KALLELSE
Datum

2019-06-07
Kommunfullmäktige

Ledamöter

Ersättare

Björn Erling (M), Ordförande
Christoffer Bonde (M), 1:e vice ordförande
Owe Fröjd (Båp), 2:e vice ordförande
Liselotte Grahn Elg (M)
Jan Sundling (M)
Ulf Winberg (M)
Carl-Johan Torstenson (M)
Nils-Åke Mårheden (M)
Tommy Rosenkvist (M)
Bo Johnson (M)
Björn Hedö (M)
Leif Zetterberg (C)
Per Widén (C)
Helene Zeland Bodin (C)
Gunilla Alm (L)
Kjell Dufvenberg (L)
Fred Rydberg (KD)
Agneta Hägglund (S)
Werner Schubert (S)
Helene Cranser (S)
Fredrik Anderstedt (S)
Begonia Randhav (S)
Lars-Göran Bromander (S)
Inger Wallin (S)
Sven Erkert (S)
Eva Staake (S)
Sven-Olov Dväring (S)
Maria Annell (S)
Charlotta Bjälkebring Carlsson (V)
Robin Jande (V)
Marie Nordberg (MP)
Michael Rubbestad (SD)
Anders Ekelöf (SD)
Ann-Sofi Borg (SD)
Thomas Moore (SD)
Erik Nylén (SD)
Carol Lundahl Moore (SD)
Zinaida Belonoshko (SD)
Tiina Fransson (SD)
Sjunne Green (Båp)
Peter Björkman (Båp)

Per-Arne Öhman (M)
Roger von Walden (M)
Björn Fredriksson (M)
Peter Kilger (M)
Bertil Brifors (M)
Johan Jakobsson (C)
Lisbeth Bolin (C)
Roger Norin (L)
Erika Cyrillus (L)
Helén Embretsén (KD)
Sven Rosendahl (KD)
Pyry Niemi (S)
Anna Larsson (S)
Antonio Lopez (S)
Shiva Samadi (S)
Jonny Ekblom (S)
Carolina Cranser (S)
Maria Kolak Lundeqvist (V)
Osman Yilmaz (V)
Christian Nordberg (MP)
Sabine Noresson (MP)
Linnéa Leinonen (SD)
Kristian Leinonen (SD)
Maria Andersson (SD)
Bo Nyman (SD)
Farid Chibout (Båp)
Cecilia Anna Rosrell (Båp)

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde

Tid

Måndagen den 17 juni 2019, kl. 19:00
Utbildning: Förebyggande av hot mot förtroendevalda kl. 17.00-18.00
Förmöten från kl. 18.00
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KALLELSE
Datum

2019-06-07
Kommunfullmäktige

Plats

Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta

Justeringssammanträde: Förslag – Onsdagen den 19 juni kl. 16.00

Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund om frågor från allmänheten har inkommit.

Ärenden
1.

Mötets öppnande
- Upprop
- Val av justerare
- Fastställande av dagordningen samt prövning av att kungörelse skett i laga ordning

2.

Anmälan av nytt medborgarförslag: Plantering av körsbärsträd i nya Väppebyäng
Förslagsställare: Anna Söder Rytterholm
Dnr 2019/00191

3.

Anmälan av nytt medborgarförslag: För gång och cykelväg mellan Getbergsvägen och gångvägen vid Furuhäll.
Förslagsställare: Lars Kjerrström
Dnr 2019/00204

4.

Svar på medborgarförslag: Utveckling av Kalmarsands badplats
Förslagsställare: Birgitta Persson
Dnr 2018/00802

5.

Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och begäran om
ny sammanräkning
Dnr 2019/00228

6.

Antagande av detaljplan 424, Bålsta 2:69 m.fl., Björkvallen
Dnr 2013/00111

7.

Aktualitetsförklaring av miljöstrategi
Dnr 2019/00044

8.

Biblioteksplan 2020-2023
Dnr 2019/00170

9.

Riktlinjer för serveringstillstånd samt avgifter för tillstånd och tillsyn för alkoholservering, tobaks- och folkölsförsäljning samt vissa receptfria läkemedel i
Håbo kommun
Dnr 2018/00999
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KALLELSE
Datum

2019-06-07
Kommunfullmäktige

10.

Upphandlingspolicy i Håbo kommun
Dnr 2019/00146

11.

Program för uppföljning och insyn av privata utförare
Dnr 2018/00659

12.

Lokalförsörjningsplan 2019-2028
Dnr 2019/00187

13.

Taxa för utskrift och kopiering av allmänna handlingar
Dnr 2018/00798

14.

Årsredovisning för samordningsförbundet Uppsala län 2018
Dnr 2019/00178

15.

Delårsuppföljning mars 2019
Dnr 2019/00145

16.

Årsredovisning räddningstjänsten Enköping Håbo kommuner 2018
Dnr 2019/00236

17.

Samverkan Håbo kommun och Eon
Dnr 2019/00158

18.

Avgift för ansökan om godkännande av enskilda huvudmän för förskola
Dnr 2019/00215

19.

Avtal om samverkan kring kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård för Region Uppsala och länets kommuner
Dnr 2019/00213

20.

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS kvartal 4
2018
Dnr 2019/00075

21.

Svar på motion: Planläggning av fler villatomter med mera
Motionär: Owe Fröjd (Båp)
Dnr 2018/00472

22.

Svar på motion: Lokalförankra Jan Fridegård-priset
Motionär: Michael Rubbestad (SD)
Dnr 2018/00347

23.

Svar på motion: Öppna café Fridegård på kvällar och helger
Motionär: Agneta Hägglund (S)
Dnr 2017/00670
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KALLELSE
Datum

2019-06-07
Kommunfullmäktige

24.

Svar på motion: Ny pendeltågstation i Västra Bålsta
Motionär: Owe Fröjd (Båp)
Dnr 2018/00479

25.

Svar på motion: Källsortering i "flerfacktunna"
Motionär: Owe Fröjd (Båp)
Dnr 2018/00476

26.

Svar på motion: SL-kort till våra gymnasieelever
Motionär: Owe Fröjd (Båp)
Dnr 2018/00480

27.

Svar på motion: Vändplats för UL i Viby Äng
Motionär: Owe Fröjd (Båp)
Dnr 2018/00469

28.

Svar på motion: Inför tiggeriförbud i Håbos lokala ordningsföreskrifter
Motionärer: Sverigedemokraterna i Håbo
Dnr 2019/00092

Björn Erling
Ordförande

Sara Widströmer
Sekreterare
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1(1)

ANVISNING
Datum

Vår beteckning

2016-03-16

KS nr 328

Kommunstyrelsens förvaltning

Ärende 1
Mötets öppnande KF

1. Upprop förrättas av sekreteraren
2. Val av justerare
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige utser N.N. och N.N. till justerare av dagens protokoll.
3. Fastställande av dagordning samt prövning att kungörelse skett i laga ordning
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige fastställer föreliggande dagordning utan ändringar samt konstaterar
att kungörelse har skett i laga ordning.

POSTADRESS

TELEFON VÄXEL

BESÖKSADRESS

TELEFAX

746 52 Bålsta
Centrumleden 1

0171-525 00
0171-500 00

ORG.NR

HEMSIDA

212000-0241

www.habo.se
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E-POST

kommunstyrelsen@ha
bo.se

1(1)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2019-06-04
Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens kansli
Sara Widströmer, Kommunsekreterare
0171-525 61
sara.widstromer@habo.se

KS 2019/00191 nr 90768

Ärende 2

Medborgarförslag: Plantering av körsbärsträd i nya Väppebyäng
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till
tekniska nämnden för beredning och beslut.
Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att
körsbärsträd planteras i del av Väppeby äng och att den delen ska få namnet
körsbärsdalen.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kostnader för beredning hanteras inom ram.
Uppföljning

Ärendet följs upp genom redovisning av ej färdigberedda motioner och
medborgarförslag till fullmäktige.
Beslutsunderlag

– Medborgarförslag
__________

Beslut skickas till

Tekniska nämnden
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Håbo kommun
Motion2.0

Uppgiftsnamn

Uppgiftsvärde

Behörighet
Förnamn

Anna

Efternamn

Söder Rytterholm

Personuppgifter skyddade
enligt GDPR

Folkbokförd i Håbo

Ja

Fler förslagsställare

Nej

Utbildning
Formulera förslaget
Mitt förslag är att plantera en mängs körsbärsträd i det nya området på Väppebyäng;
Åkervägen, Tegvägen samt Gärdesvägen - och ge denna del namnet Körsbärsdalen. Hänger
samman med frukt och bär tema på andra sidan centrumleden och skulle vara väldigt vackert
på våren (tänk Kungsträdgården).
Vänligen Anna
Certifikat
Certifikatutgivare

Mobilt BankID

Dataskyddsförordningen Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att erbjuda möjlighet att
lämna medborgarförslag eller motion via e-tjänsten. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1
e i Dataskyddsförordningen, behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller
som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av
dina personuppgifter är Kommunstyrelsen i Håbo kommun. Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun
hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på https://www.habo.se/
personuppgifter.
Support-Id: A22-503

1 (1)

7

1(1)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2019-06-04
Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens kansli
Sara Widströmer, Kommunsekreterare
0171-525 61
sara.widstromer@habo.se

KS 2019/00204 nr 90813

Ärende 3

Medborgarförslag: Uppför gång och cykelväg mellan
Getbergsvägen och gångvägen vid Furuhäll.
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att en
gångväg ska uppföras mellan Getbergsvägen och gångvägen vid Furuhäll.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kostnader för beredning hanteras inom ram.
Uppföljning

Ärendet följs upp genom redovisning av ej färdigberedda motioner och
medborgarförslag till fullmäktige.
Beslutsunderlag

– Medborgarförslag
__________

Beslut skickas till

Kommunstyrelsens kansli
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Medborgarförslag
Mitt namn är Lars Kjerrström och jag är kassör i Getbergets vägförening. Vid föreningens årsstämma
fick jag i uppdrag att till kommunen inkomma med medborgarförslag för gång och cykelväg mellan
Getbergsvägen och gångvägen vid Furuhäll.
Fastigheterna på Getberget och Notholmen har nått en ålder när generationsskiften har börjat äga
rum. Många fastigheter har barn som förutom att komma till skolan vill kunna umgås med sina
kompisar på fritiden. Alla kontakter och aktiviteter nås via Kalmarleden där det finns gång och
cykelväg. Idag finns inga möjligheter att komma upp till Kalmarleden utan att behöva gå eller cykla
på den ofta hårt trafikerade Råbyleden, där bilarnas hastighet dessutom ofta är hög. Att gå den
oupplysta skogsvägen bredvid reningsverket är vintertid en övning som inga barn vill göra. Detta
förutom att det är en lång omväg om man vill komma upp på Kalmarleden.
Vi är medvetna om att detta även är en fråga om finansiering och prioritering från kommunens sida.
Men med beaktande av den risk som områdets barn blir utsatta för tycker vi att detta borde vara en
prioriterad investering.
Mellan Knivsta och Vassunda har man byggt en gång och cykelväg som, så vitt jag vet, bekostats med
andra medel än kommunens balansräkning. Kanske värt att höra med Knivsta kommen för att få tips
om hjälp med finansieringen?

För Getbergets vägförening

Lars Kjerrström
Personuppgifter
skyddade enligt
GDPR
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-03

Ärende 4

Kommunstyrelsen

§ 152

Dnr 2018/00802

Medborgarförslag: Utveckling av Kalmarsands badplats
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att komplettera underlag med ett förtydligande
till kommunfullmäktige.
Sammanfattning
En medborgare i Håbo kommun har inkommit med ett medborgarförslag om
utveckling av Kalmarsands badplats. Bland annat ges förslag på placering
av bryggor, hopptorn, att noggrant markera vattendjup, stänga av för biltrafik ner till stranden när det inte är säsong, arrende av kiosk och hålla rent
från ogräs och sly på stranden.
Medborgarförslaget remitterades till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Nämnden meddelade att de flesta av de förslagen är genomförda eller planerade inför badsäsongen 2019. Kultur- och fritidsnämnden yttrade sig enligt
nedan:
Under sommaren 2018 gjorde förvaltningen en stor inventering av de behov
som finns vid kommunens två kommunalt skötta badplatser, Kalmarsand
och Ekilla. Flera åtgärder gjordes redan då och flera är planerade för 2019.
En utredning gjordes även om placering av bryggor och gräns/säkerhetslinor
samt skyltningar.
Avtal har tecknats med två entreprenörer. Floattech svarar för att bryggor
läggs i och tas upp samt inspekteras. Bojjob svarar för säkerhetslinor, avgränsningar och bottensyn. Förvaltningen har även ett avtal avseende metalldetektorsökning av strand och vatten.
Förvaltningens personal svarar för skötsel av stranden under badsäsongen. I
det ingår öppning/stängning av toaletter/omklädningsrum. Under 2019
kommer även kiosken att skötas av förvaltningens personal tillsammans
med sommarjobbare.
Under 2019 kommer även den del av stranden, närmast silon, som är privatägd, att tas om hand av kommunen och göras tillgänglig för badande.
Under april kommer en detaljerad planering av åtgärder att göras.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att medborgarförslaget anses besvarat.
JUSTERARE

EXPEDIERAD
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SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-03
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 128
Tjänsteskrivelse 2019-04-15
Medborgarförslag 2018-10-18
Protokollsutdrag kultur- och fritidsförvaltningen § 27 2019
Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen 2019-03-07
Förslag till beslut på sammanträdet
Owe Fröjd (Båp) yrkar på att förtydligande biläggs till kommunfullmäktige
av vad som är gjort, ska göras och inte kommer att genomföras.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med Owe Fröjd (Båp) tillägg och finner att så sker.

JUSTERARE

EXPEDIERAD
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SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

2(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 128

Dnr 2018/00802

Medborgarförslag: Utveckling av Kalmarsands badplats
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat.
Sammanfattning
En medborgare i Håbo kommun har inkommit med ett medborgarförslag om
utveckling av Kalmarsands badplats. Bland annat ges förslag på placering
av bryggor, hopptorn, att noggrant markera vattendjup, stänga av för biltrafik ner till stranden när det inte är säsong, arrende av kiosk och hålla rent
från ogräs och sly på stranden.
Medborgarförslaget remitterades till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Nämnden meddelade att de flesta av de förslagen är genomförda eller planerade inför badsäsongen 2019. Kultur- och fritidsnämnden yttrade sig enligt
nedan:
Under sommaren 2018 gjorde förvaltningen en stor inventering av de behov
som finns vid kommunens två kommunalt skötta badplatser, Kalmarsand
och Ekilla. Flera åtgärder gjordes redan då och flera är planerade för 2019.
En utredning gjordes även om placering av bryggor och gräns/säkerhetslinor
samt skyltningar.
Avtal har tecknats med två entreprenörer. Floattech svarar för att bryggor
läggs i och tas upp samt inspekteras. Bojjob svarar för säkerhetslinor, avgränsningar och bottensyn. Förvaltningen har även ett avtal avseende metalldetektorsökning av strand och vatten.
Förvaltningens personal svarar för skötsel av stranden under badsäsongen. I
det ingår öppning/stängning av toaletter/omklädningsrum. Under 2019
kommer även kiosken att skötas av förvaltningens personal tillsammans
med sommarjobbare.
Under 2019 kommer även den del av stranden, närmast silon, som är privatägd, att tas om hand av kommunen och göras tillgänglig för badande.
Under april kommer en detaljerad planering av åtgärder att göras.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att medborgarförslaget anses besvarat.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-15
Medborgarförslag 2018-10-18
JUSTERARE

EXPEDIERAD
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SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag kultur- och fritidsförvaltningen § 27 2019
Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen 2019-03-07

JUSTERARE

EXPEDIERAD
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SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

2(2)

1(2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-04-15

Vår beteckning

KS 2018/00802 nr 89906

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens kansli
Clara Thorgren, Kommunsekreterare
0171-52892
clara.thorgren@habo.se

Medborgarförslag: Utveckling av Kalmarsands badplats
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat.
Sammanfattning
En medborgare i Håbo kommun har inkommit med ett medborgarförslag om
utveckling av Kalmarsands badplats. Bland annat ges förslag på placering av
bryggor, hopptorn, att noggrant markera vattendjup, stänga av för biltrafik ner
till stranden när det inte är säsong, arrende av kiosk och hålla rent från ogräs
och sly på stranden.

Medborgarförslaget remitterades till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Nämnden meddelade att de flesta av de förslagen är genomförda eller planerade
inför badsäsongen 2019. Kultur- och fritidsnämnden yttrade sig enligt nedan:
Under sommaren 2018 gjorde förvaltningen en stor inventering av de behov
som finns vid kommunens två kommunalt skötta badplatser, Kalmarsand och
Ekilla. Flera åtgärder gjordes redan då och flera är planerade för 2019. En
utredning gjordes även om placering av bryggor och gräns/säkerhetslinor samt
skyltningar.
Avtal har tecknats med två entreprenörer. Floattech svarar för att bryggor läggs
i och tas upp samt inspekteras. Bojjob svarar för säkerhetslinor, avgränsningar
och bottensyn. Förvaltningen har även ett avtal avseende metalldetektorsökning
av strand och vatten.
Förvaltningens personal svarar för skötsel av stranden under badsäsongen. I det
ingår öppning/stängning av toaletter/omklädningsrum. Under 2019 kommer
även kiosken att skötas av förvaltningens personal tillsammans med
sommarjobbare.
Under 2019 kommer även den del av stranden, närmast silon, som är privatägd,
att tas om hand av kommunen och göras tillgänglig för badande.
Under april kommer en detaljerad planering av åtgärder att göras.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att medborgarförslaget anses
besvarat.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Uppföljning

-
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-04-15

Beslutsunderlag

– Medborgarförslag 2018-10-18
– Protokollsutdrag kultur- och fritidsförvaltningen § 27 2019
– Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen 2019-03-07
__________

Beslut skickas till

Förslagsställaren
Kultur- och fritidsnämnden
Uppdragslistan
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2(2)
Vår beteckning

KS 2018/00802 nr 89906

1(1)

SKRIVELSE
Datum

2019-06-04

Vår beteckning

KS 2018/00802 nr 90767

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens kansli
Clara Thorgren, Kommunsekreterare
0171-52892
clara.thorgren@habo.se

Komplettering till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-04 att begära komplettering med förtydligande av vad
som är gjort, kommer göras och vad som inte kommer göras för att medborgarförslaget ska
anses besvarat på ett tydligt sätt till förslagsställaren.
Nedan följer förslagsställarens förslag:
- Placering av bryggor för de mindre barnen som inte kan simma. Separat brygga placerad
lite längre ifrån den brygga där de mindre badar, med en flotte en bit ut med ett hopptorn,
den möjligheten finns pga av att det är tillräckligt vattendjup på visst område.
- Markera noggrant vattendjup, avskilja snyggt för dom som inte kan simma
- Stänga av för biltrafik ner till stranden, när det inte är säsong. En markering med rep alt
bom som visar att man inte kör ner bilen.
- Snygga till grillplats
- Arrende av kiosk under säsong, en skälig kostnad till den som arrenderar, för att ha en
möjlighet att kunna driva kioskrörelse. Behöver vara öppet under badsäsong toaletter,
omklädningsrum (oavsett väder). Badsäsong kan diskuteras, förslag mitten av maj-mitten av
augusti.
- Hålla rent från ogräs, sly på stranden.
Nedan följer vad som gjorts eller kommer att göras:
- Bryggor ilagda och placerade efter rekommendation av kommunens byggentreprenör för
maximal säkerhet.
- Bottensyn gjord.
- Avgränsningslinor utplacerade
- Hela området iordninggjort med markarbeten
- Byte av grill sker nästa vecka
- Nytt staket längs vägen klart senast till midsommar
- Kiosken kommer att vara öppen vid fint väder under veckorna 26-31 (24 juni–4 augusti).
Öppettiderna är måndag-fredagar klockan 11.00-18.00 och lördag-söndag klockan 10.00–
15.00.
- Omklädningsrummen är öppna samma tider som kiosken.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-03-26
Kultur- och fritidsnämnden

§ 27

Dnr 2019/00018

Medborgarförslag: Utveckling av Kalmarsands badplats
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden lämnar yttrande till Kommunstyrelsen i enlighet med förvaltningens förslag.
Sammanfattning
En medborgare i Håbo kommun har inkommit med ett medborgarförslag om
utveckling av Kalmarsands badplats. De flesta av de förslag som förslagsställaren framfört är genomförda eller planerade inför badsäsongen 2019.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås att besluta lämna yttrande enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Medborgarförslag: Utveckla Kalmarsands Badplats, dnr
2019/00018, 2019-03-07
Medborgarförslag Utveckling av Kalmarsands Badplats, KSdnr
2018/00802, 2018-10-18
Delegationsbeslut KS, 2018/00802, 2019-01-10
______________
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Akten

JUSTERARE

EXPEDIERAD
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-03-07

Vår beteckning

KFN 2019/00018 nr 77

Kultur- och fritidsförvaltningen
Fritidsavdelningen
Hans-Martin Akleye, Fritidschef
0171-52798
hans-martin.akleye@habo.se

Medborgarförslag: Utveckling av Kalmarsands badplats
Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden lämnar yttrande till Kommunstyrelsen i
enlighet med förvaltningens förslag
Sammanfattning

En medborgare i Håbo kommun har inkommit med ett medborgarförslag om
utveckling av Kalmarsands badplats. De flesta av de förslag som
förslagsställaren är genomförda eller planerade inför badsäsongen 2019.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås att besluta lämna yttrande enligt
förvaltningens förslag.
Ärendet

En medborgare i Håbo kommun har inkommit med ett medborgarförslag om
utveckling av Kalmarsands badplats. I förslaget finns olika åtgärder för att
skapa en tryggare och trevligare badplats. Kommunstyrelsen har begärt
yttrande från kultur- och fritidsnämnden.
Under sommaren 2018 gjorde förvaltningen en stor inventering av de behov
som finns vid kommunens två kommunalt skötta badplatser, Kalmarsand
och Ekilla. Flera åtgärder gjordes redan då och flera är planerade för 2019.
En utredning gjordes även om placering av bryggor och gräns/säkerhetslinor
samt skyltningar.
Avtal har tecknats med två entreprenörer. Floattech svarar för att bryggor
läggs i och tas upp samt inspekteras. Bojjob svarar för säkerhetslinor,
avgränsningar och bottensyn. Förvaltningen har även ett avtal avseende
metalldetektorsökning av strand och vatten.
Förvaltningens personal svarar för skötsel av stranden under badsäsongen. I
det ingår öppning/stängning av toaletter/omklädningsrum. Under 2019
kommer även kiosken att skötas av förvaltningens personal tillsammans
med sommarjobbare.
Under 2019 kommer även den del av stranden, närmast silon, som är
privatägd, att tas om hand av kommunen och göras tillgänglig för badande.
Under april kommer en detaljerad planering av åtgärder att göras.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-03-07

Vår beteckning

KFN 2019/00018 nr 77

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Förslaget genomförs inom ekonomisk ram.
Beslutsunderlag

– Tjänsteskrivelse Medborgarförslag: Utveckla Kalmarsands Badplats, dnr
2019/00018, 2019-03-07
– Medborgarförslag Utveckling av Kalmarsands Badplats, KSdnr
2018/00802, 2018-10-18
– Delegationsbeslut KS, 2018/00802, 2019-01-10
__________

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Akten
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Håbo kommun
Motion2.0_haabo

Namn, adressuppgifter mm
Fornamn

Birgitta

Efternamn

Persson

Personu
ppgifter
skyddad
e enligt
GDPR

Folkbokford
FlerForslagsstallare
Förslag
Forslaget
2018-10-18
Mitt ärende går under medborgarförslag
Ärendet gäller Kalmarsands badplats. Viktigt för oss alla boende i Håbo kommun. Vår kommun
har en otroligt vacker, fin badplats som vi ska vara rädda om.
Några viktiga punkter som behöver åtgärdas.
- Placering av bryggor för de mindre barnen som inte kan simma. Separat brygga placerad
lite längre ifrån den brygga där de mindre badar, med en flotte en bit ut med ett hopptorn, den
möjligheten finns pg av att det är tillräckligt vattendjup på visst område.
- Markera noggrant vattendjup, avskilja snyggt för dom som inte kan simma
- Stänga av för biltrafik ner till stranden, när det inte är säsong. En markering med rep alt bom
som visar att man inte kör ner bilen.
- Snygga till grillplats
- Arrende av kiosk under säsong, en skälig kostnad till den som arrenderar, för att ha en
möjlighet att kunna driva kioskrörelse. Behöver vara öppet under badsäsong toaletter,
omklädningsrum. (oavsett väder) Badsäsong kan diskuteras, förslag mitten av maj-mitten av
augusti.
- Hålla rent från ogräs, sly på stranden.
Med Vänliga hälsningar
Birgitta Persson, boende i Håbo
Certifikat
clientType

BankID

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.
Support-Id: 201-CCE

1 (1)
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-05-23
Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens kansli
Clara Thorgren, Kommunsekreterare
0171-52892
clara.thorgren@habo.se

Vår beteckning

KS 2019/00228 nr 90620

Ärende 5

Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
och begäran om ny sammanräkning
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige entledigar Erika Cyrillus (L) från uppdrag som
ersättare i Kommunfullmäktige.
2.

Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om en ny
sammanräkning utifrån 2018 års allmänna val för att utse en ny ersättare
i kommunfullmäktige i Erika Cyrillus (L) ställe.

Sammanfattning

Erika Cyrillus (L) har begärt entledigande från uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige
Beslutsunderlag

– Avsägelse
__________

Beslut skickas till

Erika Cyrillus (L)
Länsstyrelsen
Löneadministration
Förtroendemannaregister
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-03
Kommunstyrelsen

§ 118

Ärende 6

Dnr 2013/00111

Antagande av detaljplan 424, Bålsta 2:69 m.fl., Björkvallen
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till detaljplan för Bålsta
2:69 m.fl., Björkvallen, enligt 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen (PBL
2010:900)
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 21 oktober 2013, § 166 om uppdrag för detaljplan för fastigheten Bålsta 2:69 m.fl., Björkvallen. Syftet med detaljplanen
är att möjliggöra kompletterande bostadsbebyggelse i en skala som varierar
mellan 2 och 4 våningar. Detaljplanen ska även möjliggöra för en mötesplats utanför medborgarhuset med centrumverksamhet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 101
Tjänsteskrivelse 2019-03-20
Plankarta
Planbeskrivning
Illustrationsplan
Förslag till beslut på sammanträdet
Owe Fröjd (Båp) yrkar följande:
- Att förslaget revideras till att endast omfatta den yta som ingår i kommunens ramavtal med Skanska, samt med en maximal bostadsyta om 6.500
kvadratmeter BTA.
-Att studie om trafikförsörjningen enligt ÖP görs innan beslut i KF.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag och finner att så sker. Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar
enligt Owe Fröjds (Båp) tilläggsyrkande och finner att så inte sker.
Protokollsanteckning
Reservation Owe Fröjd (Båp) till förmån för eget förslag till beslut.

JUSTERARE

EXPEDIERAD
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SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 101

Dnr 2013/00111

Antagande av detaljplan 424, Bålsta 2:69 m.fl., Björkvallen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till detaljplan för Bålsta
2:69 m.fl., Björkvallen, enligt 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen (PBL
2010:900)
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 21 oktober 2013, § 166 om uppdrag för detaljplan för fastigheten Bålsta 2:69 m.fl., Björkvallen. Syftet med detaljplanen
är att möjliggöra kompletterande bostadsbebyggelse i en skala som varierar
mellan 2 och 4 våningar. Detaljplanen ska även möjliggöra för en mötesplats utanför medborgarhuset med centrumverksamhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-20
Plankarta
Planbeskrivning
Illustrationsplan

JUSTERARE

EXPEDIERAD
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UTDRAGSBESTYRKNING
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-03-20

Vår beteckning

KS 2013/00111 nr 89321

Kommunstyrelsens förvaltning
Plan- och exploateringsavdelningen
Martin Wicksell, Planarkitekt
martin.wicksell@habo.se

Detaljplan 424, Bålsta 2:69 m.fl., Björkvallen
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till detaljplan för Bålsta
2:69 m.fl., Björkvallen, enligt 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen (PBL
2010:900)
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 21 oktober 2013, § 166 om uppdrag för
detaljplan för fastigheten Bålsta 2:69 m.fl., Björkvallen. Syftet med
detaljplanen är att möjliggöra kompletterande bostadsbebyggelse i en skala
som varierar mellan 2 och 4 våningar. Detaljplanen ska även möjliggöra för
en mötesplats utanför medborgarhuset med centrumverksamhet.
Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 21 oktober 2013, § 166 om uppdrag för
detaljplan för fastigheten Bålsta 2:69 m.fl., Björkvallen. Eftersom beslutet
om planuppdrag togs efter 2 maj 2011 så handläggs planen enligt nya Planoch bygglagen (PBL 2010:900).
Planområdet ligger i gamla Bålsta och avgränsas av Västerhagsvägen i norr
och Bålstavägen i öster. Idrottsvägen sträcker sig genom området och i
söder och väster angränsar villabebyggelse och Västerängsskolan.
Planområdets areal är ca 3 ha.
Detaljplanens syfte är möjliggöra kompletterande bostadsbebyggelse inom
planområdet. Huvuddragen är en småskalig trädgårdsstad med tydliga
kvartersbildningar; hus orienteras kring privata innergårdar. Planförslaget
medger byggrätter för såväl flerbostadshus som radhus. Skalan på
bebyggelsen varierar mellan 2 och 4 våningar, med betoning på lägre
byggnadshöjder söderut och högre norrut.
För planområdet föreslås en gatustruktur med kvarter som orienteras kring
en gemensam ny lokalgata som genomkorsar området och som förbinds
med Bålstavägen och Idrottsvägen. Parkeringar för Västerängsskolan ordnas
längs Idrottsvägen.
Ett grönstråk som idag ingår i nuvarande Idrottsvallen föreslås i detaljplanen
som parkmark. Medborgarhuset utgör entrén till området och ingår i
planområdet. För att nyttja Medborgarhusets fulla potential bör huset rustas
upp och anpassas för kommande verksamheter såväl interiört som exteriört.
Utanför Medborgarhuset möjliggörs även en plats för torg som ska fungera
som en mötesplats för området.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-03-20

Vår beteckning

KS 2013/00111 nr 89321

Utformningen av detaljplanen överensstämmer med intentionerna i den
fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort, antagen 14 juni 2010, samt
samrådsförslaget till översiktsplan.
Enligt upprättad behovsbedömning bedömer förvaltningen att ett
genomförande av planen inte leder till betydande miljöpåverkan.
Länsstyrelsen har meddelat att de instämmer med kommunens bedömning
och en miljökonsekvensbeskrivning kommer därmed inte att upprättas.
Samråd

Kommunstyrelsen beslutade 7 april 2014 §58 om att samråda förslag till
detaljplan enligt 5 kap. 11§ Plan- och bygglagen (2010:900). Planförslaget
var tillgängligt för samråd mellan den 28 april 2014 till och med den 26 maj
2014.
Inkomna yttranden omfattar många olika aspekter men de som framför allt
tas upp är trafik, buller, dagvatten och kommunens huvudmannaskap. Det
efterfrågas också en bedömning av dagvattenpåverkan på Mälaren,
miljökvalitetsnormer (MKN) samt en trafikprognos och en bedömning av
bullerpåverkan.
Planhandlingarna har kompletterats efter inkomna yttranden med
information från kompletterande utredningar (dagvattenutredning del 2,
förprojektering av gata samt en solstudie och en utredning om de offentliga
miljöerna). Planbeskrivningen har genomgått redaktionella ändringar samt
kompletterats med information om dagvattenhantering inom planområdet,
berörda miljökvalitetsnormer och en bedömning av hur exploateringen
påverkar miljökvalitetsnormer, beräknade trafikmängder med prognos,
uppgifter om antalet bostäder samt om radonsäkert uppförande av
byggnader. Plankartan har justerats så att den högre bebyggelsen är vid
Medborgarhuset och planbestämmelserna har förtydligats.
Granskning

Efter granskningen har det kommit in yttranden angående markföroreningar,
trafikförsörjningsstudie och exploateringsgraden i området.
Efter granskningen har plankartan ändrats i vissa områden för att kunna
passa in till den befintliga bebyggelsen. Några av byggnaderna har sänkts i
nockhöjd för att Det har tydliggjorts kring u-områden i områden i planen
samt har ett ytterligare u-område lagts till i södra delen. Två vägar har även
justerats så att utformningen på dessa stämmer överens med verkligheten
och passar bättre in i området. I övrigt så har det endast skett rättelser och
uppdateringar av bestämmelser för att plankartan ska bli mer tydlig.
Med ovanstående i beaktande föreslår förvaltningen att planförslaget att
antas.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-03-20

Vår beteckning

KS 2013/00111 nr 89321

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Ett planavtal tecknades 24 mars 2014 mellan Håbo kommun och Solfältet
fastighet AB respektive BoKlok Housing AB. Avtalets syfte är att fastställa
fördelning av ansvar för arbete och kostnader mellan parterna i samband
med framtagande av detaljplanen.
Ett ramavtal tecknades 3 juli 2013 mellan Håbo kommun och BoKlok
Housing AB som ett led i detaljplanearbetet, avtalet ska i sin tur fungera
som en ram för det kommande exploateringsavtalet.
Exploateringsavtal har tecknats med båda parterna.
Uppföljning

Ingen uppföljning krävs.
Beslutsunderlag

– Plankarta
– Planbeskrivning
– Illustrationsplan
__________

Beslut skickas till

Plan- och exploateringsavdelningen
Kommunstyrelsens förvaltning
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NORMALT PLANFÖRFARANDE
PBL 2010:900
DPL 424
ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för
fastigheten Bålsta 2:69 m.fl., Björkvallen
Håbo kommun, Uppsala län
PLANBESKRIVNING

Vy som illustrerar möjlig bebyggelse längs nya lokalgatan i Björkvallen. I förgrunden illustreras flerbostadshus
i tre våningar följt av radhuslängor i två våningar och i bakgrunden syns flerbostadshus i fyra våningar.

28

Detaljplaneprocessen
Planprocessen inleds med ett initiativ från kommunen, privatperson eller exploatör, men det
är kommunstyrelsen som beslutar om uppdrag att ta fram en ny detaljplan. Efter ett positivt
beslut kan arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan påbörjas. När förslaget anses vara
färdigt kan planen gå ut på samråd. Under tiden för samrådet har sakägare, myndigheter och
allmänhet möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. De synpunkter som kommit in,
skriftligen (via brev eller e-post), sammanställs och besvaras av kommunen i en
samrådsredogörelse.
Förslaget bearbetas sedan och ställs ut en gång till för granskning. Under tiden för granskning
finns möjlighet att lämna synpunkter på det justerade planförslaget. De synpunkter som,
skriftligen, kommer in sammanställs och besvaras av kommunen i ett utlåtande. Utifrån
utlåtandet kan en del mindre ändringar göras i planen innan den lämnas över till
kommunfullmäktige för antagande. Efter att planen antagits löper en tre veckors prövotid då
planen kan överklagas. Om ingen överklagan kommit in, vinner planen laga kraft. Vid
överklagande prövas planen av mark- och miljödomstolen.

Beslut om planläggning
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-21 (KS 2013-10-21, § 166) om uppdrag för detaljplan
för fastigheten Bålsta 2:69 m.fl., Björkvallen. Eftersom beslutet om planuppdrag togs efter 2
maj 2011 så handläggs planen enligt nya Plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
I september 2007 upprättade kommunen och Solfältet fastighet AB ett
fastighetsregleringsavtal i samband med att detaljplanen DPL 373 Solslätten, vann laga kraft.
Bålsta 2:316 ingick inte i detaljplanen för Solslätten. Avtalet reglerade markersättning till
Håbo kommun samt tillträde till marken.
Solfältet fastighet AB ansökte, 2008-05-12, om detaljplaneändring av fastigheten samt köp av
kommunens fastighet Bålsta 3:354 och 2:69. Kommunstyrelsen beslutade 2008-09-08 § 113
att inte aktualisera begärd planändring samt att området skulle ingå i arbetet vid tidpunkten
pågående arbete med den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort.
Den 7 september 2009 beslutade kommunstyrelsen enligt § 111 att förlänga
fastighetsregleringsavtalet samt att avtalet skulle utgöra en option om markförvärv när en ny
detaljplan vinner laga kraft. I och med nu aktuellt planförslag kommer inte detta avtal
genomföras.

Tidplan
Samråd
Granskning
Antagande

2:a kvartalet 2014
2:a kvartalet 2018
2:a kvartalet 2019
2
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Planhandlingar
 Plankarta med bestämmelser
 Illustrationsplan
 Planbeskrivning
 Behovsbedömning
 Grundkarta
 Fastighetsförteckning
 Översiktlig Geotekniks undersökning WSP (2014-08-25)
 Dagvattenutredning, WSP Samhällsbyggnad (senaste version 2018-03-22)
 Solstudie
 Illustrationsplan för nytt parkstråk
 Illustrationsplan för torg
Medverkande
Planhandlingarna har upprättats av Ettelva arkitekter och Reierstam arkitektur
(byggherrekonsult) genom Stefan Stare/Daniel Säfström och Göran Reierstam i samarbete
med tjänstemän inom Håbo kommun genom Norconsult och Torkel Öste Fastighetskonsulter.
För utredningar som ligger till grund till detaljplanen har Sweco infrastructure
(gatuprojekteringsunderlag), Funkia (landskapsplanering) och WSP (dagvattenutredning)
medverkat.
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1. PLANBESKRIVNING
Inledning
En planbeskrivning ska redovisa planens syfte, dess innebörd och förutsättningar, hur planen
ska genomföras samt konsekvenserna av genomförandet. Planbeskrivningen ska endast vara
vägledande och är, till skillnad från plankartan, inte juridiskt bindande.
Planbeskrivningen är uppdelad i fyra delar:







En inledningsdel som beskriver planens syfte, innehåll och sammanfattning av
planbeskrivningen.
Platsens förutsättningar och planförslag. Innehåller en nulägesbeskrivning och
planens innehåll samt förtydligande av de planbestämmelser som finns med på
plankartan.
Genomförande. Beskriver de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och
tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt
genomförande av planen.
Konsekvenser av planens genomförande. Beskriver konsekvenser av ett
genomförande av planen och redovisar utfallet av behovsbedömningen.

Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanens syfte är möjliggöra kompletterande bostadsbebyggelse inom planområdet.
Huvuddragen är en småskalig trädgårdsstad med tydliga kvartersbildningar; hus orienteras
kring privata innergårdar. Planförslaget medger byggrätter för såväl flerbostadshus som
radhus. Skalan på bebyggelsen varierar mellan 2 och 4 våningar, med betoning på lägre
byggnadshöjder söderut och högre norrut.
För planområdet föreslås en gatustruktur med kvarter som orienteras kring en gemensam ny
lokalgata som genomkorsar området och som förbinds med Bålstavägen och Idrottsvägen.
Detaljplanen ska även lämna plats för allmänna mötesplatser. En torgyta planeras i områdets
norra del vid den befintliga byggnaden medborgarhuset. Ett grönstråk som idag ingår i
nuvarande idrottsytan kommer i detaljplanen att avsättas som parkmark.
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från och med den dag detaljplanen vinner laga kraft. Efter
genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla till dess den ändras eller upphävs.
Tidigare ställningstagande
En detaljplan måste förhålla sig till andra planer, policys och ställningstagande. En del
riktlinjer visar en övergripande riktning såsom visionen och översiktsplanen medan andra
riktar in sig på specifika områden såsom bostadsförsörjningsprogram eller
kulturmiljöprogrammet. Gällande detaljplaner som finns på platsen eller ligger intill
planområdet är dokument som också ska beaktas när planläggningen sker.
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Kommunens vision – Vårt Håbo 2030

Visionen är vägledande för den kommunala verksamheten som har samlat de övergripande
riktlinjerna som kommunen har för att hållbart utveckla och vägleda kommunen. Visionen
består av fyra inriktningar beskrivna utifrån rubrikerna Håbo – en aktiv part i Mälardalen,
Mälarkommunen nära naturen, Bålsta – en levande småstad och ”I hållbara Håbo finns det
goda livet”. Den första inriktningen tar fasta på Håbos goda läge i Mälardalen utifrån
kommunikationshänseende och en plats med gott utbud av jobb, utbildning och kultur.
Visionen har en ambition om att det år 2030 ska bo 25 000 invånare Håbo kommun.
Planområdet ligger vid Medborgarhuset och dess utbud av kultur och fritidsaktiviter. Området
ligger även intill en attraktiv grundskola. Detaljplanen kommer att generera bostäder för att
kunna nå den nivå som Håbo kommun siktar mot. Detaljplanen medverkar i den andra
ambitionen om en mälarkommun nära naturen. Genom dess anpassning till omgivande
grönytor och tillvaratagande av befintlig trädgrönska inom planområdet. Detaljplanens
inriktning faller också väl i linje med den tredje ambitionen om en levande småstad. Området
förtätas med en blandning av olika byggnadstyper och möjliggör för verksamheter i en del av
området. Till hållbarhetsambitionen tillför detaljplanen ett effektivt markutnyttjande om
varierad och tät bebyggelse inom relativt kort avstånd till centrum, kollektivtrafik och
järnvägsstationen. Planen fastställer även en tydlig strategi för lokalt omhändertagande och
rening av dagvatten.
Bostadsförsörjningsprogram

Kommunen har antagit ett bostadsförsörjningsprogram (2014-12-15) som anger riktlinjer för
bostadsförsörjningen. Tillkommande bostäder genom denna detaljplans genomförande
uppfyller en del av dessa riktlinjer, bl.a. ambitionen att bygga nya bostäder inom 400 meter
från hållplats för kollektivtrafik, och att förtäta inom befintliga bostadsområden längs med
kollektivtrafikstråk.
Översiktsplan/Fördjupad översiktsplan

Detaljplanen stämmer överens med den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Bålsta tätort,
antagen av kommunfullmäktige 14 juni 2010. Där redovisas att Björkvallen kan planeras för
en tätare bebyggelse som behöver anpassas till omgivningen samt att parkering löses
småskaligt för hela området. Småstadskaraktären ska behållas i samklang med omgivningen.
Service och boende ska kombineras för att skapa trygghet alla timmar på dygnet. I samband
med detaljplanering bör studier angående trafikförsörjningen göras.
Ett pågående arbete med en ny översiktsplan görs för Håbo kommun och samrådsförslaget
från 2017 pekar ut området där björkvallen ingår. Björkvallen tillhör stadsbyggnadszon 2 och
kopplas ihop med ett område som går längs Stockholmsvägen mellan gamla Bålsta och
tågstationen. Stockholmsvägen kommer att ha högre bebyggelse vid Bålsta centrum och lägre
bebyggelse ju längre bebyggelse närmare gamla Bålsta. Områden längs denna väg ska hålla
karaktären av en småstad. Bebygglesen ska vara sammanhållen och vara 2 våningar.
Byggnaderna ska ha en blandning av verksamheter och bostäder och ha varierande
utformning.

7

34

Planprogram

Ett planprogram har inte gjorts i samband med denna detaljplan, vid uppstarten bedömdes det
att det fanns tillräckligt underlag för att kunna föra projektet vidare.

Gällande detaljplaner/Förordnanden

Planområdet är sedan tidigare planlagt och omfattas av fyra detaljplaner. Områdets
detaljplaner har möjliggjort en öppen yta med en fotbollsplan samt en större parkering och ett
område för samlingslokaler. Omkringliggande platser har bestämmelser som reglerar bostäder
och verksamheter.
”Byggnadsplan för Bålsta stationssamhälle (Y2), Håbo kommun, Uppsala län”. Planen
fastställdes 1956-01-10 och genomförandetiden har gått ut. Detaljplanen innehåller bl.a.
områden för bostäder och idrottsändamål. Denna plan omfattar fotbollsplanen.
”Byggnadsplan för Västerängen - Norrhagen (Y18), Håbo kommun, Uppsala län”. Planen
fastställdes 1974-01-29 och genomförandetiden har gått ut. Även denna plan reglerar områden
för bostäder och idrottsändamål. Delar av detaljplanen omfattades tidigare av förordnande
enligt 113 § Byggnadslagen. Detaljplan (dpl 230) för Bålsta 2:18 som vann laga kraft 19
oktober 1990 ersatte den del som avsåg 113 §. Förordnande enligt 113 § är därmed utspelad.
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”Detaljplan för Västerängsskolan (Dpl 307), Håbo kommun, Uppsala län”. Planen fastställdes
2001-11-20 och genomförandetiden har gått ut. Planen innehåller bl.a. områden för skola,
samlingslokal och parkeringar.
”Detaljplan för Bålsta 2:18 (Dpl 230), Håbo kommun, Uppsala län”. Planen fastställdes 199010-19. Genomförandetiden har gått ut. Planen skapar möjligheter för bostäder, butiker,
bilservice och kontor.

Kommunala beslut i övrigt

Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-21 (KS 2013-10-21, § 166) om uppdrag för detaljplan
för fastigheten Bålsta 2:69 m.fl., Björkvallen. Eftersom beslutet om planuppdrag togs efter 2
maj 2011 så handläggs planen enligt nya Plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Ett ramavtal
är upprättat mellan Håbo kommun och Boklok Housing AB som anger principerna för
kostnadsansvaret i framtagandet av detaljplanen samt till viss del genomförandet.
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2. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH PLANFÖRSLAG
Bakgrund
Kärnan av aktuellt planområde utgörs av Björkvallen; gräsfotbollsplan för 11-mannalag som
utgjort en tävlings- och träningsplan för fotboll. Inom planområdet finns också en boulebana
med tio banor. Dessa banor är anslutande till parkeringen som ligger söder om
Medborgarhuset. Medborgarhuset har en biosalong med som har visningar cirka 1 gång i
veckan. Medborgarhuset har även flera lokaler som hyrs ut för olika evenemang.
Plandata
Planområdet ligger cirka 1 kilometer nordväst om Bålsta centrum, väster om järnvägen och
Stockholmsvägen. Området avgränsas av Västerhagsvägen i norr och Bålstavägen i öster.
Idrottsvägen sträcker sig genom området och i söder och väster om planområdet angränsar
villabebyggelse och Västerängsskolan. Planområdet kopplas samman i söder med
grönområdet söder om Västerängsskolan. Detta område får koppling till den parkmark som är
planerad inom planområdet.

Figur 1. Planområdet ligger i Gamla Bålsta cirka 1 kilometer nordväst om Bålsta
centrum. På bilden syns även det planerade området Gröna Dalen.
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Planområde och angränsande områden

Planområdets areal är ca 3 hektar och innefattar hela den nuvarande Idrottsplatsen,
Idrottsvägen och Bålstavägen samt de befintliga byggnaderna Medborgarhuset och Träffen,

Figur 2. Ortofoto över Björkvallen med en planområdesgräns markerat med rött.

Riksintressen

Området omfattas inte av några riksintressen.
Strandskydd

Inom planområdet finns inga vattendrag som omfattas av strandskyddsbestämmelserna i
Miljöbalken.
Fornlämningar

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.
Natur
Mark och vegetation

Det område som berörs av utbyggnaden är huvudsakligen en plan öppen gräsyta i form av
nuvarande fotbollsplan med storlek för matchspel. Övrig mark utnyttjas idag för lokalgata
eller som parkeringsplats. Planen lutar ca 0,5 meter från den norra till den sydöstra delen.
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Planförslag:
Planens genomförande innebär en större andel hårdgjord och bebyggd yta eftersom
exploateringsområdet till största delen utgörs av gräsmatta. Detta kommer att resultera i ett
omhändertagande av dagvatten i området. Detaljplanen möjliggör för breda gator vid
Idrottsvägen där det finns möjlighet att uppföra träd i anslutning till vägarna. Det finns även
mark avsatt för park väster om de nya bostäderna. Den planerade parken bör iordningsställas
så att hänsyn tas till de björkar som står på platsen och kännetecknar området.
Geotekniska förhållande

En översiktlig geoteknisk undersökning har tagits fram för området (WSP 2014-08-25). I
denna konstateras att marken består vid befintlig gräsplan överst består av fyllning med
varierande tjocklek 0,5-2 meter. Under fyllningen följer lera på sand och silt över en fast
friktionsjord med okänd sammansättning. Lerans mäktighet varierar över området. Preliminärt
rekommenderar undersökningen att samtliga bostadshus grundläggs till fasta bottenlager
genom pålning. Undersökningen utfördes vid 12 punkter på planområdet. Utredningen utgick
från att byggnader ska uppföras i högst tre våningar med stomme och väggar uppförda i trä.
Risk för skred/höga vattenstånd

Inga kända risker för skred finns. Vid Mälaren bedöms mark som ligger under +1,30 till +2,30
i Rikets höjdsystem 2000 (RH2000) som område med sannolikhet för översvämning. Marken
inom planområdet ligger som lägst på +12 meter. Ingen risk för höga vattenstånd bedöms
därför finnas.
Markföroreningar

Enligt en utredning från Sigma som gjordes den under kvartal 1 2019 så påträffades det halter
av PBC på markytan. Det kommer att göras ytterligare undersökningar för att få kunskap
kring hur höga halter marken innehåller.
Bebyggelse
För områdets bostadsutbyggnad ansvarar i huvudsakligen Boklok Housing AB/Skanska
Sverige. Flerbostadshuset närmast Medborgarhuset är dock tänkt att uppföras av Solfältet AB.
Byggnaderna Medborgarhuset och Träffen ägs av Håbo kommun. Det står även idag
byggnader i anslutning till idrottsplanen som används för omklädningsrum. Dessa byggnader
ägs även av Håbo kommun men planeras att rivas i samband med genomförandet av
detaljplanen.
Bostäder

Planområdet är idag obebyggt vad gäller bostäder men ett flertal bostadsområden ligger i
anslutning. Väster om planområdet längs Västerängsvägen ligger det enplansvillor från 1960talet med en boyta på cirka 90 kvadratmeter (kvm). Öster om området vid Bålstavägen ligger
det både flerfamiljshus och småhus. Byggnadernas höjder skiftar från 1-3 våningar.
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Planförslag:
Föreslagen bebyggelse är i huvudsak gestaltad efter småstadens principer och med tydliga
kvartersbildningar; hus orienterade kring privata innergårdar med trädgårdskaraktär och med
halvprivata förgårdsmarker. Husfasaderna ramar in gatan som genomkorsar området och
skapar därmed tydliga gaturum.
Planförslaget kommer att medge användningen bostäder (B) och enligt aktuellt strukturförslag
för områdets utbyggnad kommer det att inrymma ca 16 radhus i två våningar och ca 64
lägenheter i flerfamiljshusen om 2 våningar. Det kommer även möjliggöras en plats för ett
högre flerfamiljshus i fyra våningar som inrymmer cirka 32 lägenheter. Totalt kommer
området att förtätas med cirka 112 bostäder. Lägenhetsfördelningen har enligt aktuella skisser
för flerbostadshusen en tonvikt mot mindre lägenheter om 2 rum och kök (rok) eller 1 rok.

Illustrationsvy av miljön kring den genomkorsande lokalgatan sett norrut.
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Utsnitt ur illustrationsplanen för området som visar på den varierade höjdskalan från två våningar längst i
söder till fyra våningar i den norra delen.

Planförslaget medger byggrätter för såväl flerbostadshus som radhus med småstadskaraktär.
Hela området har en skala på i huvudsak två våningar men med lägre bebyggelse i den södra
delen där det uppförs radhus. I den norra delen tillåts något högre bebyggelse i fyra våningar.
Byggnadshöjderna och därmed våningsantalen regleras i detaljplanen genom bestämmelse om
maximal nockhöjd och taklutning. Inslag av icke störande verksamheter och service tillåts i
byggrätten närmast medborgarhuset för att ge förutsättningar till en blandning av bostäder och
verksamheter i området (B1).
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Referensbild för flerfamiljshus BoKlok Housing om tre våningar med inramad gårdsmiljö Sallaten, Landskrona.

Illustrationsvy av ny bebyggelse från Idrottsvägen mot den nya lokalgatan med föreslagen bebyggelse i
förgrunden.
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Tvärsektionsskiss genom planerat bostadshus och Bålstavägen mot angränsande befintlig bebyggelse.

Bebyggelsens karaktärsdrag
Den tillkommande bebyggelsen ska ha ett varierat uttryck med en blandning av hushöjder och
bostadstyper så att området får ett levande intryck och en småskalig karaktär.
Fasadgestaltning

I områdets södra delar kommer fasadgestaltningen att begränsas med en fasader i trämaterial.
Detta regleras genom planbestämmelsen f2 som anger att Huvudbyggnad utförs med tegelrött
sadeltak. Fasadmaterial ska vara trä. Partier av fasader får utgöras av skrivmaterial eller
puts. Fyravåningshuset i områdets nordöstra del ges en mer fri utformning där en
bestämmelse över fasade inte görs. Däremot finns en bestämmelse över att byggnaden ska
utföras med sadeltak (f1).

Exempel på stående träpanel i varierat utförande och referensexempel radhusbebyggelse med horisontell
träpanel (BoKlok-projekt Vikingstad, Linköping)

Offentlig och kommersiell service

I Bålsta centrum, ca två km sydöst om planområdet, finns ett stort utbud av kommersiell
service med bl.a. bank, postombud, apotek och handel samt offentliga service med bl.a.
kommunal administration, skola, bibliotek, vårdcentral, polis och arbetsförmedling. Direkt

16

43

söder om området ligger Västerängsskolan och i nordöst finns en livsmedelsbutik, frisör och
restaurang.
Inom promenadavstånd, knappt 500 m norr och söder om området, finns befintliga förskolor.
Tillskottet av nya bostäder kan leda till ett behov av nya förskolor. Obebyggd mark planlagd
för allmänt ändamål finns på två ställen 500-1000 m sydöst om planområdet. Dessa kan vid
behov utvecklas för förskoleändamål. Platsen har direkt angränsning till Västerängsskolan.
Planförslag:
Planförslaget möjliggör för verksamhet i bottenvåningen inom byggrätten för huset närmast
Medborgarhuset. genom preciseringen i användningsbestämmelsen (B1). Utanför denna
byggnad möjliggör planen för en torgmiljö. Torgytan har inte detaljprojekterats än men
kommer utvecklas i ett senare skede. En översiktlig utredning har gjorts av platsen för att
bygga ut de vägar som ska gå genom området. Längre fram bör detaljplanens syfte uppfyllas
genom att skapa en mötesplats på denna yta. En fördel för området vore att den nya högre
byggnaden utvecklar en verksamhet som öppnar upp torget och där människor kan mötas.

Figur 3. Föreslagen utformning av torget i det första skedet.

Angränsande bebyggelse

Planområdet angränsar Gamla Bålsta, ett område präglat av småstadsbebyggelse. Småstaden
tillkom i samband med att bebyggelse växte fram vid landsvägar och järnvägar. Stadstypen
består ofta av blandade hustyper byggda om 1-4 våningar höga kvarter. Här finns
enfamiljshus, flerfamiljshus, parhus och radhus. Småstaden blandar arbetsplatser, bostäder
och verksamheter sida vid sida eller i samma byggnad. Här finns gemensamma gårdar och
parker men även privata trädgårdar.
Angränsande bebyggelse i öster ligger indragen med ca 10 meters förgårdsmark mot
Bålstavägen. Vid Bålstavägen ligger det både flerfamiljshus och småhus. Efter vägen bladas
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bebyggelsen med byggnader från 1929 och fram till 1990-talet. Byggnadernas höjder skiftar
från 1-3 våningar. Flera olika taktyper och material förekommer bland byggnaderna.
I väster kantas Västerängsvägen av lägre villor i rött tegel med flacka sadeltak, också dessa
huvudsakligen i rött tegel. Villorna är i en våning och byggda på 1960-talet med en boyta på
cirka 90 kvadratmeter (kvm).
I söder ligger Västerängsskolan, en skolbyggnad i en våning för ca 420 elever.
Stadsbild/landskapsbild

Platsen har en redan idag en varierad stadsbild. Byggnaderna har olika höjd och ligger olika
tätt ifrån varandra. Stockholmsvägen öster om planområdet ligger något högre än Björkvallen.
Området känns idag öppet och luftigt, den nya kvartersbebyggelsen kommer att skapa en höjd
skala i stadsbilden från Bålstavägen.

3D-modell över området på karta.
Byggnadskultur

Planområdets entré omfattas av den kulturella byggnaden Medborgarhuset. Medborgarhuset
på Bålstavägen uppfördes 1947. Huset, som kan beskrivas som ett ”Föreningarnas Hus”
erbjuder idag olika typer av möteslokaler. Dessa bokas och brukas flitigt av såväl föreningar,
privatpersoner som företag och förvaltningar.
Förutom möteslokaler innehåller huset också en biograf och teatersalong med 150 sittplatser.
På ”Bio Borgen”, som drivs av företaget ”Eurostar” visas varje vecka ett flertal filmer.
Ytterligare visningar genomförs dagtid för pensionärer, vid lov eller liknande.
Sammanfattningsvis kan sägas att Medborgarhuset utgör ett värde som mötesplats för det
lokala civilsamhället, för föreningsliv, Håbobor och besökare. Husets aktiviteter och program
bygger på delaktighet och engagemang. Här finns möjlighet för människor att träffas och vara
tillsammans, ta del av händelser och evenemang och utveckla egen kreativitet.
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Medborgarhuset medverkar till att stärka platsens lokala lyskraft, värde och kulturella
identitet.
För att nyttja medborgarhusets fulla potential måste huset rustas upp och anpassas för
kommande verksamheter såväl interiört som exteriört. Medborgarna bör engageras och lyftas
in i processen gällande framtagandet av husets och områdets unika värde, innehåll och
riktning. Framför huset skapas genom planens genomförande ett torg som bildar grund för ett
mer frekvent publikt nyttjande av allmänna ytor utanför Borgen. Denna plats bör i framtiden
utvecklas tillsammans med medborgarhuset för att en mötesplats ska skapas.
Byggnaden är uppförd i ett och ett halvt plan i rödmålat trä med brant sadeltak och röd
tegelbeläggning. Värdebärande egenskaper är det höga, branta lertegeltaket och
biografskylten. Det är önskvärt att eventuella till- och nybyggnader underordnas huset och
inte avviker i stil, skala och material.

Figur 4. Medborgarhuset, bild tagen från Västerhagsvägen (okänt årtal).

Figur 5. Till vänster visas ett historiskt flygfoto över medborgarhuset (okänt årtal). Till höger visas medborgarhuset bild tagen från Bålstavägen
(2017).

Tittar man på historiska foton (figur 4-5) kan man dock bedöma att huset inte haft den röda
färgen från början. Medborgarhuset är omnämnd i kulturmiljöprogrammet och klassat som en
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viktig del av kulturmiljön (gulmarkering enligt kommunens kulturminnesvårdsprogram 2011).
I detaljplanen finns skyddsbestämmelsen q1, byggnaden får inte rivas. Tillbyggnader och
entréer får ändras.
Rakt över Idrottsvägen från Medborgarhuset ligger den lägre byggnaden Träffen. Även denna
har en fasad av rödfärgad träpanel.
Planförslag: Detaljplanen går emot bestämmelserna i kulturmiljöprogrammet eftersom de nya
byggnaderna avviker i skala och möjlighet till material av fasad. Den nya byggnaden har en
högsta nockhöjd på 15 meter. Medborgarhuset har en nockhöjd på cirka 10 meter. Den nya
byggnaden kommer också den att få en frihet i valet av fasadfärg. Medborgarhuset kan
komma att påverkas av uttrycket som närliggande byggnader kommer att få. Kommunen
bedömer ändå att en högre bebyggelse tillåts i denna del av området eftersom marken är något
lägre på punkten och byggnaden hjälper till att rama in det torg som kommer att skapas
utanför medborgarhuset i framtiden. Detta ligger också i linje med Bålstas vision om en
växande småstad.
Tillgänglighet

Den nya bebyggelsen planeras så att de uppfyller tillgänglighetskraven som de uttrycks i
svenska nybyggnadsregler, där alla tillkommande bostäder och utemiljöer skall göras
tillgängliga för människor med funktionshinder; rullstolsburna och andra grupper. Detta
innebär exempelvis att alla bostadshus om tre eller fler våningar skall utföras med hiss och att
utemiljöerna inte får lutningar större än 1:20.
Ljusförhållanden
Dagsljus

För området har dagsljustillgången till områdets tillkommande bostäder studerats och
planeringen har utgått från att samtliga lägenheter skall ha tillgång till solinstrålning under
dagen i flera riktningar/tider under dagens timmar.
Skuggstudie

En skuggstudie har tagits fram för området som visar på skuggeffekten under olika klockslag
olika delar av året. Den visar på att omgivande bebyggelse ej drabbas av oönskade
skuggeffekter under sommaren. Solstudier för väsentliga klockslag under
midsommarsolståndet och vår-/höstdagjämning redovisas i bilaga till denna handling.
Det offentliga rummet, mötesplatser
Framför medborgarhuset och flankerad av tillkommande bebyggelse skapas ett torg som
bildar entréplats till området sett från Västerhagsvägen. Denna yta understryker den offentliga
karaktären av medborgarhuset. Vid framtida renovering och ombyggnad av medborgarhuset
kan torgytan tas mer i bruk som vistelseyta för exempelvis uteservering eller liknande. Det
finns även möjlighet att utforma tydligare entréer in till medborgarhuset från torget. I det
första skedet kommer ytan att användas för parkering och en mindre gräsyta. Huset intill har
bestämmelsen B1= Bostäder med verksamhetslokaler i del av bottenvåning. Detta möjliggör
för att området får en blandad bebyggelse och skapar rörelse i området.
20

47

Trafik

Det har gjorts en trafikuppskattning för området som bygger på den äldre utformningen
exploateringen i området. Detta var cirka 135 lägenheter och 30 radhus. Exploateringen har
nu sänkts vilket gör att trafiken i området inte kommer att uppnå lika höga värden.
Trafikalstringen för Björkvallen beräknas att bli cirka 350 fordon per dygn i denna
uppskattning. Detta bygger på ett färdmedel används till 44 % av bil. Eftersom att
bebyggelsen är mindre än när utredningen gjordes bedöms trafikalstringen istället bli under
300 fordon per dygn. Detta beräknas inte ge någon betydande påverkan på luft eller buller i
området.
Gatustruktur

Området inramas idag av Bålstavägen, Västerhagsvägen och Idrottsvägen. Bålstavägen har
idag en bredd på 6,5 meter men är bredare vid Västerhagsvägen och avsmalnar längre söderut.
Idrottsvägen går ned mot Västerängsskolan och avslutas i en vändplats vid skolans entré.
Denna vändplats är i dagsläget inte färdig utan kommer att i framtiden göras klart.
Gång och cykelbanor går genom området och utgör en viktig koppling mellan Bålsta centrum
och gamla Bålsta. När området gröna dalen kommer att utvecklas kommer dessa gröna
passager bli viktigare så att parken förlängs och att en bra cykelväg kan användas hela vägen
till gröna dalen. Därför behöver vägarna i området utformas så att det finns plats för
cykeltrafik.
Planförslag:
Planområdet har en gatustruktur som använder Bålstavägen och en ny parallellgata som
matargata. Den nya gatan går från Idrottsvägen, igenom bostadsområdet och kopplar ihop
med Bålstavägen. Lokalgatan utformas med separerad gång- och körbana på ena sidan.
Utrymmen för kantstensparkering och gångbana på kvartersmark kan ordnas på andra sidan.
Standarden på befintlig gång- och cykelbana längs med Idrottsvägen höjs och
korsningspunkterna görs säkrare fram till Västerhagsvägen, i och med planens genomförande.
Bålstavägen kommer även att upprustas med en gångbana enligt föreskrifter i kommunens
tekniska handbok. Detta kommer att göra att Bålstavägen blir säkrare för gångtrafikanter.
Idrottsvägen används vid hämtning och lämning till Västerängsskolan och ska utföras som en
säker skolväg. Befintlig vändplan är planerad att byggas om för ökad trafiksäkerhet i angöring
av bussar och oskyddade trafikanter fram till skolans entré. I detaljplanen har plats placerats
för gata så att en vändplan är möjlig antingen på allmän mark eller på skolans kvartersmark.
Att bygga ut vändplatsen för skolan kommer att ske utanför genomförandet av denna
detaljplan.
Idrottsvägen flankeras idag av en smal gång- och cykelbana. Denna cykelbana kommer att
ledas vidare mot Västerhagsvägen och Bålstavägen. Planen möjliggör olika sträckningar efter
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Västerhagsvägen för cykeltrafikanter. Det finns idag ingen självklar väg i detta område upp
till Stockholmsvägen. Dessa möjligheter får utredas vidare i ett senare skede.

Figur 7. Befintliga cykelvägar i Björkvallen samt förslag på kopplingar vidare norrut mot
Stockholmsvägen och gransäterskolan.

Figur 6. Befintliga cykelvägar efter med detaljplanens utformning samt föreslagen framtida koppling
till Stockholmsvägen.

Gatumiljö

Den nya lokalgatan som genomkorsar området får en smal gatusektion för att hålla nere
hastigheten hos fordonstrafik. Siktlinjen i dess längdriktning bryts av mitt på gatan, i höjd
med genomkorsande ny gc-väg mellan Bålstavägen och Idrottsvägen, som ytterligare åtgärd
för att hålla nere hastigheten. Längs med delar av ny lokalgata anläggs kantstensparkering
innanför kvartersgränsen.
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Gator och parkeringar ska på kvartersmark och allmänplatsmark utformas med upplysta och
säkra ytor.
Idrottsvägen byggs om för att även kunna inrymma en snedparkeringsyta innanför en
skiljeremsa mot körbaneytan. Denna möjliggör för ca 25 p-platser reserverade för anställd
personal vid Västerängsskolan. Denna yta ersätter delvis tidigare parkering som idag ligger
mot medborgarhuset.

Typsektion genom ny lokalgatulänk.

Friytor- lek och rekreation

Det finns flera lekplatser i närområdet. Västerängsskolans skolgård ligger mycket nära och i
närheten finns det öppna fria ytor som möjliggör för lek. Det är tänkt att boulebanan kommer
att förflyttas till området Gröna dalen som ligger cirka 1 km söder om planområdet.
Västerängens "skolskog" ligger i närheten av planområdet, detta område används av skolan
och är en viktig resurs för närområdet som barn och vuxna nyttjar för promenader,
orientering, idrott och pulkaåkning. området används dagligen av från 1-60 personer.
Planförslag:
Ett parkstråk föreslås kanta Idrottsvägen som bildas av det nuvarande sidoområdet till
fotbollsplanen. Detta sidoområde är idag trädbevuxet med bl.a. flera karaktärsskapande
björkar och som kan tas tillvara i detta stråk. Parkstråket kopplar på befintlig gång- och
cykelbana mellan gamla Bålsta och Bålsta centrum. Inom stråket föreslås nya sittplatser
inrymmas längs med en sänkt yta som utgör en utsträckt damm för omhändertagande av
dagvatten vid stora regnmängder. Områdets gräns mot kvartersmark i nordöst tydliggörs
genom bestämmelsen i detaljplan n1 som ställer krav på att avgränsande staket eller häck skall
uppföras på kvartersmark invid gräns mot parkområdet.
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Dispositionsplan för planerat parkstråk genom området längs med Idrottsvägen.

Tvärsektionsskiss över parkstråket.

I parkens bakkant anläggs ett blommande buskage (exempelvis Malus sargentii) vilket bildar
en vacker rygg åt grönstråket och också tydliggör gränsen mellan allmän mark och
fastighetsmark. Ett blommande buskage i fint söderläge är positivt för områdets insekter och
främjar därmed den biologiska mångfalden. Nya björkar planteras glest i de delar av parken
som saknar träd. Under träden kommer gräsmatta och äng att bilda golv.
Genom parken ringlar ett dagvattenstråk som tar hand om dagvatten från den nya bebyggelsen
på Björkvallen. Till stråket avleds dagvatten både ytligt och via dagvattenledningar i gatorna.
(Diket är ca 1 meter djupt och har svagt sluttande sidor.) Dagvattenstråket upptar större delen
av parkens yta och kommer därmed bidra till en stor del av parkens karaktär. Diket börjar
respektive avslutas med en mindre dikesanvisning som för eventuellt ytvatten mot de bredare
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delarna av dagvattenstråket. Under gångvägen går vattnet i ett rör. Stråkets sträckning är
delvis anpassat för att möjliggöra att de befintliga björkarna behålls.
Dagvattenstråkets sluttande sidor anläggs förslagsvis med ängsvegetation för att skapa en
skötselextensiv yta i ett läge där det kan vara svårt att klippa maskinellt. Ängen förstärker
också den biologiska mångfalden och bidrar visuellt med blomning. I dikets botten placeras
naturstenar i grupper för att ge intrycket av en bäckfåra även vid de tillfällen då stråket är
torrlagt. Där parken blir bredare tillåts även diket bredda upp för att skapa en flackare och mer
vistelsevänlig yta. Genom låga gradänger av granitkantsten förstärks rummets form och
intressanta blickfång skapas. Gradängerna kan också användas som spontana sittytor i bästa
solläge. Förslagsvis klipps gräset i dessa delar för att lättare kunna vistas på dessa ytor. Nya
sittplatser med parksoffor anläggs dels längs gång- och cykelstråket och dels inne i parkens
vid det blommande buskaget.

Kollektivtrafik

Planområdet har god tillgång till kollektivtrafikförbindelser i närområdet; lokalt och regionalt.
Buss- och järnvägsstation finns dryg en kilometer sydöst om planområdet. Med direkttåg tar
det knappt 30 minuter till Stockholms central och med pendeltåg tar det knappt 40 minuter. I
takt med att Bålsta växer utvecklas även busstrafiken, för närvarande finns 12 busslinjer som
trafikerar Bålsta.
Kollektivtrafiken ses över årligen. Vid Medborgarhuset några meter norr om den planerade
bebyggelsen ligger fyra busshållplatser, Medborgarhuset A och B samt Gamla
järnvägsstationen A och B. Busshållplatserna trafikeras av UL, buss 304, 310, 895, 803 och
311.

Angöring

Området planeras med tillgänglig angöring för samtliga bostäder inom 25 meter från
bostadsentré, inom vilket avstånd även angöringsplats för rörelsehindrade och färdtjänst/taxi
skall finnas. Placering av miljöhus och sopkärl för bostäderna utgår i planeringen av området
från riktlinjerna i nybyggnadsreglerna (BBR) om placering nära omgivande gator men inom
50 meter från varje bostads-/trapphusentré.
Parkering

En del av området utgörs idag av allmänna parkeringar men kommer bebyggas med
bostadshus. Parkeringarna har tillgodosett skolans verksamheter, fotbollsplanen och
boulebanan. Detaljplanen kompenserar några av dessa ytor som behövs för skolan. Inom
planområdet kommer cirka 50 parkeringsplatser som tidigare funnits för allmänheten att
försvinna. Det parkeringsbehovet som har funnits kommer dock att minska när fotbollsplanen
och boulebanan flyttar. Det kommer fortfarande att finnas en del allmänna parkeringar i
anslutning till medborgarhuset.
För kvartersmarken är avsikten är att anlägga markparkering vilket illustreras i
planhandlingens illustrationsplan. I ramavtalet som är tecknat med BoKlok står det att
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parkeringar ska utgå ifrån ”Förslag till parkeringstal för Håbo kommun, daterad 2003-09-09”
som tidigare antagits. Övrig bebyggelse på området ska planeras utifrån kommunens
parkeringspolicy som säger att det ska finnas en parkeringsplats per bostad, dock för
lägenheter om 2 rum och kök gäller talet 0,8 per bostad och för 1 rum och kök gäller 0,6.

Utfarter

Bostadsfastigheterna kommer att få utfarter till Bålstavägen och till den nya gatan i områdets
mitt. Den nya gatan kommer sedan att ansluta till Bålstavägen och Idrottsvägen. Därifrån
kommer kopplingen bli till Västerhagsvägen.
Planförslag:
Det nya planförslaget kommer inte att begränsa utfarter från kvartersmark åt något specifikt
håll. BoKloks byggnader kommer att ha utfarter mot både den nya vägen och Bålstavägen.
Byggnaden som ligger vid medborgarhuset kommer enligt förslaget att ha in- och utfart till
den nya vägen.

Tekniska frågor
Vatten- och avlopp

Det nya bostadsområdet kommer att anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet.
Befintligt ledningsnät med kapacitet finns bl.a. i Bålstavägen. Genomkorsande del av
tomtmark för Träffen löper ett u-område för befintliga allmänna ledningar som fortsätter mot
sydväst och löper inom kvartersmark längs med gräns mot parkområde enligt plankartan.
Dagvatten

Hantering av dagvatten ska följa Håbo kommuns dagvattenpolicy, antagen av
kommunfullmäktige att tills vidare (KF 2017-09-25 § 96).
Enligt dagvattenpolicyn skall flöden av dagvatten (regnvatten) ut från ett nytt
exploateringsområde vara detsamma som innan planens genomförande. I detta fall då större
delen av planområdet består av en gräsplan, innebär genomförandet att en mycket större del
av området kommer att utgöras av hårdgjorda ytor och takytor, alltså ej genomsläppliga.
Därmed måste nya lösningar för dagvattenavrinningen sökas. Planens genomförande har
också att förhållas till gällande miljökvalitetsnorm för utsläpp av föroreningar till recipienten
– i detta fall Mälaren-Prästfjärden. Det innebär även att krav på att dagvatten skall renas så att
inte planens genomförande innebär ökade utsläpp av vattenföroreningar i jämförelse med
nuläget.
Planförslag:
En dagvattenutredning är framtagen och som utgör bilaga till detta planförslag (WSP
180209). I denna bedöms platsens förutsättningar för infiltration som måttliga till goda i
dagsläget. Detaljplanen har inte satt någon begränsning i hårdgjord yta för kvartersmark men
det är beskrivet i utredningen att cirka 26 % bör vara genomsläpplig. Andra åtgärder kan även
göras på kvartersmarken för att kommunens dagvattenpolicy ska följas. Fördröjnings- och
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reningslösningar föreslås i dagvattenutredningen i form av naturliga biofilter som innebär
infiltration av dagvatten via exempelvis takavvattningssystemet genom
växtbäddar/planteringsytor. Dessa reningslösningar kan vara ”regngårdar” inom
bostadsgårdarna på kvartersmark, genomsläppliga markbeläggningar såsom hålbetongsplattor
och grusbeläggningar på parkeringsytor m.fl. åtgärder.
Avledning av dagvatten från allmänna ytor kommer att ske till parkstråket i planområdets
västra del. Detta utformas med ett försänkt stråk i markytan som därmed bereder rum för att ta
emot dagvatten temporärt vid större nedbördsmängder och fördröja avrinningen nedströms
mot recipient (Mälarviken).

Flödeskarta för området som visar på riktningen för vattenavledning vid nederbörd och snösmältning.
Gröna tjocka linjer markerar lägen för infiltrationsbäddar i form av planteringsytor/regngårdar. Blå
stråk utgör det försänkta dagvattenmagasinet i parkstråket.
Översvämningsrisk

Planförslaget ligger höglänt i förhållande till omgivande terräng och översvämningsrisken
bedöms därför som låg. Mitt på planerad ny lokalgata förläggs en lågpunkt för avledning av
dagvatten, och avledningen av denna dimensioneras enligt dagvattenutredningen för händelse
av kraftiga regn som inträffar vart femte, tjugonde och hundrade år, i syfte att undvika
översvämningar och skador på planerad bebyggelse.
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El-, tele- och datanät

Eon svarar för elförsörjningen av området. Telia (Skanova) svarar för telenätet. En ny
elstation/transformatorstation för försörjning av ny bostadsbebyggelse planeras i parken nära
Västerängsskolan, vilket innefattar användningsbestämmelsen E i detaljplanen. För framtida
installationer av digital infrastruktur förbereds tommrör i gatumarken fram till
anslutningspunkter för bostäderna i planområdet. Ett område med egenskapsbestämmelsen u i
plankartan inrymmer en befintlig fjärrvärmeledning som löper längs med Bålstavägen och
som måste hållas tillgänglig för åtkomst; framtida underhållsåtgärder. Med exploateringen i
området kommer två områden med markförlagda ledningar att bli bebyggda. Dessa ledningar
behöver flyttas innan byggnader placeras på platsen. Den ena ledningen ligger söder om
medborgarhuset och går över området som Solfältet planerar att bebygga. Den andra
ledningen ligger i planområdets södra del där Boklok har planerat in radhus.
Värme

Håbo kommuns energi- och klimatstrategi Fossilbränslefri kommun 2050 innebär bland annat
att förnybara energikällor skall användas framför fossila, där fjärrvärme ej är möjligt eller
kostnadseffektivt. Uppvärmning med jord-/berg- eller sjövärmepump ska rekommenderas där
så är lämpligt och kostnadseffektivt. Längs med Bålstavägen löper idag ett
huvudledningsstråk för fjärrvärme som skyddas i planen som ett u-område. Ledningsstråket
kan komma att kompletteras med fjärrvärmeledning under den nya lokalgatan som då betjänar
tillkommande bostadsbebyggelse.
Avfallshantering

Håbo kommun strävar ständigt efter en allt mer miljömässigt hållbar avfallshantering. Fem
långsiktiga mål är uppsatta att:






Reducera mängden skadliga ämnen i avfallet
Öka materialåteranvändning och materialåtervinning
Utnyttja energiinnehållet i osorterat brännbart hushållsavfall
Minimera mängden deponerat avfall från kommunen
Öka informationen till kommuninvånarna

Planförslag:
Området planeras för uppförande av miljöhus och sopkärl i varje kvarter med nära åtkomst
enligt gällande riktlinjer för angörande hämtningsfordon och för boende inom maximalt 50
meter från bostadsentré. De smala kvarterstorlekarna som innebär närhet till omgivande gator
även från kvarterens inre, innebär att hämtningsfordon inte behöver vika av från gatan utan
kan hämta avfall med angöring direkt vid gatan. Närmaste återvinningsstation med batteriholk
finns vid Gamla järnvägsstationen norr om området.
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Störningar, hälsa och säkerhet
Radon

Stora delar av Håbo kommun utgör högriskområde vad avser markradon då
markförhållandena till stora delar utgörs av grusåsar eller sprickiga bergarter. Det saknas dock
en heltäckande kartläggning av markradon i kommunen. Riktvärdet i bostäder, förskolor,
skolor och andra allmänna lokaler får inte överskrida 200 Bq/m3. Ny bebyggelse ska utföras
radonsäkert. Förekommande radonhalter i planområdet har ej uppmätts.
Buller, luftkvalitet och vibrationer

På Västerhagsvägen i höjd med livsmedelsbutiken Hemköp går det idag ca 3500 fordon per
vardagsmedeldygn. Trafikuppgifter för Idrottsvägen fram till Västerhagsskolan saknas, men
uppskattningsvis går här ca 1000 fordon per vardagsmedeldygn under skolterminerna. Planens
genomförande ger upphov till ökade trafikvolymer i närområdet. Ökningen av buller- och
vibrationsstörningar i planområdet bedöms som liten eftersom området kommer att ha låg fart
och huvudsakligen trafikeras av de boende. Trafikbullernivåerna hamnar därför på nivåer
under de nationella riktvärdena om maximalt 55 dB(A) ekvivalent (ung. ”genomsnittlig”)
ljudnivå invid bostäder, då området är fullt utbyggt. Dessa trafikvolymer innebär då
hastighetsbegränsningen är 30 km/h på Idrottsvägen och Bålstavägen. Troligen blir
begränsningen densamma på tillkommande gatulänk inom planområdet.
Den tillkommande trafikvolym som områdets utbyggnad ger upphov till; ca 300
fordonsrörelser per dygn, bedöms innebära mindre ökade nivåer på utsläpp av föroreningar i
närområdet.

Barnkonventionen

Området har tidigare gett plats åt en fotbollsplan nära tätbebyggt område och en bouleplan.
Dessa två aktiviteter omlokaliseras med förslaget för den nya detaljplanen. I närheten av
området finns en grundskola och inom gångavstånd finns lekplatser och naturliga platser för
lek och utomhusaktiviteter på naturmark. Lekytor på kvartersmarken bör prioriteras för att
tillgodose en god miljö för barn i området.

Trygghet

Planstrukturen utgår från kvartersstadens ideal, där bostadshus orienteras kring gemensamma
gaturum. Erfarenhetsmässigt innebär detta att (de upplysta) gatumiljöerna upplevs som mer
trygga då det omges av bostäder med fönsterutsikt mot gatusidan. På samma sätt innebär de
av bostäder inramade gårdsmiljöerna en ökad social kontroll och känsla av trygghet. Då
gatusystemet i området ges ett sammanflätat nät av gångbanor/gång- och cykelbanor, där alla
korsningspunkter utförs som upphöjda eller med andra fartdämpande åtgärder, så skapas en
trygg miljö för oskyddade trafikanter.
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3. GENOMFÖRANDE
I detta avsnitt redovisas de ekonomiska, tekniska, fastighetsrättsliga och organisatoriska
åtgärder som behövs för att åstadkomma och genomföra detaljplanen på ett samordnat och
ändamålsenligt sätt.
En genomförandebeskrivning har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter
framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen
förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt.

Organisatoriska åtgärder
Planförfarande

Detaljplanen handläggs med normalt förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).
Preliminär tidsplan

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.
Samråd

2:a kvartalet 2014

Granskning

2:a kvartalet 2018

Antagande

2:a kvartalet 2019

Genomförandetid

Planens genomförandetid är 10 år.
Genomförandet av detaljplanen börjar när planen vunnit laga kraft. Planområdet beräknas
vara helt färdigställt inom fem år. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att
gälla tills den ändras eller upphävs.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med
planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter
genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas
utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt).

Ansvarsfördelningen/ huvudmannaskap
Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap för allmän plats. Det innebär att Håbo
kommun ska ansvara för drift och skötsel av allmänna platser, gator, torg och parker samt
vatten-och avloppsledningar inom planområdet.
Kommunen kommer att svara för upphandling och utförande av allmänna anläggningar inom
planområdet. Byggherrarna ska ersätta detta via ersättning för anläggande av gator till
kommunen motsvarande kommunens faktiska kostnad för utförandet av de allmänna
anläggningarna. Kostnaderna ska fördelas mellan de två byggherrarna Solfältet fastighets AB
och BoKlok Housing AB. Byggherrarna ansvarar för anläggnings- och byggnadsarbeten inom
kvartersmark.
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BoKlok Housing AB ska åta sig att i skälig utsträckning bekosta anläggandet av ny
parkeringsplats åt Västerängsskolan, av motsvarande standard som den befintliga, enligt
ramavtal tecknat 2013-03-07.
E-on ansvarar för utbyggnad av el- och fjärrvärmenät.
Övriga nätägare (bredband, tele) ansvarar för utbyggnad av sina ledningar inom planområdet.

Avtal
Befintliga avtal

BoKlok Housing AB ska förvärva kommunal mark från fastigheterna Bålsta 2:69, Bålsta
2:234 och Bålsta 3:354. Ett ramavtal tecknades 3 juli 2013 mellan Håbo kommun och BoKlok
Housing AB. Ramavtalet reglerar parternas åtaganden vad avser planarbetet samt ramar för
det köpavtal och exploateringsavtal som parterna avsåg att träffa.
Planavtal tecknades 24 mars 2014 mellan Håbo kommun och Solfältet fastighet AB samt
mellan Håbo kommun och BoKlok Housing AB. Avtalets syfte är att fastställa fördelning av
ansvar för arbete och kostnader mellan parterna i samband med framtagande av detaljplanen.
Avsikten är att BoKlok Housing AB ska förvärva mark från Solfältet fastighet AB och Håbo
kommun för att uppföra bostadshus utifrån BoKloks koncept och med BoKloks prispolicy.
Solfältet fastighets AB ska istället förvärva marken närmast medborgarhuset från Håbo
kommun.

Genomförandeavtal med överlåtelse av mark

Genomförandeavtalet ska träffas mellan kommunen och BoKlok Housing AB och mellan
Solfältet fastighets AB och kommunen.
Avtalet ska bland annat reglera:
-

Tidplan för utbyggnad av området
Genomförandekrav vid entreprenadarbeten inom området
Utförande och finansiering av allmänna anläggningar
Marköverlåtelser
Finansiering av lantmäteriförrättningar
Erläggande av avgifter
Eventuell flytt av ledningar
Dagvattenfrågor
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Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning

Fastighetsreglering berörande Bålsta 2:147, Bålsta 3:354, Bålsta 2:234 och Bålsta 2:69
kommer att behöva genomföras som ett led i utförandet av detaljplanen. Se karta 1 och tabell
1 nedan.
Lantmäteriförrättning pågår där inlösen av samfälld mark. En fastighetsreglering kommer att
ske för överföring av aktuell mark till kommunal gatufastighet Bålsta 2:61.

Avsikten är att BoKlok Housing AB och Solfältet fastighet AB förvärvar delar som utgör
kvartersmark. Syftet är att det ska bildas cirka fem fastigheter för planerade bostadskvarter. Se
bifogad illustrationsplan för detaljer.
Det finns dagvattenledningar och spillvattenanordningar inom Bålsta 2:69 som behöver
hanteras vid fastighetsbildning.

Tabell 1 för fastighetsreglering

Avstår mark

Erhåller mark

Antal kvm (ca) Figurfärg

Bålsta 2:147

Bålsta 2:69

160

Grön

Bålsta 2:234

Bålsta 2:69

170

Röd

Bålsta 3:354

Bålsta 2:69

640

Orange

Bålsta s:14

Bålsta 2:69

1500

Lila
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Karta 1 för fastigheter som berörs av fastighetsreglering

Blivande gemensamhetsanläggningar

Parkeringsplatser ska finnas inom bostdskvarter. Det kan även bli aktuellt att bilda
gemensamhetsanläggningar för gemensamma parkeringsytor eller infarter. Om behov uppstår
för att bilda gemensamhetsanläggning inom kvartersmark sker det på initiativ av berörd
fastighetsägare.
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Blivande ledningsrätt

Ledningsrätt kommer att behöva bildas för transformatorstationerna, på områden med
bestämmelsen E1. Alternativt kan dessa E-områden bilda egna fastigheter genom avstyckning.
Det kommer även att behöva bildas ledningsrätt för befintliga fjärrvärme-, dagvatten- och
VA-ledningar, markerade som u-områden på plankartan.
Kommunen avser att ansöka om ledningsrätt för allmänna vatten- och avloppsledningar
belägna på blivande kvartersmark för bostäder. Det kan även bli aktuellt för befintlig
fjärrvärmeledning utmed Bålstavägen.
Befintliga servitut och ledningsrätt

Det finns både servitut och ledningsrätt inom planområdet som eventuellt påverkas av planen.
Fastighetsrättsliga åtgärder kan komma att förändra, ta bort eller flytta på rättigheter. Se karta
2 samt bifogad fastighetsförteckning.
På Bålsta 2:234, 2:69, 2:147 och 3:354 finns befintliga ledningar som avser dagvatten- och
VA- ledningar. Ledningarna hanteras genom u-områden på plankartan. Om de fysiska
ledningarna sammanfaller utanför u-områden kommer de att behöva flyttas in till u-områden.
Bålsta 2:316 är belastad av ett servitut för staket m.m. Förmånsfastigheten är den kommunala
fastigheten Bålsta 3:354. Berörkretsen kan komma att ändras om det blir markbyte.
Bålsta 2:69 är belastad av en nyttjanderätt för tele.
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Karta 2 för befintliga ledningar i planområdet

Markägoförhållanden
Berörda fastigheter inom planområdet, se tabell 2 nedan. För mer information, se
detaljplanens fastighetsförteckning.

Tabell 2

Fastighetsbeteckning
Bålsta 2:69
Bålsta 2:147
Bålsta 2:234
Bålsta 2:316
Bålsta 3:354
Bålsta s:14

Fastighetsägare
Håbo kommun
Håbo kommun
Håbo kommun
Solfältet Fastighets AB
Håbo kommun
Delägare. Se bifogad fastighetsförteckning
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Kostnader för fastighetsbildning
BoKlok Housing AB ansöker om och bekostar den fastighetsbildning som krävs för
genomförande av marköverlåtelsen. Kommunen biträder ansökan. Samtliga kostnader för
lagfart erläggs av BoKlok Housing AB, i enlighet med ramavtalet. Kostnader för
fastighetsbildning regleras i exploateringsavtal och tillhörande överenskommelser.

Anslutningsavgifter
Anslutningsavgifter erläggs enligt respektive ledningsägares taxa.

Bygglovavgifter
Avgift för bygglov tas ut enligt gällande taxa vid bygglovsprövning.
Solfältet fastighets AB ska i samband med bygglov erlägga bygglovavgift enligt gällande
Plan-och bygglovstaxa. Vid fullföljande av planavtalet ska planavgift inte tas ut vid
bygglovet, enligt planavtalet tecknat 2014-03-24.

Kostnader för framtida drift
Efter utbyggnad av allmänna platser inklusive vatten och avlopp får kommunen ökade
driftskostnader. Tillkommande bostäder finansierar detta via gällande taxor för VA- och
dagvattenabonnemang.
Tekniska frågor
Parkering på kvartersmark

Parkeringsplatser ska finnas på varje fastighet och parkeringsfrågan löses således inom varje
fastighet.
Vatten- och avlopp samt dagvatten

Det nya bostadsområdet kommer att anslutas till det kommunala vatten-och avloppsnätet.
Hantering av dagvatten ska följa Håbo kommuns dagvattenpolicy, antagen av
kommunfullmäktige 2017-09-25.
Utfart

Nya gator planeras inom planområdet så att tillkommande fastigheter kan ordna utfarter.
Gatorna ansluter till Bålstavägen och Idrottsvägen.
Tekniska utredningar
En dagvattenutredning har tagits fram för områdets hantering och flöden av dagvatten. Denna
redovisas kortfattat under rubriken Dagvatten samt i bilaga.
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Projektering av gata, VA-, dagvattenanläggningar, el och fjärrvärme ska ske i samråd mellan
byggherre, Håbo kommun och E-on.
Om ledningar behöver flyttas till följd av exploateringen bekostas denna flytt av den exploatör
som orsakar flytten.
En översiktlig geoteknisk undersökning genomfördes av WSP, 2014-08-25.
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4. KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAG
Behovsbedömning
Enligt svensk lag ska konsekvenserna av en detaljplan beskrivas när de kan leda till betydande
påverkan på miljön (4 kap 34 § plan- och bygglagen). Miljökonsekvensbeskrivningen
används för att få en helhetssyn av den påverkan en plan kan få på miljön, hälsan och
hushållningen av resurser.
En behovsbedömning syftar till att bedöma om detaljplanen kommer att medföra betydande
miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas. En behovsbedömning av
detaljplanen har gjorts. Behovsbedömningen med ställningstagande skickades till
länsstyrelsen för samråd. Länsstyrelsen instämde i kommunens bedömning att planen inte kan
bedömas medföra betydande miljöpåverkan. Kommunens ställningstagande efter detta samråd
är att planen inte bedöms medföra betydande påverkan på miljön med följande motivering:
Detaljplanen berör inte något natura 2000-område.
Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan utifrån MKB-förordningens
andra och fjärde bilaga.
Alla detaljplaner som innehåller sammanhållen bebyggelse kan medföra en betydande
miljöpåverkan (4 kap 34 § plan- och bygglagen). I detta fall bedöms planen inte medföra
betydande påverkan på miljön.
Eftersom planen inte anses medföra betydande miljöpåverkan upprättas ingen
miljökonsekvensbeskrivning. Nedan beskrivs vilka konsekvenser ett genomförande av planen
kan tänkas medföra.

Buller

Trafikmängden ökar lokalt på vägar till det nya området och medför störningar.
Trafikökningen sker främst på Idrottsvägen och Västerhagsvägen ca 300 fordonsrörelser per
dygn när området är fullt utbyggt. Denna trafikvolym är i relation till en normal
lokalgatusituation i stadsmiljö en mycket måttlig trafikvolym, som inte gör upphov till några
bullerstörningar i närheten av gällande riktlinjer för max. bullernivåer i bostadsmiljö.

Närmiljö

Ny bebyggelse i området ger konsekvenser för rekreation och landskapsbild då de öppna
ytorna minskas och idrottsplanen försvinner.
Avrinningen ökar när marken blir hårdgjord och bebyggs. Detta motverkas av lokalt
omhändertagande och fördröjningsåtgärder.
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Markföroreningar

I området finns det idag undersökningar som visar på att det kan förekomma föroreningar i
området. För att det inte ska ge negativa konsekvenser på de boende bör detta utredas vidare
och saneras om det upphittas för höga värden. Planens genomförande innebär ett kontrollerat
omhändertagande av dagvatten så det bedöms inte att det i fortsättningen ger upphov till några
markföroreningar.

Luftkvalitet

Områdets utbyggnad kommer att ha mycket liten påverkan på luftkvaliteten i närområdet. Det
kommer dock att öka något med trafiken i området.
Sociala konsekvenser
Planens genomförande bedöms innebära en breddning av bostadsutbudet i denna del av Bålsta
då det inrymmer tilltänkta bostäder i olika kategorier och lägenhetsstorlekar. Syftet med
planen är även att skapa ett torg vid medborgarhuset. Detta möjliggör för en mötesplats i
området. Detta kan även göra att medborgarhuset får ett närområde som är tillgängligt och
upprustat.
Fotbollsplanen kommer dock att flyttas till en plats längre från centrum. Närheten till att spela
och titta på fotbollsmatcher kommer att minska med detaljplanen. Detta är en negativ
konsekvens för närområdet.
Ekonomiska konsekvenser
Byggherrarna inom planområdet bär kostnadsansvaret till viss del för investeringarna i ny
teknisk och gatuinfrastruktur inom planområdet genom avtal och gällande taxor. Utbyggnaden
av området bedöms därför inte ha några negativa ekonomiska konsekvenser ur ett
samhällsperspektiv.
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Bålsta i mars 2018, reviderad i maj 2019
Håbo kommun
Johan Hagland

Martin Wicksell

Plan- och exploateringsavdelningschef

Planarkitekt
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UTLÅTANDE
Datum

2019-03-13

Vår beteckning

KS 2013 nr 00111

Förslag till detaljplan för Bålsta 2:69 m.fl., Björkvallen,
Håbo kommun, Uppsala län

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Hur samrådet har bedrivits
Förslag till detaljplan har varit utsänt för samråd mellan den 2014-04-28 och 2014-05-26. Ett
samrådsmöte ägde rum 2014-05-13, i kommunhuset. 18 personer närvarade på samrådsmötet och
ställde frågor.
Under samrådstiden inkom 14 yttranden varav 11 med synpunkter. Följande remissinstanser
tillstyrker eller har inget att invända mot förslaget:




Trafikverket
Svenska kraftnät
Vattenfall Eldistribution AB

Hur granskningen har bedrivits
Förslag till detaljplan har enligt underrättelse varit utsänt för granskning mellan den 2018-05-02
och 2018-05-23. Handlingarna fanns tillgängliga för granskning i biblioteket och på kommunens
hemsida.
Under granskningstiden inkom 8 yttranden varav 5 med synpunkter. Följande remissinstanser
tillstyrker eller har inget att invända mot förslaget:




Trafikverket
Svenska kraftnät
E.ON Energidistribution AB
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2019-03-13

Vår beteckning

KS 2013 nr 00111

Inkomna yttranden under granskningen
Nedan sammanfattas och kommenteras de yttranden som innehållit synpunkter på planförslaget
under granskningsskedet. Inkomna yttranden går att begära ut i sin helhet i originaltext.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen inkom med en synpunkt som har kvarstått från samrådsskedet där de pekar på att
kommunen ska redovisa i planbeskrivningen hur detaljplanen påverkar miljökvalitetsnormer. En
beskrivning över vilken vattenförekomst som finns och hur den berörs av genomförandet av
planen måste klargöras och kompletteras.
Länsstyrelsen har även kommenterat att planbeskrivningens syfte ska förtydligas eftersom det
inte beskriver användningen centrum i planområdets norra del.
Svar

En dagvattenutredning har gjorts vilken förklarar påverkan av dagvatten och som förklarar och
säkerställer att miljökvalitetsnormer inom planområdet inte försämras. Planbeskrivningen har
uppdaterats med en text som förtydligar detta.
Planbeskrivningen har uppdaterats med en tydligare beskrivning av syftet med detaljplanen.

Lantmäteriet

Lantmäteriet beskrev att plankartan hade ett antal felaktigheter i teckenförklaringen av
administrativa- och egenskapsbestämmelser samt en del tekniska fel med presentationen av
plankartan. De har även yttrat synpunkter kring att det inte fanns några bestämmelser angående
hur fastighetsregleringar får göras i området. Yttrandet beskrev även att det inte var utsatt någon
minsta fastighetsstorlek på plankartan.
Svar

Kommunen har sett över plankartan som har justerats utifrån Lantmäteriets synpunkter. Några
planbestämmelser om minsta fastighetsstorlek eller fastighetsindelning kommer inte att införas i
plankartan eftersom kommunen inte vill låsa fast detta i detaljplanen. Det är upp till
fastighetsägaren att i samråd med lantmäteriet komma fram till en lämplig fastighetsindelning.
Plankartan har uppdaterats till Boverkets rekommenderade bestämmelser. Plankartan har även
korrigerats och utformats så att de tekniska felen är borttagna.

Bålstapartiet

Synpunkter inkom från Bålstapartiet som förklarade att området är omnämnt i kommunens
översiktplan. I denna står det att en trafikförsörjningsstudie över området bör göras i samband
med en planändring som skulle kunna medföra en ökad trafikmängd.
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Bålstapartiet har även yttrat sig angående det ramavtal som kommunen har tecknat med BoKlok
Housing AB om del av fastigheten Bålsta 2:69. Partiet framförde att det är inskrivet i avtalet att
utbyggnaden av området ska vara byggnader som går inom konceptet BoKlok. Efter att det har
skett ett markbyte inom området mellan två fastighetsägare kommer det möjliggöra en annan
bebyggelse i norra delen av planområdet. Det bör därför ske en omförhandling av avtalet för de
byggnader som inte ingår i konceptet BoKlok.
Svar

Kommunen har undersökt frågan om trafikutredningen och bestämt att beskriva de viktiga
frågorna tydligare. Trafikfrågor har diskuterats med kommunens tekniska avdelning men det har
inte gjorts någon detaljerad utredning. Översiktsplanen ger endast en rekommendation för en
trafikutredning. Kommunen har i en tidigare utredning av trafiken i området beräknat att den nya
bebyggelsen kommer att ge upphov till ca 300 fordonsrörelser per dygn. Trafikmängden
beräknas öka men området bedöms inte kunna resultera i konsekvenser med negativa buller och
luftkvalité nivåer.
Ramavtalet gäller endast för den mark som kommunen överlåter till BoKlok Housing AB. För
den mark som kommunen överlåter till Solfältet Fastighets AB gäller andra villkor. Marköverlåtelserna regleras i de genomförandeavtal som kommunen träffar med respektive part.

Solslätten

Brf Solslätten inkom med ett yttrande där de beskriver en rad olika synpunkter som bör
inkluderas i detaljplanen för Björkvallen.
I översiktsplanen beskrivs det att området ska utvecklas med en småstadskaraktär med blandad
bebyggelse. Solslätten anser att bebyggelsen i detta område är för tät och för hög för att kunna
karaktäriseras som småstadsbebyggelse.
Solslätten beskriver att arten bombmurklor förekommer i naturområdet i sydvästra delen av
detaljplanen.
Föreningen yttrar även att det kan förekomma markföroreningar inom planområdet som inte har
blivit utrett. De beskriver ett avloppsdike som har gått genom området och kan ha släppt ut
tungmetaller i marken.
Synpunkter fanns även på planbeskrivningen där det finns felaktigheter i beskrivningen av
parkeringar längs Bålstavägen samt i flödesriktningen för dagvattnet i området.
Radonvärdena i området har inte heller beskrivits i planbeskrivningen, Solslätten vill se en
klarläggning av radonhalterna i området.
Svar

Kommunens anser att området passar in i en småstadsbebyggelse enligt de befintliga
bestämmelser som beskrivs i den fördjupade översiktsplanen från 2010 samt enligt
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samrådshandlingen för översiktsplan Håbo 2030. Den avvikelse som kommer att ske i plankartan
är bebyggelsen närmast medborgarhuset som tillåts vara 15 meter i nockhöjd. Kommunen anser
dock att denna utbyggnad passar mot den något högre bebyggelsen i norr samt mot den
nivåskillnad i marken som är mellan medborgarhuset och det höga huset. Det har skett en
sänkning av de andra flerbostadshusen i området från tre till två våningar.
Kommunen anser att en förekomst av bombmurklor på platsen är högst osannolikt. Enligt
kommunens ekolog, länsstyrelsen Uppsala län och Uppladsstiftelsen bör det inte finnas
förutsättningar för att bombmurklan ska förekomma på platsen. Bombmurklan förekommer i
miljö med barrmatta av granbarr, där det är väldränerad men fuktig mark och där den har
möjlighet att hålla fruktkropparna fuktiga i några månader under våren. Förutsättningarna har
inte funnits på platsen då det redan på 50-talet var en fotbollsplan och åkerlandskap runtom. Den
dunge av träd som finns på platsen består av lövträd.
Enligt uppgifter har diket som nämndes troligen följt Idrottsvägen och sedan gått längs
parkområdet som riktar sig mot Västerängsskolan. Diket togs bort när de befintliga
markledningarna uppfördes på 1960-talet. Enligt kommunens vatten- och avloppsavdelning finns
det inga har det inte varit några problem med dessa ledningar. Kommunens miljö- och
hälsoskyddsenhet har inte några uppgifter om utsläppet av avloppsvatten på platsen. Det har
även gjorts kompletterande geotekniska och miljötekniska undersökningar i området. Dessa har
upphittat nivåer av PCB. Områden som är påverkade av denna förorening ska utredas och om det
behövs i ett senare skede saneras.
Synpunkten som inkom angående dagvattnet i området. Ledningarna som visas med gröna linjer
på kartan är ledningar som har hämtats från kommunens uppdaterade grundkarta. Kartan visar
även flödesriktningar som de är planerade att gå i framtiden uppe på gatorna.
Avsnittet om radon har uppdaterats i planbeskrivningen, ingen radonmätning kommer att göras i
skedet för detaljplanen utan säkerställs genom bygglov.

Gamla Bålsta Fastighets Ab, Bålsta 2:279

Privatperson har yttrat en synpunkt om att parkeringar har enligt tidigare detaljplan funnits på
fastigheten Bålsta 2:279. Denna mark planläggs i detaljplanen för Björkvallen och har
användningen bostäder.
Svar

Kommunen har sett att berörd fastighet inte har möjlighet att ordna parkeringar på egen fastighet.
Plankartan har därför uppdaterats med ett område för parkering i planområdets södra del.

71

5(6)
Datum
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Vår beteckning

KS 2013 nr 00111

SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNTKER UNDER PROCESSEN
Sammanfattningsvis så är synpunkterna riktade mot felaktigheter i plankartan och i bristande
utredningar över platsen. Detta är något som har reviderats till antagningen av detaljplanen.
Synpunkter under granskningen

Inkomna yttranden omfattar dels tekniska synpunkter kring plankartan samt mindre
förtydliganden i planbeskrivningen kring bland annat miljökvalitetsnormer och recipient. En
trafikförsörjningsstudie efterfrågas och delar av tecknat ramavtal mellan kommunen och BoKlok
Housing AB kommenteras. Boende i närområdet motsätter sig bebyggelsen och menar på att det
är för högt och tätt för att kunna karaktäriseras som småstadsbebyggelse. Därtill menar boende
att det finns markföroreningar samt bombmurklor inom planområdet.
Ändringar gjorda efter granskningen

Mellan granskningen och antagande har plankartan och planbeskrivningen krävt ett antal ändringar för att kunna uppfylla detaljplanens syfte. Planbestämmelser har förtydligas och uppdaterats så att detaljplanen ska vara tydlig och aktualiserad. Det har skett en rättelse av planbeskrivningen och en uppdatering av vissa textavsnitt där informationen har varit felaktig eller otydlig.
Plankartan har ändrats i vissa områden för att kunna passa in till den befintliga bebyggelsen. Det
har även tydliggjorts kring u-områden i områden i planen samt har ett ytterligare u-område lagts
till. Två nya områden som avser parkering har även tillförts planen. Två vägar har även justerats
så att utformningen på dessa stämmer överens med verkligheten och passar bättre in i området. I
övrigt så har det endast skett rättelser och uppdateringar av bestämmelser för att plankartan ska
bli mer tydlig.
Synpunkter under samrådet

Inkomna yttranden omfattar många olika aspekter men de som framför allt tas upp är trafik,
buller, dagvatten och kommunens huvudmannaskap. Det efterfrågas också en bedömning av
dagvattenpåverkan på Mälaren, miljökvalitetsnormer (MKN) samt en trafikprognos och en
bedömning av bullerpåverkan. Boende i närområdet motsätter sig framförallt den högre
bebyggelsen i södra delen av planområdet med punkthuset om fyra våningar på Bålsta 2:316.
Ändringar gjorda efter samrådet
Planhandlingarna har kompletterats efter inkomna yttranden med information från kompletterande
utredningar (dagvattenutredning, översiktlig geoteknisk utredning, förprojektering av gata, solstudie
och en utredning om de offentliga miljöerna). Områdets bebyggelsestruktur har setts över.
Planförslaget medger byggrätter för såväl flerbostadshus som radhus med småstadskaraktär. Hela
området har en lägre skala på i huvudsak tre våningar men med lägre bebyggelse i den södra delen;
radhus om två våningar, och högre i den norra; fyra våningar + vind närmast medborgarhuset
Borgen.

Planbeskrivningen har genomgått redaktionella ändringar samt kompletterats med information om
dagvattenhantering inom planområdet, berörda miljökvalitetsnormer och en bedömning av hur
exploateringen påverkar miljökvalitetsnormer, beräknade trafikmängder med prognos, uppgifter om
antalet bostäder samt om radonsäkert uppförande av byggnader.
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Vår beteckning

KS 2013 nr 00111

KVARSTÅENDE SYNPUNKTER
Nedan följer en sammanställning av de sakägare som vars synpunkter under samrådsskedet och
granskningsskedet inte har blivit tillgodosedda i det förslag till detaljplan som förs fram till
antagande.
Sakägare med besvärsrätt:

Lantmäteriet
Solslätten

Bålstapartiet

Synpunkt inkom under granskningen
Synpunkt inkom under samråd och granskningen
Synpunkt inkom under granskningen

Detaljplanen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 27 § plan och
bygglagen (2010:900).

Bålsta mars 2019
Martin Wicksell
Planarkitekt

Johan Hagland

Plan- och exploateringschef
Martin Wicksell

Planarkitekt

Mark- och exploateringsingenjör
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NR

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-03

Ärende 7

Kommunstyrelsen

§ 126

Dnr 2019/00044

Aktualitetsförklaring av miljöstrategi
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige konstaterar att miljöstrategins inriktningsmål är aktuella och speglar kommunens utmaningar och största miljöpåverkan på ett
övergripande och aktuellt sätt.
2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen uppdraget att uppdatera Håbo kommuns miljöstrategi utifrån de förutsättningar kommunen
har och med utgångspunkt i aktuella underlag samt globala, nationella och
regionala miljömål.
Sammanfattning
Håbo kommuns miljöstrategi visar att kommunen tar ett ansvar för ekologisk hållbar utveckling. Det är Håbos lokala svar på de nationella och regionala miljömålen. Strategin behöver hållas aktuell och uppdateras med aktuella underlag och miljömål. Vid en aktualitetsprövning kan det konstateras
att det finns nya mål och underlag som behöver arbetas in och tydliggöras i
strategin. Håbo kommuns miljöstrategi antogs 2015.
Efter det att miljöstrategin antogs har FN:s generalförsamling antagit en
agenda för hållbar utveckling, Agenda 2030 med 17 hållbarhetsmål. De
svenska målen för minskad klimatpåverkan och ett effektivt och förnybart
energisystem har skärpts, vilket innebär att länets energi- och klimatstrategi
nu uppdateras. Nya underlag visar bland annat på att takten i omställningen
till fossilfritt behöver öka för att målen ska nås. En färdplan för ett hållbart
Uppsala län arbetas fram just nu. Håbo kommun är en viktig aktör i denna
gemensamma ambitionshöjning med prioriterade ämnesområden; klimat
och energi, ekosystem och biologisk mångfald, vatten och samhällsutveckling.
För att kommunens miljöarbete och arbete för en långsiktig hållbar utveckling inte ska upplevas som en sidosak behöver uppföljningsarbetet ses över
och förtydligas. Förankringen och ansvarsfördelningen är av största vikt så
att det finns resurser i verksamheterna.
Ärendet återremitterades från Kommunfullmäktige 2019-04-01 för fortsatt
utredning och med önskemål att fokusera på de globala målen 7, 11 och 13.
Ärendet handlar dock om att ge förvaltningen i uppdrag att uppdatera miljöstrategin med aktuella underlag vilka vi kan se att många handlar om just
klimatfrågan. En av miljöstrategins tre inriktningar slår fast att Håbo kommun ska ta sitt ansvar för klimatet och bli en fossilbränslefri kommun. Förvaltningen tar med sig viljan om en skarpare prioritering av klimatfrågan vid
en revidering av styrdokumentet.
JUSTERARE

EXPEDIERAD
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UTDRAGSBESTYRKNING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-03
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 108
Tjänsteskrivelse 2019-04-29
Koldioxidbudget 2020-2040 Håbo kommun.

JUSTERARE
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 108

Dnr 2019/00044

Aktualitetsförklaring av miljöstrategi
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunfullmäktige konstaterar att miljöstrategins inriktningsmål är aktuella och speglar kommunens utmaningar och största miljöpåverkan på ett
övergripande och aktuellt sätt.
2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen uppdraget att uppdatera Håbo kommuns miljöstrategi utifrån de förutsättningar kommunen
har och med utgångspunkt i aktuella underlag samt globala, nationella och
regionala miljömål.
Sammanfattning
Håbo kommuns miljöstrategi visar att kommunen tar ett ansvar för ekologisk hållbar utveckling. Det är Håbos lokala svar på de nationella och regionala miljömålen. Strategin behöver hållas aktuell och uppdateras med aktuella underlag och miljömål. Vid en aktualitetsprövning kan det konstateras
att det finns nya mål och underlag som behöver arbetas in och tydliggöras i
strategin. Håbo kommuns miljöstrategi antogs 2015.
Efter det att miljöstrategin antogs har FN:s generalförsamling antagit en
agenda för hållbar utveckling, Agenda 2030 med 17 hållbarhetsmål. De
svenska målen för minskad klimatpåverkan och ett effektivt och förnybart
energisystem har skärpts, vilket innebär att länets energi- och klimatstrategi
nu uppdateras. Nya underlag visar bland annat på att takten i omställningen
till fossilfritt behöver öka för att målen ska nås. En färdplan för ett hållbart
Uppsala län arbetas fram just nu. Håbo kommun är en viktig aktör i denna
gemensamma ambitionshöjning med prioriterade ämnesområden; klimat
och energi, ekosystem och biologisk mångfald, vatten och samhällsutveckling.
För att kommunens miljöarbete och arbete för en långsiktig hållbar utveckling inte ska upplevas som en sidosak behöver uppföljningsarbetet ses över
och förtydligas. Förankringen och ansvarsfördelningen är av största vikt så
att det finns resurser i verksamheterna.
Ärendet återremitterades från Kommunfullmäktige 2019-04-01 för fortsatt
utredning och med önskemål att fokusera på de globala målen 7, 11 och 13.
Ärendet handlar dock om att ge förvaltningen i uppdrag att uppdatera miljöstrategin med aktuella underlag vilka vi kan se att många handlar om just
klimatfrågan. En av miljöstrategins tre inriktningar slår fast att Håbo kommun ska ta sitt ansvar för klimatet och bli en fossilbränslefri kommun. Förvaltningen tar med sig viljan om en skarpare prioritering av klimatfrågan vid
en revidering av styrdokumentet.
JUSTERARE

EXPEDIERAD
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Tjänsteskrivelse 2019-04-29
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-04-29

Vår beteckning

KS 2019/00044 nr 90181

Kommunstyrelsens förvaltning
Plan- och exploateringsavdelningen
Anna Atterlöf, Samhällsplanerare
0171-52806
anna.atterlof@habo.se

Aktualitetsförklaring av miljöstrategi
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige konstaterar att miljöstrategins inriktningsmål är
aktuella och speglar kommunens utmaningar och största miljöpåverkan
på ett övergripande och aktuellt sätt.
2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen uppdraget att
uppdatera Håbo kommuns miljöstrategi utifrån de förutsättningar
kommunen har och med utgångspunkt i aktuella underlag samt globala,
nationella och regionala miljömål.
Sammanfattning

Håbo kommuns miljöstrategi visar att kommunen tar ett ansvar för
ekologisk hållbar utveckling. Det är Håbos lokala svar på de nationella och
regionala miljömålen. Strategin behöver hållas aktuell och uppdateras med
aktuella underlag och miljömål. Vid en aktualitetsprövning kan det
konstateras att det finns nya mål och underlag som behöver arbetas in och
tydliggöras i strategin. Håbo kommuns miljöstrategi antogs 2015.
Efter det att miljöstrategin antogs har FN:s generalförsamling antagit en
agenda för hållbar utveckling, Agenda 2030 med 17 hållbarhetsmål. De
svenska målen för minskad klimatpåverkan och ett effektivt och förnybart
energisystem har skärpts, vilket innebär att länets energi- och klimatstrategi
nu uppdateras. Nya underlag visar bland annat på att takten i omställningen
till fossilfritt behöver öka för att målen ska nås. En färdplan för ett hållbart
Uppsala län arbetas fram just nu. Håbo kommun är en viktig aktör i denna
gemensamma ambitionshöjning med prioriterade ämnesområden; klimat
och energi, ekosystem och biologisk mångfald, vatten och
samhällsutveckling.
För att kommunens miljöarbete och arbete för en långsiktig hållbar
utveckling inte ska upplevas som en sidosak behöver uppföljningsarbetet ses
över och förtydligas. Förankringen och ansvarsfördelningen är av största
vikt så att det finns resurser i verksamheterna.
Ärendet återremitterades från Kommunfullmäktige 2019-04-01 för fortsatt
utredning och med önskemål att fokusera på de globala målen 7, 11 och 13.
Ärendet handlar dock om att ge förvaltningen i uppdrag att uppdatera
miljöstrategin med aktuella underlag vilka vi kan se att många handlar om
just klimatfrågan. En av miljöstrategins tre inriktningar slår fast att Håbo
kommun ska ta sitt ansvar för klimatet och bli en fossilbränslefri kommun.
Förvaltningen tar med sig viljan om en skarpare prioritering av klimatfrågan
vid en revidering av styrdokumentet.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-04-29

Vår beteckning

KS 2019/00044 nr 90181

Ärendet

Håbo kommun antog en miljöstrategi för ekologisk hållbar utveckling
februari 2015. Syftet med miljöstrategin är att gynna och stärka främst den
ekologiskt hållbara utvecklingen av Håbo kommun men strategin berör även
de övriga hållbarhetsaspekterna.
Utifrån de största miljöutmaningar Håbo kommun står inför har tre
inriktningar prioriterats i miljöstrategin för att vara en hållbar
tillväxtkommun:
Att minska utsläppen från transportsektorn genom att stoppa
ökningen av fossila utsläpp och giftiga metaller och då sträva
efter att bli en fossilbränslefri kommun till år 2050.
Att minska den totala energianvändningen genom att stoppa
ökningen av ämnen från samhällets produktion till naturen samt
minska utsläppen av övergödande ämnen och miljögifter till luft,
mark och vatten och därigenom bli en giftfri och resurseffektiv
kommun.
Att sträva efter naturmiljöer med mångfald, genom att skydda,
bevara och utveckla naturmiljöer och den biologiska mångfalden
och därigenom ge goda förutsättningar för att kunna skapa,
utveckla och stärka ekosystemtjänster.
I Hållbara Håbo finns det goda livet är en av inriktningarna i kommunens
vision, Vårt Håbo 2030. Kommunens vision inkluderar social, ekologisk
och ekonomisk hållbarhet. Håbo kommuns miljöstrategi för ekologisk
hållbar utveckling har sin utgångspunkt i kommunens vision. Håbo
kommuns miljöstrategi bygger även på det nationella och regionala
miljömålsarbetet som är det svenska genomförandet av ekologisk hållbarhet.
För att vara medlemmar i Sveriges Ekokommuner ska aktuellt
miljö/hållbarhetsprogram eller liknande vara antaget där kommunens
ambitioner att gå mot ett hållbart samhälle framgår. Håbo kommun är
medlemmar i Sveriges Ekokommuner sedan 2016. Håbo kommuns
miljöstrategi behöver hållas aktuell och uppdateras med aktuella underlag
och miljömål. Vid en aktualitetsprövning har det framkommit några
underlag som behöver arbetas in och tydliggöras i strategin.
Agenda 2030, FNs globala hållbarhetsmål

September 2015 antog FN:s generalförsamling en agenda för hållbar
utveckling. Agenda 2030 innehåller 17 hållbarhetsmål och innebär att alla
medlemsländer förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt
och ekonomiskt hållbar utveckling. Arbetet med Agenda 2030 i Sverige
behöver ske både nationellt, regionalt och lokalt. Håbo kommun har, liksom
Sveriges övriga kommuner, en viktig roll i arbetet för att genomföra Agenda
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2030 och nå de globala målen. Därför behöver Håbo tydliggöra och stärka
berörda global hållbarhetsmål i miljöstrategin.
Sedan februari är Håbo kommun med i Glokala Sverige, ett projekt som ska
öka kunskapen om FN:s globala mål om hållbar utveckling och hur
kommuner kan bidra till att målen nås. FN erbjuder en webbutbilding som
passar för alla som vill öka sin kunskap om hållbarhetsmålen. I höst får ett
antal förtroendevalda och tjänstepersoner även en halvdag tillsammans med
en representant från Glokala Sverige i utbildningssyfte. En prioritering av de
globala hållbarhetsmålen är möjlig efter en utbildning i Agenda 2030.
Grön infrastruktur och friluftslivsmål i Uppsala län

Alla länsstyrelser har fått i uppdrag av regeringen att ta fram regionala
handlingsplaner för grön infrastruktur i länet. Länsstyrelsen i Uppsala län
har tagit fram ”Grön infrastruktur i Uppsala län – Analys av nuläget och
plan för insatsområden” som har varit ute på remiss våren 2018.
Den biologiska mångfalden är en viktig fråga för kommunen att lokalt att
arbeta med då den är avgörande för fungerande ekosystemtjänster och
därmed vår välfärd. Kommunen skulle kunna ha skarpare målsättningar
kring hur vi ska förvalta vår egen mark långsiktigt hållbart utifrån främst
ekologiska och sociala värden.
På länsnivå har man arbetat med de friluftspolitiska målen. Mål för arbete
med friluftsliv 2017-2010 har tagits fram under 2017. Fem fokusområden
har tagits fram som omfattar alla nationella friluftsmål. Fokusområdet,
skapa friluftsliv för alla, kopplar an till vår vision, vårt Håbo 2030, och kan
tydliggöras i miljöstrategins målsättningar för att få ökat fokus i Håbo
kommun.
Vatten i miljöstrategin

Olika vattenperspektiv behandlas under miljöstrategins inriktningar; giftfri
och resurseffektiv kommun samt naturmiljöer med mångfald. Håbo
kommun har sedan 2017 ett antaget vattenprogram som fastställer
kommunens prioritering och inriktning för att uppnå en god vattenstatus
enligt gällande miljökvalitetsnormer för vatten. Vattenprogrammet utgår
från inriktningarna i kommunens vision och miljöstrategi.
Kommunen ska genom sin planering, tillsyn och VA-verksamhet verka för
en god vattenstatus i sina yt- samt grundvattenförekomster. Arbetet med att
uppnå och bibehålla god vattenkvalitet ställer krav på samarbete och
samordning, inom kommunen såväl som i mellankommunala forum.
Vattenfrågan måste hanteras som en integrerad och naturlig del av den
löpande verksamheten och i kommunens dialog med andra verksamma
aktörer i kommunen. Detta kan tydliggöras i miljöstrategin.
Uppdatering av länets energi- och klimatstrategi

De svenska målen för minskad klimatpåverkan och ett effektivt och
förnybart energisystem har skärpts, vilket innebär att länets strategi nu
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uppdateras. Utöver målen för de direkta utsläppen, finns även
Generationsmålet i det svenska miljömålssystemet. Det innebär att inte
orsaka miljö- och samhällsproblem utanför Sveriges gränser, vilket också är
en viktig del av Agenda 2030 och en hållbar framtid globalt.
Utgångpunkten för strategins prioriterade områden är utsläppsdata samt den
viktigaste indirekta klimatpåverkan, tillsammans med resurshushållning
med energi, effekt och råvaror. Utsläppen av växthusgaser i länet har
minskat med 30 procent sedan 1990 samtidigt som länsinnevånarna har
blivit betydligt fler. Takten i omställningen till fossilfritt behöver dock öka
ytterligare för att målen ska nås och behöver tydliggöras i en uppdatering av
miljöstrategin. En djupgående analys och ökad prioritering av klimatfrågan
behöver göras.
Färdplan för ett hållbart Uppsala län

Arbetet med regionala åtgärdsprogram inom fyra ämnesområden har
påbörjats i Uppsala län. De prioriterade ämnesområdena är; klimat och
energi, ekosystem och biologisk mångfald, vatten och samhällsutveckling.
Åtgärderna ska stimulera samverkan mellan aktörer och vara en gemensam
ambitionshöjning.
Håbo kommun är en viktig aktör i detta arbete och kommer som sittandes i
länets energi- och klimatråd att åta sig åtgärder inom programmen.
Miljöstrategin behöver vara i samspel med länets färdplan.
Koldioxidbudget för Håbo kommun 2020-2040

En koldioxidbudget har tagits fram under hösten 2018 i syfte att tydliggöra
de utmaningar vi står inför att uppnå Parisavtalet. Underlag som ökar
kunskapen och handlingsförmågan behövs för att vi ska nå de antagna mål
vi har i miljöstrategin om fossilbränslefri kommun. Koldioxidbudgeten visar
vilka utsläpp kommunen har idag och hur mycket utsläppen behöver
minska.
För att Parisavtalets mål ska hållas, behöver Håbo kommuns
koldioxidutsläpp minskas med 16,4 procent per år beräknat från januari
2020. Håbo kommuns fyra största energirelaterade utsläppskällor kommer
från inrikes transporter (44 ktonCO2), utrikes transporter (42 ktonCO2) och
arbetsmaskiner (4,8 ktonCO2).
Eftersom kommunen som organisation endast har direkt rådighet över en
liten del av utsläppen behöver samverkan mellan näringsliv, privatpersoner,
föreningar och det offentliga ytterligare utvecklas och stärkas, liksom
regional och nationell samverkan.
Uppdatering av Håbo kommuns miljöstrategi

Håbo kommuns miljöstrategi visar att kommunen tar ett ansvar för
ekologisk hållbar utveckling. Det är Håbos lokala svar på de nationella och
regionala miljömålen. Strategin behöver uppdateras utifrån de nya underlag
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och mål som finns. Detta för att ge en aktuell bild av Håbos miljömålsarbete
och hålla miljöstrategin levande.
Strategins tre inriktningsområden; fossilbränslefri kommun, en giftfri och
resurseffektiv kommun samt naturmiljöer med mångfald. Dessa tre
inriktningsmål är fortfarande aktuella och speglar kommunens utmaningar
och största miljöpåverkan på ett övergripande och aktuellt sätt.
Målsättningarna som finns under inriktningsmålen kan förtydligas så att det
blir skarpare vad kommunen behöver fokusera på. En fördel är om
kommunens prioriterade insatser går i samspel med länets prioriterade
ämnesområden i kommande åtgärdsprogram.
För att kommunens miljöarbete och arbete för en långsiktig hållbar
utveckling inte ska upplevas som en sidosak behöver uppföljningsarbetet ses
över och förtydligas. Förankringen och ansvarsfördelningen är av största
vikt så att det finns resurser i verksamheterna. Att arbetet är integrerat i den
vanliga verksamheten ska vara en är en självklarhet.
Återremittering av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-01 att återremittera ärendet. Under
fullmäktigesammanträdet framkom önskemål om att klimatfrågan och hur vi
ska minska våra koldioxidavtryck ska prioriteras och att miljöstrategin ska
fokusera på de globala målen 7, 11 och 13. Ärendet återremitterades för
fortsatt utredning.
En av miljöstrategins tre inriktningar slår fast att Håbo kommun ska ta sitt
ansvar för klimatet och bli en fossilbränslefri kommun. Visionen finns men
det som saknas är en kraftigare omställning där alla tar sitt ansvar i
klimatfrågan. Klimatmålen under denna inriktning behöver bli skarpare och
handlingskraften tydligare i de aktiviteter som utförs.
Föreslaget beslut i ärendet handlar om att ge förvaltningen i uppdrag att
uppdatera miljöstrategin med aktuella underlag vilka vi kan se att många
handlar om just klimatfrågan. Innan en prioritering kan göras bland de
globala målen behöver kunskapen i Håbo kommun gällande de globala
målen och Agenda 2030 öka för att göra en lokal agenda att arbeta efter.
Förvaltningen tar med sig viljan om en skarpare prioritering av klimatfrågan
vid en revidering av styrdokumentet.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Beslutet innebär ökat behov av arbetstid under uppdateringen av
miljöstrategin från varje förvaltning som hanteras inom budget.
Uppföljning

Uppdaterad miljöstrategi, godkänd av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag

– Koldioxidbudget 2020-2040 Håbo kommun.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-01
Kommunfullmäktige

§ 40

Dnr 2019/00044

Aktualitetsförklaring av miljöstrategi
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för att utredas vidare med anledning av Christoffer Bondes yrkande.
Sammanfattning
Håbo kommuns miljöstrategi visar att kommunen tar ett ansvar för ekologisk hållbar utveckling. Det är Håbos lokala svar på de nationella och regionala miljömålen. Strategin behöver hållas aktuell och uppdateras med aktuella underlag och miljömål. Vid en aktualitetsprövning kan det konstateras
att det finns nya mål och underlag som behöver arbetas in och tydliggöras i
strategin. Håbo kommuns miljöstrategi antogs 2015.
Efter det att miljöstrategin antogs har FN:s generalförsamling antagit en
agenda för hållbar utveckling, Agenda 2030 med 17 hållbarhetsmål. De
svenska målen för minskad klimatpåverkan och ett effektivt och förnybart
energisystem har skärpts, vilket innebär att länets energi- och klimatstrategi
nu uppdateras. Nya underlag visar bland annat på att takten i omställningen
till fossilfritt behöver öka för att målen ska nås. En färdplan för ett hållbart
Uppsala län arbetas fram just nu. Håbo kommun är en viktig aktör i denna
gemensamma ambitionshöjning med prioriterade ämnesområden; klimat
och energi, ekosystem och biologisk mångfald, vatten och samhällsutveckling.
För att kommunens miljöarbete och arbete för en långsiktig hållbar utveckling inte ska upplevas som en sidosak behöver uppföljningsarbetet ses över
och förtydligas. Förankringen och ansvarsfördelningen är av största vikt så
att det finns resurser i verksamheterna.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS 2019-03-18 § 53
Protokollsutdrag KSAU 2019-03-04 § 40
Tjänsteskrivelse 2019-02-11
Förslag till beslut på sammanträdet
Christoffer Bonde (M) yrkar att Håbo kommun även bör ta fram en klimatstrategi och en handlingsplan som i huvudsak berör FN:s hållberhetsmål
nummer 13 men även hållbarhetsmålen nummer 11 och 7 samt att Håbo
kommun bör, liksom regeringen, fokusera på 10 rekommendationer för fossilfria transporter och accelerera elektrifieringen.
Fredrik Anderstedt (S) yrkar att ärendet återremitteras för utredas vidare
med anledning av Christoffer Bondes (M) yrkande.
JUSTERARE

EXPEDIERAD
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-01
Kommunfullmäktige

Marie Nordberg (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Fred Rydberg (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Owe Fröjd (Båp) yrkar att ärendet återremitteras för att utredas vidare.
Björn Erling (M) yrkar bifall till Christoffer Bondes (M) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Björn Erling (M) frågar om ärendet ska återremitteras eller behandlas idag och finner att ärendet återremitteras.
______________
Beslutet skickas till:

Plan- och exploateringsavdelningen

JUSTERARE

EXPEDIERAD
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KOLDIOXIDBUDGET
2020–2040
HÅBO KOMMUN
BORLÄNGE | GÄVLE | HÅBO | KNIVSTA | RAGUNDA
SKELLEFTEÅ | SÄTER | VÄSTERÅS | ÅRE | ÖSTERSUND
UPPSALA LÄN | STOCKHOLMS LÄN | SÖDERMANLANDS LÄN
JÄMTLANDS LÄN | BLEKINGE LÄN | REGION GOTLAND
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2.

DEL 1 AV HÅBO SLUTRAPPORT
I PROJEKTET KOLDIOXIDBUDGETAR
2020-2040 (BERÄKNAT ÅR 2018)

OM KLIMATLEDARSKAPSNODEN
Klimatledarskapsnoden vid Naturresurser och hållbar
utveckling, Uppsala Universitet är sätet för den gästprofessur i klimatledarskap som möjliggjorts genom
donation från Zennström Philantrophies. Noden
angriper några av de mest utmanande frågorna som
mänskligheten ställs inför kopplat till klimatförändringarna och bidrar med att utveckla nya lösningar och till
transformativ omställning i skärningspunkten mellan
vetenskap, politik och innovation.

FINANSIERING
Projektet har finansierats av deltagande kommuner,
regioner och län, samt Uppsala Universitet.
CITAT
Kevin Anderson, Jesse Schrage, Isak Stoddard, Aaron
Tuckey & Martin Wetterstedt. 2018. Koldioxidbudget
för Håbo kommun 2020-2040: Del I (2018).
Klimatledarskapsnoden, Uppsala universitet, Sverige.
KONTAKT
För frågor om projektet och rapporten, kontakta
projektledaren Martin Wetterstedt,
martin.wetterstedt@ccl.uu.se eller
Lars Johansson, lars.johansson@ramboll.se.

OM RAMBOLL
Teknik för teknikens skull är meningslös. Men rätt
använd kan den förbättra både vardagen och världen.
Vi kallar det Engineering for life. Ramboll är en samhällsrådgivare som designar framtidens städer och
samhällen. Vi drivs av nytänkande lösningar och tror
på att ge till samhället. Som stiftelseägt bolag har vi
möjlighet att leva efter våra värderingar och arbeta
långsiktigt med att skapa hållbara samhällen där
människor och miljö blomstrar.

Omslagsfoto: Lucas Blervaque 2018 ©
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KOLDIOXIDBUDGETAR 2020-2040
Den globala koldioxidbudgeten är den begränsade totala mängd koldioxid, det utsläppsutrymme, som kan
släppas ut till atmosfären för att klara ett visst temperaturmål. Den globala koldioxidbudgeten kan brytas ner,
fördelas, i tid och rum, och uttryckas som lokala årliga koldioxidbudgetar. Det är detta arbete som gjorts i
detta projekt för svenska kommuner och län år 20202040. Efter 2040 måste utsläppen fortsätta att sjunka.
Vid Uppsala Universitet finns sedan 2015 en professur i
klimatledarskap inrättad. Kevin Anderson, professor vid
Tyndall Centre for Climate Change Research i Manchester,
var den andra i ordningen att inneha professuren. Kevin
Andersson är pionjär inom arbetet med att omvandla
den globala koldioxidbudgeten till nationella och lokala
och har bland annat tagit fram en budget för Manchester (Kuriakose et al. 2018), Skottland och för England via
Climate Change Act. Järfälla kommun tog 2017 kontakt
med klimatledarskapsnoden (CCL) och undrade om Järfälla kunde få en koldioxidbudget beräknad (Anderson et
al., 2017). När projektet var klart tog fler kommuner samt
län kontakt med CCL och bad att få budgetar beräknade.

•

Manchester recognises that action on climate
change is a fundamental part of achieving the city’s
2025 vision and objectives. And by taking urgent action to become a zero carbon city, starting in 2018,
we will achieve more benefits for Manchester’s residents and businesses up to 2025 and beyond.

•

Manchester accelerates its efforts to mobilise all
residents, businesses and other stakeholders to
take action on climate change, starting in 2018.

•

Manchester puts in place an action plan and the resources needed to stay within the proposed carbon
budget, starting in 2018.

Författarna hoppas att detta projekt och denna rapport på ett tydligt sätt visar vilka mål svenska kommuner, regioner och län bör sätta med utgångspunkt i
klimatvetenskap och Parisavtalet. Det är svårt att i historien hitta utmaningar mänskligheten och samhället
stått inför av samma dignitet – frågan är tyvärr inte om
vi kan undvika klimatförändringar helt, den matchen är
redan förlorad, utan hur mycket ytterligare klimatförändring vi kan undvika. Ledarskap behövs nu på alla
nivåer i samhället och det lokala ledarskapet är bland
de viktigaste, om inte det viktigaste.

Det stora intresset resulterade i att det under 2018
startades ett projekt, Koldioxidbudgetar 2020-2040, i
samarbete med Ramboll, för att beräkna budgetar åt
fler kommuner, regioner och län.

Kevin Anderson, Jesse Schrage, Isak Stoddard,
Aaron Tuckey och Martin Wetterstedt

Under projektets gång har dialog förts med deltagande
organisationer via mail och möten. Mötena har syftat
till att behovsanpassa innehållet i rapporterna samt att
författarna får ta del av kommunala och regionala perspektiv, kunskaper och erfarenheter.

Uppsala, 18 november 2018

Från ord till handling
I och med leveransen av denna rapport har den svenska tillämpningen av koldioxidbudgetar för att guida beslut om klimatåtgärder tagit ett stort steg framåt. Även
utanför Sverige händer det mycket inom området och
nyligen har två stora beslut fattats.
EU beslutade den 13 november1 att en koldioxidbudget
ska bli en del av EU-ramverket för att nå Parisavtalet.
På en mer lokal nivå tog Manchester City Council den 14
november beslutet 2 att anta ett koldioxidbudgetramverk som beslutsunderlag till åtgärder för minskad klimatpåverkan. Följande beslutssatser antogs:
•

Manchester adopts the Tyndall Centre’s proposed
targets and definition of zero carbon and includes
them formally in the Our Manchester and Manchester City Council policy framework. Namely: a limited
carbon budget of 15m tonnes CO2 for 2018-2100;
13% year-on year reductions in CO2 from 2018; zero
carbon by 2038.

1

http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20181106IPR18315/energi-nya-ambitiosa-mal-for-fornybara-energikallor-och-energieffektivitet

2

https://www.manchester.gov.uk/news/article/8076/ambitious_climate_change_target_proposed_for_manchester
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SAMMANFATTNING
Det finns idag många goda exempel på kommuner och
städer som snabbt ställt om och minskat sin klimatpåverkan. Kommunen är sannolikt den organisation i
samhället som bäst skulle kunna samordna den snabba
omställning som behövs för att klara Parisavtalet. Det
är troligt att just denna typ av ledarskap kommer spela
en nyckelroll i att initiera en så stor omställning som
nu krävs.

För att Parisavtalets mål ska hållas, och för att undvika katastrofala temperaturökningar på planeten är
vår rekommendation på åtagande för Håbo kommuns
geografiska område, invånarnas flygresor inkluderat,
att energirelaterade koldioxidutsläpp ska minskas med
16,4 % per år beräknat från januari 2020. Kraftiga utsläppsminskningar redan under 2019 är om möjligt
att rekommendera och leder till att en lägre utsläppsminskningstakt kan hållas resterande år.

Om åtagandet inte antas och Sverige totalt sett inte
levereras dessa utsläppsminskningar är det svårt att
påstå att man följer Parisavtalet, vilket också innebär
att vi kollektivt väljer en framtid med mycket kraftiga
klimatförändringar som ett resultat av minst 2 graders
temperaturökning på jorden.

Håbo kommuns fyra största energirelaterade utsläppskällor kommer från inrikes transporter (44 ktCO2),
utrikes transporter (42 ktCO2), industri (22 ktCO2) och
arbetsmaskiner (4,8 ktCO2). Dessa står tillsammans för
98% av de utsläpp vi rekommenderar att Håbo tar ansvar för.
Eftersom kommunen som organisation endast har direkt rådighet över en liten del av utsläppen behöver
modeller för samverkan mellan näringsliv, privatpersoner, föreningar och det offentliga ytterligare utvecklas
och stärkas, liksom regional och nationell samverkan.
För andra utsläpp som sker som en konsekvens av köpta varor och tjänster i andra länder kan utsläpp minskas
genom minskad användning och val av alternativ med
lägre associerade utsläpp – i offentliga och privata organisationer genom kravställande vid upphandling och
inköp; bland privatpersoner genom aktiva val utifrån
tydlig konsumentinformation.
Den höga minskningstakten tillåter inte att vi väntar på
att energieffektivare teknik och mer förnybar energi
ska lösa problemet. I närtid måste en snabb omställning ske genom att prioritera och effektivisera energianvändning. Detta uppnås genom att utveckla processer, organisationer och affärsmodeller, antingen genom
att tillämpa idag tillgängliga men nytänkande lösningar
i eller på dessa, alternativt genom att ta fram nya. Sektorer som inte klarar takten måste i närtid kompenseras
av ännu snabbare utsläppsminskningar i andra sektorer.
Som nästa steg bör kommunen bjuda in lokala aktörer,
inkl. invånare, till en dialog med utgångpunkt i de lokala
förutsättningarna för framtagande av en åtgärdsplan.
Åtgärdsplanen bör innehålla åtgärder på kort sikt, till
exempel 0–2 år, samt på längre sikt, till exempel 3–5
år, och utvärderas till en början kvartalsvis. Det är viktigt att även kvantifiera och beskriva vilka besparingar
och nya jobb- och affärsmöjligheter en snabb omställning leder till, men även lyfta fram risker för så kallade ”stranded assets”, det vill säga tillgångar som blir
värdelösa i en fossilfri framtid, och diskutera hur dessa
ska minimeras. Minskad användning av fossila bränslen
kan också leda till minskad sårbarhet från störningar
i energiförsörjning.
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LÄSANVISNING
Denna rapport kommer i två delar, del I och del II. I del
I, denna del, redovisas resultatet från beräkningen av
kommunens budget och utsläppsminskningstakt. Del I
innehåller även en kortfattad redogörelse för vetenskapen kring koldioxidbudgetar, metoden vi använt, samt
en diskussion kring olika aspekter av arbetet. Del I är
tänkt att nå en bredare publik utan specifika förkunskaper i ämnet.

Del II av rapporten är skriven på engelska med syfte att
läsaren ska kunna följa hur beräkningarna av en budget gått till i detalj men innehåller inga resultat på lokal
nivå. Del II utgör också underlag till de regioner och län
som beställt en rapport.
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INLEDNING
Varför behöver vi minska
koldioxidutsläppen?

koldioxid tas med i budgeten. Koldioxid är en stabil
växthusgas som inte bryts ner, den kan bara tas upp
i biologiska och fysikaliska processer, och ackumuleras därför i atmosfären. Andra växthusgaser som till
exempel metan och lustgas bryts ner i atmosfären.
Klimatpåverkan från utsläpp av andra växthusgasers
ändras därför över tid vilket komplicerar beräkningar.
Om dessa slutas att släppas ut klingar effekten av på
sikt, till skillnad från koldioxid. Sammantaget gör detta att det är svårare att ta hänsyn till dessa effekter i
lokala strategier.

Det står utom allt tvivel att människan påverkat och
fortsätter att påverka klimatet, framförallt genom användning av fossila bränslen (72%), jordbruk (11%) och
förändrad markanvändning (6%, varierar mycket år från
år på grund av osäkerhet vid beräkning). 3
I dagsläget har människans aktiviteter sedan förindustriell tid ökat den globala medeltemperaturen med
mer än en grad (IPCC 2018). Enligt Parisavtalet har
länderna förbundit sig att tillsammans säkerställa att
temperaturökningen håller sig “well below 2 degrees
Celsius above pre-industrial levels and to pursue efforts
to limit the temperature increase even further to 1.5 degrees Celsius”.

Koldioxid är också den växthusgas som det finns mest
potential i att på kort sikt kraftigt minska utsläppen av
och den antropogena växthusgas som släpps ut i störst
mängd och totalt sett påverkar klimatet mest. Koldioxidutsläpp är dessutom relativt lätta att mäta och beräkna på olika nivåer i samhället. Med IPCCs (2014) ord
kan det sammanfattas – ”cumulative emissions of CO2
largely determine global mean surface warming by the
late 21st century and beyond”.

Både en 1,5 och en 2 grader varmare planet är dock på
många sätt betydligt annorlunda än planeten Jorden
som vi känner henne idag och medför katastrofala följder för många människor, djur och för ekosystemet i
stort.4 Det finns forskning som visar att det redan vid 1
men framförallt vid 2 graders temperaturökning riskerar att igångsättas självförstärkande effekter som gör
att temperaturen fortsätter att öka utom människans
kontroll (Steffen et al. 2018).

Vid beräkning av budgetarna tas också hänsyn till
prognostiserade utsläpp från cementproduktion, samt
upptag och utsläpp från förändrad mark- och skogsanvändning på global nivå. Hur ansvar från övriga klimatpåverkande utsläpp ska hanteras lämnas utanför
denna rapport.

En annan aspekt av minskade koldioxidutsläpp är möjligheten att få ett samhälle som är mer robust och mindre känsligt för geo-politiska störningar som till exempel avbrott i oljeleveranser. En omställning bort från
fossila bränslen kan också leda till effektivare utnyttjande av ekonomiska resurser i samhället.

De utsläpp som tas upp här är energirelaterade koldioxidutsläpp, till exempel från industri och transporter, som sker inom er kommun, så kallade territoriella
utsläpp. 5 Ett annat sätt att redovisa utsläpp, så kallade
konsumtionsbaserade utsläpp, är att summera utsläpp
kopplade till varor och tjänster en person eller organisation konsumerat, oavsett var de fysiskt släppts ut.
Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp, det vill säga,
utsläpp som sker som en effekt av konsumtion av varor och tjänster var år 2015 enligt Naturvårdsverket
105 MtCO2-ekv,6 att jämföra med Sveriges territoriella
utsläpp på 57 MtCO2-ekv.7

Om koldioxidbudgetar
Begreppet koldioxidbudget, i bemärkelsen att det finns
ett begränsat global utsläppsutrymme för att hålla oss
inom en viss global medeltemperatur, är grunden i till
exempel IPCC:s arbete och rapporter. På senare år har
metoder utvecklats för att på ett rättvist sätt fördela
den globala koldioxidbudgeten till olika geografiska nivåer, till exempel länder och kommuner, i form av årliga
budgetar (se Anderson & Bows, 2011, Anderson et al.
2017, Kuriakose et al. 2018).

Vi har i detta projekt inkluderat industriella utsläpp i
kommunernas budgetar. Ett alternativt sätt att bokföra
dessa på är att lyfta ut stora industriella utsläpp till nationell nivå. Det kräver dock en större arbetsinsats rent
beräkningsmässigt men också en dialog mellan Sveriges kommuner för att enas specifikt om vilka typer av
anläggningar som ska flyttas.

Förutom koldioxid finns det andra klimatpåverkande
gaser, så kallade växthusgaser, som till exempel metan
och lustgas. Det finns flera anledningar till att endast

I rapporten har vi också inkluderat utsläpp från invånarnas internationella resor.

3

Sifforna för utsläpp år 2015, se https://www.c2es.org/content/international-emissions/

4

Se https://www.carbonbrief.org/scientists-compare-climate-change-impacts-at-1-5c-and-2c

5

Se https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-Sverige-och-andra-lander/ anger konsumtionsbaserade utsläpp i Sverige år 2015 till 36,56 och i utlandet till 68,47 MtCO2-ekv

6

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-nationella-utslapp-och-upptag/?visuallyDisabledSeries=bbb9999096e20671 anger år 2015 Sveriges utsläpp till 56,755 MtCO2-ekv

7

94

INLEDNING

8.

IPCC:s olika rapporter

kommer en mer grundläggande analys av detta komma i IPCCs Assessment Report 7. Tills vidare, för att
inte behöva riskera att krympa budgeten senare, har
vi därför valt att ha kvar AR6 som utgångspunkt vid
beräkning av budgetar och utsläppsminskningstakt.
Det skulle då potentiellt innebära att utsläppsminskningstakten i denna rapport ökar sannolikheten för
att nå betydligt under för 2,0 gradersmålet och att nå
1,5 gradersmålet.

Den globala koldioxidbudgetens storlek i denna rapport baserar sig på IPCCs Assessment Report 6, AR6.
I oktober 2018 publicerade IPCC en Special Report,
SR15, med en uppdatering kring 1,5 gradersmålet.
I denna har IPCC angett att den globala koldioxidbudgeten för att klara 1,5 gradersmålet är större än tidigare beräknat, dock med en stor osäkerhet. Sannolikt

COP 23 – UN Climate Change Conference November 2017. Foto: James Dowson
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HÅBOS KOLDIOXIDBUDGET
Inledning

Håbos budget är en territoriell koldioxidbudget med
tillägg för utsläpp från internationella transporter inkl.
internationellt flyg där höghöjdseffekten av utsläppen
även inkluderas. Utsläppen som redovisas i rapporten,
och som ligger till grund för beräkningen av budgeterna, kommer alla, med undantag från internationella flyg, från Nationella emissionsdatabasen (RUS). För
uppdelning av Sveriges totala budget till kommunnivå
har metoden suveränitetsprincipen (grandfathering)
använts. För mer detaljer kring, och motivering av, metodval se metodavsnittet i denna text samt del II.

Vid framtagande av en kommunal koldioxidbudget behövs förenklat fyra avgränsningar göras:
1) Vilka typer av utsläpp ska tas med – alla växthusgaser, blir då en klimatbudget, eller endast koldioxid?
2) Vilka utsläpp ska räknas – de som släpps ut inom
kommunen, så kallade territoriella utsläpp, eller de
som släpps ut som en effekt av konsumtion av varor
och tjänster eller ekonomisk aktivitet i kommunen,
så kallade konsumtionsbaserade utsläpp?8

Genomgång av budgeten

3) Hur fördelas det begränsade utsläppsutrymmet
mellan territorier på olika nivåer i samhället, hela
vägen från global till kommunal nivå?

2016 uppgick Håbos utsläpp till 115 ktCO2-ekv. Håbos
historiska utsläpp 2010-2016, har, om man tar hänsyn
till internationella flygresor, hållit sig ganska konstanta.
Utsläppen för åren 2017-2019 (figur 1) består av prognostiserade utsläpp och är svagt ökande på grund av
trenden med ökande flygrelaterade utsläpp. Utsläpp år
2020 och framåt följer en årlig utläppsminskningstakt
på 16,4 % för att Håbo ska hålla sig inom sin totala koldioxidbudget.

4) Hur fördelas den beskärda delen av utsläppsutrymmet över tid?

Figur 1. Historiska utsläpp 2010–2016, uppskattade utsläpp 2017–2019, samt budgeterade utsläpp 2020–2040.
Utsläppen föreslås minska med en konstant del av föregående års utsläpp. Den högra Y-axeln visar utsläpp som
procent av basåret 2019.

Läs mer om olika sätt att mäta utsläpp hos Naturvårdsverket, https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/

8
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Studerar man utsläppen per sektor (figur 2, tabell 1) så
har inrikes transporter över lång tid hållit sig ganska
konstant, medan internationella transporter ökat sina utsläpp över tid. Vad som är bekymmersamt är att andra
utsläpp från varor och tjänster, vilka inte beräknas och
redovisas specifikt i denna rapport ökat markant sedan
1990-talet, delvis beroende på ökad konsumtion som till

större och större del sker i utlandet. Utsläppen från flyg
har ökat markant. Viktigt att notera är att vi i rapporten,
efter muntligt samråd med delar av Länsstyrelsernas
energi- och klimatstrateger, även inkluderat en klimateffekt för att ta hänsyn till att de utsläpp som sker på hög
höjd långsiktigt påverkar klimatet mer (Kamb et al. 2016)
med en faktor 2,0 (Jungbluth and Meili 2018).

UTSLÄPP FRÅN OLIKA SEKTORER I HÅBO 1 990-2016
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Figur 2. Historiska utsläpp uppdelat på respektive sektor (RUS/SMED). Tillägg har gjorts för de utsläpp som kommer
från internationella flygresor oavsett var tankning sker och fördelat dessa per capita.

Tabell 1. Utsläpp inom RUS/SMEDs kategorier för utsläpp samt utsläpp från internationella transporter och flygresor.
Den inkluderade höghöjdseffekten uppgick 2016 till 33% av utsläppen från internationella transporter och flyg, det vill
säga, 14 ktCO2-ekv.
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DISKUSSION
Minskningstakten skiljer sig
från andra rapporter

Parisavtalet bygger på. Denna princip erkänner de rika
ländernas större ansvar utifrån både deras större bidrag till klimatförändringar över tid (historiskt ansvar)
och deras större kapacitet att göra något åt det (högre inkomster, existerande infrastruktur, institutioner
m.m.). Principen erkänner även de fattigare ländernas
rätt till utveckling och de rikare ländernas ansvar att
möjliggöra för dessa att både undvika utsläpp genom
finansiellt och tekniskt stöd, och till att anpassa sig till
effekterna av klimatförändringarna.

Den utsläppsminskningstakt som presenteras här skiljer sig från den som beräknats i vissa andra rapporter.
Det är framförallt två parametrar som leder fram till att
olika författare kommer fram till olika resultat; 1) hur
stor den framtida potentialen till negativa utsläppstekniker antas vara, vilket påverkar den globala koldioxidbudgetens storlek, och 2) hur utsläppsutrymmet ska
fördelas på världens länder.

För att få full genomslagskraft måste fördelningen
fastställas genom att i förlängningen sluta bindande
avtal mellan kommuner/städer, nationer och grupper
av nationer.

Märk väl att den akademiska enigheten kring sambandet mellan utsläpp av växthusgaser och den temperaturökning det leder till är mycket stor, det är alltså inte
det som skiljer mellan de olika rapporterna.

Rättvis fördelning av åtaganden

När det gäller negativa utsläppstekniker, så kallade Negative Emissions Technologies (NETs) (eng.), är vi i vår
bedömning mycket restriktiva till att inkludera dessa av
flera anledningar. Det är idag vetenskapligt och tekniskt
oklart i hur stor omfattning det går att sjösätta dessa
lösningar. Alla lösningar kommer på ett eller annat sätt
kräva energi för att bortföra och lagra koldioxid, och där
ligger kanske den största utmaningen – vi ska inte bara
ställa om hela energisystemet, utan vi ska dessutom hitta
extra förnybar energi för att ta upp den koldioxid vi först
släppt ut. Skalan på detta gör problemet mycket osannolikt att lösa (Anderson and Peters 2016). Andra sätt
att öka upptaget av koldioxid som föreslagits innebär
storskaligt skogsbruk, eller plantering av andra växter,
vilket har kritiserats för att inte vara förenligt med hur
människor idag lever och försörjer sig på dessa platser.9 10

För fördelning av åtaganden inom Sveriges gränser har
i denna rapport endast metoden grandfathering, använts. Från deltagande kommuner har det både framförts argument för att det är bra att använda denna
metod och att mer sofistikerade metoder borde användas för att fördela utrymmet.
Det finns flera parametrar som i praktiken påverkar
hur möjligheten till utsläppsminskningar uppfattas hos
kommunerna, bland annat:

Vid beräkning av koldioxidbudgetarna har vi sett att
det finns en negativ utsläppsteknik som är mer lovande,
lättare och mer rimlig att tillämpa än andra, koldioxidavskiljning vid cementframställning. Vid den sammanvägda bedömningen av utsläpp från cementindustrin har
därför möjlig utveckling av denna teknik inkluderats.
Vi ser det som önskvärt att fortsätta forska på olika
tekniker för negativa utsläpp. Men, i enlighet med försiktighetsprincipen kan vi inte anta att det kommer att
finnas tillgänglig teknik i stor skala som ger mer än ett
marginellt tillskott till koldioxidbudgeten.

•

Från vilka aktiviteter kommer utsläppen ifrån idag –
vissa aktiviteter ses som lättare att minska än andra
kopplat till tillgänglig teknik m.m.

•

Hur ser geografin ut – det är till exempel skillnad
mellan stad och land

•

Är regionen en tillväxtregion eller avfolkningsregion?

•

Hur stor ekonomisk aktivitet sker i regionen, hur ser
inkomstfördelningen ut?

•

Användning av territoriella utsläpp alternativt konsumtionsperspektivet ger olika bild av utsläppssituationen, bägge är dock väldigt utmanande

•

Finns eller finns inte stora industrier i kommunen

Från kommunen som politiskt styrd organisation är
kanske ändå kommunens rådighet den fråga som oftast tas upp, och som kommunen ständigt brottas med.
Fördelen med grandfathering är ändå att utsläppsutrymmet baseras på hur stora utsläpp som sker idag, och
att alla får samma utsläppsminskningstakt. Nackdelen
är att den inte alls kvantifierar förutsättningarna för att
göra omställningar. I någon mening kommer varje sätt
att fördela åtaganden vara orättvist och missgynna någon kommun i jämförelse med någon annan metod.

När det gäller fördelning av det utsläppsutrymme som
finns kvar har vi försökt att kvantifiera den formulering
som finns i Parisavtalet kring att utsläppsminskningarna ska ske på ett så rättvist11 sätt som fortfarande är
möjligt mellan industrialiserade och industrialiserande
länder. Detta tillvägagångssätt är i linje med den internationellt etablerade principen om ett gemensamt
men differentierat ansvar (”Common But Differentiated
Responsabilities”- CBDR) som klimatkonventionen och

Se https://workforrain.wordpress.com/2017/04/02/bioenergy-with-carbon-capture-and-storage-climate-savior-or-goat/ som en introduktion med
länkar för fortsatt läsning kring Bioenergy with Carbon Capture and Storage, BECCS, en av de mest kritiserade NETs.

9

10
Se https://www.project-syndicate.org/commentary/agricultural-investment-or-third-world-land-grab-by-peter-singer angående problemet med landgrab, som uppstår vid BECCS.

Även med metoden vi använt står industrialiserade länder i stor skuld till de industrialiserande pga. stora ojämlikheter i historiska utsläpp – så fördelningen som använts är en pragmatisk hållning till rättvisa som inte är rättvis. Se del II för fördjupning.

11
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Inkludering av utsläpp från
svenskarnas internationella flygresor

Kommunens kompetens vs. den
kommunala kompetensen

Vi har i denna rapport kompletterat den svenska/kommunal territoriella utsläppen med utsläpp från svenskarnas internationella flygresor. I dessa utsläpp har vi
även räknat med en så kallade uplift factor12 på 2,0 som
tar hänsyn till den långvariga extra klimatpåverkan som
sker som resultat av flygutsläpp på hög höjd.

De minskningstakter som vi räknat fram i denna text
är mycket högre än de mål som är satta på nationell
nivå. Det innebär att kommunerna, i samarbete med
näringsliv och civilsamhälle, kommer följa denna på frivillig basis. En möjlig utveckling av projektet vore att
initiera en process för att skapa nationell konsensus om
att använda koldioxidbudgetar som utgångspunkt i att
skapa åtaganden på frivillig basis mellan kommuner,
alternativt att arbeta med att ta fram underlag för ett
bindande nationellt regelverk. Detta är helt avhängigt
av hur olika kommunpolitiker, samt politiker på regional
och nationell nivå samt övriga opinionsbildare väljer att
förhålla sig till dessa resultat.

När en flygresas utsläpp beräknas enligt territoriella utsläpp bokförs det i de länder flyget tankas. För alla fall
då passageraren inte flyger direkt från Sverige till destinationen hamnar utsläppen delvis i andra länder, vilket
även gäller returresan. Vi har i detta fall räknat med alla
utsläpp förknippade med en resa i enlighet med de som
beräknats på Chalmers (Kamb et al. 2016).

Det är viktigt att lyfta fram att om samhället inte väljer
att följa det åtagande som här föreslå så innebär det
att man istället väljer en värld som blir varmare än 2
grader, med alla dess konsekvenser, och att Parisavtalet inte kommer kunna efterlevas, varken på kommunal
eller nationell nivå.

Att utsläpp från internationellt flyget överhuvudtaget
inkluderas är att potentialen till snabba utsläppsminskningar från flygresor är mycket stor om man i Sverige
accepterade att flyga mindre. Flygets omfattning och
utsläpp har ökat mycket kraftigt sedan 80-talet och det
är viktigt att detta syns i det underlag denna rapport
utgör åt kommuner.

Eftersom den beräknade utsläppsminskningstaktens
storlek skiljer sig så markant från den nationella agendan är det inte troligt att det nationella politiska ramverket kommer anpassas i tid för att på nationell nivå
säkerställa utsläppsminskningstakten. Därför är det
troligt att ledarskapet från de kommuner som anammar målet, i synergi med befintliga konkreta satsningar,
strategier och deltagande i nätverk, många gånger delfinansierade med offentliga medel, är nödvändigt för
att skapa den omställningstakt som behövs och leda till
ökade målsättningar på nationell nivå.

Analys av industriella utsläpp,
utsläpp från så kallade anläggningar
För att skaffa oss en uppfattning av industriella utsläpp
i kommunen som har en betydande påverkan på Sveriges totala utsläpp från anläggningar har vi använt oss
av Naturvårdsverkets13 (år 2017) data. Genom att sortera anläggningarna efter stigande utsläpp och beräkna de ackumulerade utsläppen från delar av datasetet
framkommer det att 11 st anläggningar tillsammans står
för 60% av alla utsläpp och att 45 st (23%) står för 90%
av alla utsläpp. Det innebär en brytgräns för ett utsläpp
per anläggning på minst 65 625 tCO2/år, motsvarande
3% av utsläppet från den största anläggningen. Detta
urval, 45 st, av anläggningar skulle kunna utgöra en
grund i en kommande diskussion kring vilka utsläpp
som ska bokföras lokalt i kommunen, och vilka som
bör lyftas till nationell nivå. Arbetet med att lyfta vissa kommunala utsläppskällor till regional eller nationell
nivå är dock för stort för att rymmas i aktuellt projekt.

För att försöka vara lite vitsig kan man här ställa kommunens kompetens mot den kommunala kompetensen. En
stor del av de utmaningar vi står inför ligger i dagsläget
utanför den kommunala kompetensen, ungefär att likställa med kommunens rådighet. Samtidigt finns många
goda exempel på att just en kommun eller stad är den
effektivaste nivån att tackla många delar av klimatutmaningen på. Kommunen är sannolikt den organisation
i samhället som bäst skulle kunna samordna den snabba
omställning som behövs för att klara Parisavtalet.14

12

Att vi inkluderat uplift-faktorn ger som konsekvens att vi blandar rena koldioxideffekter med andra klimateffekter.

13

Se https://utslappisiffror.naturvardsverket.se/Sok/

14

En mer teoretisk genomgång av vilken nivå i samhället som erbjuder störst potential diskuteras här: https://doi.org/10.31223/osf.io/feaq5
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METOD
Inledning
Rubrikerna nedan innehåller en svensk översättning
och i vissa fall nedkortad beskrivning av metodavsnittet i del II.

5. Det kvarvarande utsläppsutrymmet fördelas mellan
OECD-länder utifrån någon princip om rättvis fördelning – vi använder både den egalitära och den
befolkningsmässiga principen och tog medelvärdet
av dessa.

Utsläppsstatistik

6. Fördela Sveriges utsläppsutrymme till kommunnivå
baserat på en rättvis fördelningsnyckel – vi valde
grandfathering.

I rapporten används utsläppsstatistik från framförallt
Nationell emissionsdatabas (RUS)15 som kompletteras med utsläpp för utrikes transporter från SCB samt
utrikes flyg vilket beräknats vid Chalmers (Kamb et
al. 2016). Utsläppen i RUS och SCB innehåller endast
energirelaterade koldioxidutsläpp,16 men utsläppen i
rapporten från Chalmers inkluderar även flygets andra klimateffekter. Som förtydligande kan nämnas att
kategorin Jordbruk endast består av utsläpp från till
exempel traktorer, men inte av utsläpp av andra växthusgaser som metan eller lustgas. RUS använder ett
produktionsperspektiv, det vill säga, utsläppen bokförs
där de produceras (man kan även tänka genereras).
Produktionsperspektivet stämmer väl överens med
de territoriella utsläpp som rapporten använder sig
av. Värt att förtydliga är att transporter i RUS syftar
på alla inrikes transportrelaterade utsläpp, inklusive inrikes flyg och utrikes transporter består av de utsläpp
som kopplas fartyg som tankar i Sverige kompletterat
med utsläpp från svenskarnas hela flygresor. Se del II
för kompletterande information.

7. Omsätt budgeten till årliga budgetar som tillsammans håller sig inom den totala budgeten.

Bokföring av utsläpp
(Se även Box 1. Territorial vs Consumption Emissions,
i del II)
Det finns två sätt att mäta utsläpp – territoriellt och konsumtionsbaserat. Vid beräkning av territoriella utsläpp
räknar man i vilket land eller område utsläppet sker fysiskt. Vid beräkning av konsumtionsbaserade utsläpp
utgår man istället från var den person eller organisation verkar som indirekt orsakar utsläppet. De senaste
trettio åren har Sveriges territoriella utsläpp minskat,
samtidigt som det konsumtionsbaserade utsläppet
ökat markant, det vill säga, utsläppen har till större del
flyttat utomlands. Metodmässigt är det lättare att använda territoriella eftersom dessa utsläpp är lättare att
beräkna. Fördelen är också att när man befinner sig på
landsnivå, så är den politiska rådigheten över utsläppen
oftast stor. Men, det är viktigt att säkerställa att minskningar i territoriella utsläpp inte beror på att utsläppen
flyttar någon annanstans, därför bör man använda sig
av båda perspektiven för en fullständig bild.

Arbetsgång
I korthet har metoden för beräkning av kommunens
budget i rapporten innehållit stegen nedan. Observera
att till och med punkt 6 är budgeten den totala mängd
koldioxid som får släppas globalt eller uppdelat på land
eller länder. I punkt 7 omvandlas denna till ett förslag
på utsläppsminskningskurva, det vill säga, en årlig budget till skillnad från en total budget (1-6):
1.

Fördelning av utsläppsutrymme
(Se även Allocation Principles Considered for this Report, i del II)

Bestäm vilken typ av bokföring (se nedan) som ska
användas – vi har valt territoriella utsläpp samt utsläpp från internationella flyg, inklusive höghöjdseffekten omvandlat till koldioxidekvivalenter.

Det finns ett antal olika sätt att resonera kring vad som
är ett rättvist sätt att dela på utsläppsutrymmet som
finns kvar för att klara Parisavtalet. Nedan följer fyra
principer som föreslagits (Rose et al. 1998), egalitära
principen, suveränitetsprincipen, utsläpparen-betalar
samt förmåga-att-betala.

2. Beräkna hur stor global budget som finns tillgänglig
från och med det år (2020) budgeten ska gälla.
3. Dra bort utsläpp från cementproduktion samt mark
och skogsanvändning från den globala budgeten.

1.

4. Dra av utsläpp från icke industrialiserade (icke-OECD)
länder, med hänsyn tagen till att dessa först får öka
sina utsläpp under några år, för att sedan minska.

15

Den egalitära principen utgår från att alla personer
har samma rätt att släppa ut. Utsläppsutrymmet i
ett delområde blir då direkt proportionellt med andelen personer som bor i delområdet jämfört med
hela området.

http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-data/nationell-emissionsdatabas/Pages/default.aspx

http://extra.lansstyrelsen.se/rus/SiteCollectionDocuments/Statistik%20och%20data/Nationell%20emissionsdatabas/Metod-och-kvalitetsbeskrivningSMED-Rapport-Nr-10-2018.pdf
16
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2. Suveränitetsprincipen, grandfathering (eng.), säger
istället att det är hur mycket som släpps ut i delregionen som utgör grunden för hur mycket som får
släppas ut i framtiden. Om det skiljer sig mycket mellan regioner, till exempel beroende på olika typer av
industri, blir detta ett pragmatiskt sätt att beräkna.

4. Förmåga-att-betala innebär istället att regioner
med hög ekonomisk aktivitet anses ha högre förmåga att minska sina utsläpp, och får därför ta en
större andel av utsläppsminskningarna.
För fördelning inom Sverige har vi i rapporten använt
metod 2. Vi har också kort undersökt möjligheten att
inkludera 4, förmåga-att-betala, men valt att inte göra
det i denna rapport.

3. Alternativet utsläpparen betalar innebär istället att
ju mer man släpper ut, desto snabbare ska utsläppsminskningen gå. Till exempel kan man använda inversen av utsläpp per capita som parameter för att
fördela utsläppsutrymmet.
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biblioteksplan för Håbo kommun 2016 – 2019
Biblioteksplanen är ett styrdokument för all biblioteksverksamhet i Håbo kommun beslutad av
kommunfullmäktige den 26 september 2016. Den omfattar folkbiblioteken, biblioteken i grundskola
och gymnasieskolan och biblioteksverksamhet inom fritidsverksamhet och vård och omsorg.
Ansvariga nämnder för Biblioteksplanen är Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Vårdoch omsorgsnämnden och Socialnämnden.
Planen tydliggör hur biblioteksverksamheten bidrar till att uppnå vision och mål för Håbo kommun
och hur den svarar mot de lagar som styr biblioteksverksamheten: Bibliotekslagen 1 och Skollagen 2.
Biblioteksplanen har Håboborna i centrum. Med Håbobor menas alla som bor, arbetar eller vistas i
kommunen.
Biblioteksplanen ska följas upp, utvärderas och rapporteras till fullmäktige årligen. Planens strategier
ska konkretiseras i årliga verksamhetsplaner.
Biblioteksplanens innehåll
1. 1 Utgångspunkter
1.1. Vision för Håbo kommun 2030 och övriga styrdokument för kommunen
1.2. Bibliotekslagen och skollagen
1.3. Underlag som kommit fram under arbetet med biblioteksplanen
1.4. Omvärldsanalys
2. Målområden och strategier för all biblioteksverksamhet
2.1. Delaktighet i det demokratiska samhällets utveckling – aktivt medborgarskap och
kunskapsutveckling
2.2. Meningsfull fritid och livskvalitet - kulturupplevelser, berättelser, bildning
2.3. Tillgång till biblioteksverksamhet
2.4. Alla småbarn, barn och unga i Håbo ska ha tillgång till kvalitativ biblioteksverksamhet
2.5. Det moderna biblioteket ska skapa förutsättningar för Håboborna och spegla Vision Håbo
2030
3. Framgångsfaktorer
3.1. Samarbete och samverkan
3.2. Medskapande och dialog
3.3. Kompetensutveckling, delaktighet och ständig utveckling av arbetssätt
4. Ansvar
5. Uppföljning

1
2

Bibliotekslag (SFS 2013:801)
Skollag (2010:800)
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1 Utgångspunkter
1.1 Vision för Håbo kommun ”Vårt Håbo 2030”

"I Håbo lever vi socialt hållbart och skapar det goda livet för alla. Det innebär ett öppet och
demokratiskt samhälle som kännetecknas av jämlikhet, medbestämmande och där alla är delaktiga. Vi
tar tillvara på varandras ambitioner, drivkrafter och kreativitet och formar något större. I Håbo har
alla samma möjlighet att delta och växa".
I arbetet med planen har visionen tolkats i ett demokrati-, kultur- och kunskapsperspektiv, vilket
innebär att alla Håbobor:
•
•
•
•
•

Jämlikt kan ta del av information, kunskap och forskning för att utveckla kunskap och
kreativitet och delta i det demokratiska samhällets utveckling
Möter nya tankar, upplevelser och kulturella uttryck för sin egen utveckling och för utveckling
av samhället
Har tillgång till trygga, öppna, inspirerande och självklara mötesplatser, där alla är välkomna
Känner tillhörighet och sammanhang oavsett någon av de sju diskrimineringsgrunderna 3
Kan styra sina livsval och är trygga med sin egen styrka och förmåga.

Biblioteksverksamhetens uppdrag enligt lag är att verka för kunskapsutveckling, upplysning och
bildning och därigenom vara redskap för demokrati. Biblioteksuppdraget stöder Vision Håbo 2030.

1.2 Bibliotekslagen och skollagen
Bibliotekslagens ändamålsparagraf (§2) gäller all offentligt finansierad biblioteksverksamhet; i Håbo
omfattas både folkbibliotek och skolbibliotek, oavsett om de drivs i kommunal eller privat regi.
Bibliotekslagen §2:
”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling
genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för
bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.
Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.”
Bibliotekets grundläggande uppdrag, som det beskrivs i lagen, knyter an till Unescos
folkbiblioteksmanifest 4, som i sin tur bygger på FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna.
I skollagen 5 anges att ”Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.”

3

Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsvariationer, sexuell läggning, ålder.
4

5

Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest. Svenska Unescorådets skriftserie 2006:1
Skollag (2010:800)
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1.3 Fakta, synpunkter och idéer som kommit fram i arbetsprocessen

4

Arbetet med planen har skett i dialog med avdelningen kultur- och livsmiljös medarbetare,
kommunens ledning och andra förvaltningar (särskilt barn- och utbildningsförvaltningen), friskolorna,
föreningslivet, företagare i kommunen samt biblioteksanvändare i olika åldrar.
De fakta, synpunkter och idéer som framkommit i processen har bidragit till val och utformning av
målområden och strategier.

1.4 Omvärldsanalys - utmaningar för Håbo kommun och dess konsekvenser för
biblioteksverksamheten
Övergripande mål och strategier för Håbo åren 2016 – 2018, beslutade av Kommunfullmäktige,
beskrivs i kommunens planeringsunderlag. Kommunens verksamheter ska bland annat:
•
•
•
•

stimulera möjligheter till meningsfull fritid
förbättra tillgången till mötesplatser och upplevelser
utveckla medborgardialogen för ökad delaktighet och kunskap om kommunens verksamheter
tillvarata och uppmuntra medarbetarnas kompetens och engagemang

Den omvärldsbeskrivning som finns i underlaget beskriver fem trender, som nedan kort sammanfattas
och kommenteras i biblioteksperspektiv.
Globaliseringen leder till ökad rörlighet över landgränser för bland annat information, tjänster och
människor. På det lokala planet leder det till ökad mångfald medan det globalt sett leder till
homogenisering.
Den ökade komplexitet som globaliseringen innebär ger biblioteksverksamheten en meningsfull roll
att erbjuda både trygg tillhörighet i lokalsamhället och öppningar mot världen.
Urbanisering innebär stark tillströmning till storstadsregionerna och i slutändan konkurrens om
befolkningen där det gäller att skapa konkurrensfördelar gentemot närliggande kommuner.
En attraktiv kultur- och biblioteksverksamhet är en profilfråga.
Demografiska förändringar. Antalet äldre personer över 80 år ökar. Invandringen är ett
befolkningstillskott, som också förväntas öka. Personer i tidig förvärvsaktiv ålder utgör den största
gruppen utflyttare.
Ökningen av antalet äldre ställer krav på uppsökande biblioteksverksamhet och ökad tillgänglighet
för människor med funktionsvariationer. Biblioteken bidrar till inkludering genom att ge människor
med olika etnisk bakgrund ingång i det svenska samhället.
Ökad individualisering – en trend som tar sig uttryck i att medborgare ställer högre krav på valfrihet,
inflytande och intresse för livskvalitet och självförverkligande.
Kultur- och biblioteksverksamhet bidrar till livskvalitet och individuell utveckling. Biblioteken är
arenor för det offentliga samtalet och kan fylla funktionen att vara samlingspunkt för kommunens
dialog med medborgarna.
Teknikutveckling är snabb och slår snabbt igenom i människors vardag och sätt att kommunicera.
Följden av detta är ökat behov av användarkompetens.
Det digitala innovationssamhället innebär ett överflöd av information, forskning och upplevelser.
Bibliotekens uppgift är att stödja medborgarna i att navigera och skapa mening i det hyperkomplexa
samhället.

110

5

2 Målområden och strategier för all biblioteksverksamhet
Här beskrivs vad biblioteksverksamheten ska fokusera på under planperioden. Nedanstående
målområdena gäller folkbiblioteket och biblioteken i grundskolan och gymnasieskolan. De strategier
som finns för de olika målområdena gäller samtliga för folkbiblioteket och för skolbiblioteken i
tillämpliga delar.

2.1 Delaktighet i det demokratiska samhällets utveckling - aktivt
medborgarskap och kunskapsutveckling
Enligt bibliotekslagen ska biblioteket ”verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att
bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning” och ”Verka för att öka kunskapen om hur
informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.” 6
Biblioteket ska göra det möjligt för alla Håbobor att utveckla kunskap, kreativitet, nya tankar och
förhållningssätt. Medborgarna ska ha fri och öppen tillgång till medier i alla format, professionell
vägledning, program och aktiviteter för alla åldrar. Bibliotekens uppgift är att stödja medborgarna i att
navigera och skapa mening i det växande flödet av information.
Aktivt medborgarskap förutsätter kompetens och förmåga att värdera och ta del av information och
tjänster via nätet. Digitaliseringskommissionen 7 föreslår att ”digitala servicecentra” ska inrättas för att
alla ska kunna använda grundläggande samhällstjänster. Folk- och skolbiblioteken i Håbo är i viss
utsträckning redan nu digitala servicecentra. Under planperioden ska biblioteksverksamheten fokusera
på att öka Håbobornas tillgänglighet till det digitala informationssamhället genom handledning och
tillgång till digitala miljöer.
Håbo folkbibliotek är en multifunktionell mötesplats med låga trösklar med målet att alla känna ska
känna sig inkluderade och välkomna. Bibliotekets roll som dialogforum och demokratisk mötesplats
bland annat som kommunens forum för dialog med medborgarna ska utvecklas.
Biblioteket ska även vara en aktiv del av kommunens integrationsarbete genom att erbjuda nyanlända
ingångar i samhället.

Strategier för delaktighet i det demokratiska samhället – aktivt medborgarskap och
kunskapsutveckling:
- Aktivt stödja Håbobornas medie- och informationskompetens och digitala inkludering
- Utveckla biblioteket som mötesplats och demokratisk plattform för interaktiva möten, diskussion
och dialog – bland annat medborgardialog

2.2 Meningsfull fritid och livskvalitet - kulturupplevelser, berättelser, bildning

6
7

Bibliotekslag §7 (SFS 2013-801)
Gör Sverige i framtiden – digital kompetens (SOU 2015:28)
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Enligt bibliotekslagen ska biblioteksverksamheten ”främja litteraturens ställning och intresset för
bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt” och ”särskilt
främja läsning och tillgången till litteratur”.

6

Ett av biblioteksverksamhetens huvuduppdrag är att stimulera till läsning. Läskunnighet har
grundläggande betydelse för att ta till sig kunskap, information och upplevelser. Litteraturen är också
en del av kulturarvet och samtiden, som alla har rätt att vara delaktiga i.
Håbo bibliotek bedriver läsfrämjande arbete, som bygger på lust och frivillighet. Främst riktar det sig
till barn och unga, men även till vuxna. Ambitionen med det läsfrämjande arbetet är att öka
läsmotivationen och bredda läsintresset. Biblioteket ska arbeta utifrån ett utvidgat textbegrepp d.v.s.
berättelser kan förmedlas i många sätt och format utöver den tryckta boken, tidnings- eller
tidskriftsartikeln: ljud, bilder, filmer, e-böcker och dataspel.
Biblioteket ska bidra till att skapa tillhörighet och lokal identitet genom att vara en arena där olika
aktörer kan synas och mötas och berätta sin historia om Håbo. Berättelser och kulturupplevelser är
dörröppnare. Kring dessa kan exempelvis nya samarbeten programformer, skapar-verkstäder m.m.
skapas.
Det ”sociala” läsandet - intresset för att diskutera böcker med andra, höra författares tankar och
djupdyka i skrivprocesser växer i hela landet. På biblioteket i Håbo tar det sig uttryck i bokcirklar,
bokklubbar och ”hela Håbo läser”. Det sociala läsandet är en väg in i litteraturen och läsandet.

Strategier för meningsfull fritid och livskvalitet:
- Med berättelsen och kulturupplevelsen som utgångspunkt ska biblioteket stärka rollen som social
nod och därigenom bidra till tillhörighet och sammanhang.
- Utarbeta arbetssätt och metod för att i högre grad nå och interagera med målgruppen unga vuxna.

2.3 Tillgång till biblioteksverksamhet
Här avses tillgänglighet i vid mening i ett demokrati- och jämlikhetsperspektiv, som tillsammans med
ett normkritiskt förhållningssätt ska genomsyra verksamheten.
Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla, vilket betonas i bibliotekslagen. Håbo bibliotek
har anpassade medier för människor med olika läshinder.
Den geografiska tillgängligheten varierar starkt beroende på var i kommunen man är bosatt. För att de
20% av Håboborna som i dagsläget har långt till biblioteket ska få del av service och tjänster krävs
nytänkande, och eventuellt okonventionella lösningar samt ökad samverkan.
Håbo har procentuellt färre invånare med utländsk bakgrund än riksgenomsnittet, men antalet
invandrare och flyktingar ökar. Biblioteket är ett strategiskt redskap för kommunens
integrationsarbete.
Eftersom Håbo är finskt förvaltningsområde ska biblioteksverksamheten aktivt stödja finska
språkområdet. Hur övriga minoritetsspråk ska lyftas ska undersökas.
Antalet äldre personer över 80 år har ökat och förväntas fortsätta öka. Samarbete med kommunens
vård och omsorg är en förutsättning för att människor med funktionsvariationer och äldre-äldre ska få
del av den livskvalitet som biblioteksservice innebär.
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Håbo folkbibliotek är HBTQ-certifierat och ska ha ett normkritiskt förhållningssätt i utformningen av
verksamheten.
Det är en demokrati- och jämlikhetsfråga att marknadsföra biblioteket, dess kompetens och resurser,
så att alla har kännedom om vad biblioteket kan erbjuda var och en. Det moderna bibliotekets många
funktioner och resurser utöver bokutlåning är okända för många.

Strategier för att ge alla Håbobor tillgång till biblioteksverksamhet
- Söka lösningar för att göra biblioteksverksamheten tillgänglig utanför centralorten.
- Utveckla samarbeten, mediebestånd, aktiviteter för att ge Håbobor med annat modersmål än
svenska, nyanlända och ensamkommande flyktingbarn tillgång till bibliotek och kulturupplevelser.
- Utveckla samarbete med äldreomsorg och socialförvaltningen för att undersöka och skapa
förutsättningar så att också människor med särskilda behov får tillgång till biblioteksservice.
- Utveckla bibliotekets marknadsföring: synliggöra biblioteket och bibliotekets resurser, tjänster och
kompetenser så att alla har möjlighet att få del av dem.

2.4 Alla småbarn, barn och ungdomar i Håbo ska ha tillgång till kvalitativ
biblioteksverksamhet
Biblioteksverksamheten ska vara en integrerad del i kommunens arbete med barn och ungas
lässtimulans, språkutveckling och medie- och informationskunnighet. Samarbetet ska ske både på
operativ nivå och på ledningsnivå.
Språkutveckling, läskunnighet och läsförståelse är huvudsakligen förskolans och skolans uppdrag.
Folkbiblioteket har enligt bibliotekslagen uppdraget att främja läsning och barns och ungas
språkutveckling och vänder sig till barn och unga på deras fritid.
Bibliotekens kompetens i medie- och informationskunnighet (MIK) kan utnyttjas mer effektivt i skola
och föräldrautbildning.

Folkbiblioteket
Enligt Bibliotekslagen ska folkbiblioteket ”ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för
att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur
utifrån deras behov och förutsättningar.”
Håbo bibliotek har en omfattande barn- och ungdomsverksamhet och arbetar med barns och ungas
språk och läsande från spädbarnsåldern till ungdomen. Bibliotekets läsfrämjande arbete bygger på lust
och frivillighet.
Utformningen av bibliotekets verksamhet för barn ska följa barnkonventionens intentioner. Det ska
vara möjligt för alla barn och unga i kommunen, oavsett var de bor, att få tillgång till bibliotekets
verksamhet på sin fritid.
För barn som kommer från läsovana hem kan biblioteket spela en avgörande roll. Biblioteket ska
utveckla samarbete med fritids- och ungdomsverksamhet i syfte att nå läsovana barn och ungdomar:
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Fritidshem i skolans regi, fritidsgårdar för ungdomar och föreningslivet samt verksamheter där
ungdomar finns.

8

Biblioteksverksamhet som riktar sig till förskolan ingår i folkbibliotekets ansvar. Samarbetet mellan
förskolan och biblioteket ska fortsätta att utvecklas. Samarbetet med barnhälsovården (Språknätet – ett
samarbete över sektorsgränserna) kring språkutveckling och högläsning ska fortsätta att utvecklas.

Skolbibliotek - allmänt
Kommunen svarar för att det finns skolbibliotek inom den egna verksamheten. Privata skolor har ett
eget ansvar att ha skolbibliotek. Enligt läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan har rektor
ansvaret för att eleverna får tillgång till skolbibliotek.
Skolinspektionen anger följande att följande krav ska vara uppfyllda för att elever ska anses ha
tillgång till skolbibliotek:
•
•
•

Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd
från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas
utbildning för att bidra till att nå målen för denna.
Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra medier.
Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning

Bibliotek i grundskolan
Alla kommunens grundskolor har skolbibliotek. I tre av fyra rektorsområden finns fackutbildad
bibliotekarie, men dessa bibliotekarieresurser är ojämnt fördelade mellan skolorna. Det finns tre
privata skolor. En av dessa saknar skolbibliotek – ingen privat skola har fackutbildad bibliotekarie.
Biblioteken i den kommunala grundskolan och grundsärskolan används som redskap för att uppnå
skolans mål. För ett mer effektivt sätt att använda biblioteksresursen ska taxonomi 8 för det interna
samarbetet mellan skolbibliotek och undervisning utarbetas.

Gymnasiebibliotek
Gymnasiebiblioteket är samlokaliserat med folkbiblioteket och har fackutbildad
gymnasiebibliotekarie. Biblioteksresursen är gemensam för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
Genom intern marknadsföring och information ska bibliotekets resurser och kompetens bli synligare
och tydligare i syfte att effektivisera utnyttjandet av biblioteket.
Tillsammans med gymnasieledningen ska möjligheter till tydligare struktur för bibliotekets integrering
i undervisningen undersökas.

Strategier för att alla barn och unga ska ha tillgång till kvalitativ biblioteksverksamhet:
- Folkbiblioteket: Söka lösningar för att även barn bosatta utanför centralorten ska nås av biblioteket.
8

Taxonomi är en hierarkisk nivågruppering. Inom biblioteks- och informationsvetenskap har den
amerikanske forskaren David Loertscher utvecklat taxonomier som beskriver samarbete mellan
skolbibliotekarie och lärare från låg grad av samarbete kring elevers lärande till allt högre grader av
samarbete.
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- Grundskolorna i kommunen: Utarbeta en taxonomi för skolbibliotekets integration i undervisningen
inom grundskolan
- Förskolan och folkbiblioteket: Utveckling av samarbetet kring språkförståelse och högläsning

- Grundskolorna, folkbiblioteket och gymnasieskolan: Samarbete kring medier och stöd för nyanlända
och ensamkommande flyktingbarn
- Folkbiblioteket och de privata grundskolorna: Öka samarbetet bl.a. genom att erbjuda prissatta
skolbibliotekstjänster
- Gymnasieskolan: utveckla marknadsföring och bibliotekets integrering i undervisningen.
- Folkbiblioteket, fritidshem, fritidsgårdar och föreningsverksamhet: Samarbete ska utvecklas för att
nå fler barn och unga.
- Folkbiblioteket och barnhälsovården: Utveckling av samverkan kring små barns språkutveckling

2.5 Det moderna biblioteket ska skapa förutsättningar för Håboborna och
spegla ”Vision Håbo 2030”
I kunskapssamhället är kreativitet och innovation förutsättningar för utveckling. Kultur och litteratur
uppmuntrar och stimulerar människors kreativitet genom ett prövande, lekfullt och kritiskt
förhållningssätt. Biblioteket ska vara en idélots och möjliggörare för Håboborna.
För att bidra till att göra Håbo till en ännu bättre kommun för företagare ska biblioteket utveckla
samarbeten och tjänster.
Biblioteksrummets utformning skapar förutsättningar. Det är en fristad och en plats där alla vistas på
lika villkor.
Biblioteket i den digitala tidsåldern är ett föränderligt och intelligent rum – en miljö där det är
spännande och inspirerande att vara. Där man kan ta del av kulturupplevelser och få inspiration och
stöd för att utveckla sin kompetens och kreativitet (till exempel via ”maker-space”.) 9 Biblioteket ska
med andra ord vara både ett slags offentligt vardagsrum och verkstad.

Strategier för det moderna biblioteket som skapar förutsättningar
- Utveckla de nuvarande bibliotekslokalerna så att förutsättningar skapas för Håbobornas olika,
kreativa och mångsidiga sätt att använda biblioteket. Biblioteket ska vara arena för medborgardialog
och samarbete.
- Börja arbetet med kartläggning och analys inför nya lokaler för folkbiblioteket. Den fysiska platsen
bibliotek ska vara relevant även i framtiden
- Utveckla samarbetet med Håbo Marknad och företagare i kommunen.

9

Maker-space är en plats som syftar till att främja utforskande i gränslandet mellan teknik, konst och
hantverk och uppmuntra lekfullt meckande och driva innovation genom interdisciplinärt samarbete
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3 Framgångsfaktorer
Framgångsfaktorer är i det här sammanhanget faktorer som är viktiga i arbetet med strategierna och
som har betydelse för att nå framgång inom målområdena.

3.1 Samarbete och samverkan
Samverkan och samarbete är nyckeln till ökad effektivitet och bättre resursanvändning. I arbetet med
biblioteksplanen har värdet och behovet av samverkan och samarbete blivit tydligare.
Samverkan ska bygga på gemensamt syfte där biblioteket och dess olika samarbetspartners bidrar med
sin respektive kompetens, till exempel bibliotek inom äldrevåden där både omsorgspersonalens och
bibliotekets kompetenser behövs för att ge livskvalitet i form av berättelser till de äldre. Samarbete är
en förutsättning för bibliotekets uppsökande arbete och verksamhet utanför biblioteks lokaler.
Biblioteket är även en strategisk resurs som kan användas i sammanhang utöver de som strikt ingår i
uppdraget till exempel inkludering av flyktingbarn och planering av infrastruktur.
Biblioteket ska även söka samverkan med det civila samhället.

3.2 Medskapande och dialog
Biblioteket ska spegla samhället idag. Verksamhetens innehåll ska vara relevant och utgå från
Håbobornas behov och önskemål. Uppdraget och lagen skapar ramarna men innehållet skapas i dialog,
tillsammans med Håboborna.
Biblioteket ska vara en möjliggörare för Håbobornas tankar och idéer. Håboborna som medskapare
och andra sätt att skapa delaktighet ska undersökas. Andra arrangörer t.ex. föreningslivet, företagarna
kan bjudas in för till exempel aktiviteter och program inom ramen för bibliotekets uppdrag.
Särskilt barn och unga ska ges mer inflytande över den verksamhet som vänder sig till dem. För dem
ska biblioteket kunna ha rollen som möjliggörare och stödja eget genomförande och förverkligande av
idéer.

3.3 Kompetens, kompetensutveckling och ständig utveckling av arbetssätt
Bibliotekspersonalens engagemang och kompetens ska uppmuntras och tas tillvara. Det är av
avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet och utveckling och förutsätter delaktighet i alla led.
Kompetens och arbetssätt ska både motsvara uppdraget och ligga i framkant för att bidra till dess
utveckling. Därför behövs en kontinuerlig kompetensutveckling och ständig vidareutveckling av
arbetssätt.
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4 Ansvar

En rad åtgärder behöver genomföras kopplat till respektive målområde och strategi i biblioteksplanen.
Kommunstyrelsen och de övriga nämnderna ska beakta biblioteksplanen i sin budget och
verksamhetsplanering.
Verksamhetsplanernas mål, nyckelindikatorer och verksamhetsmått ska alla, med utgångspunkt från
sitt ansvarsområde, spegla ambitionerna i visionen Vårt Håbo 2030, kommunfullmäktiges mål och
strategier för perioden samt övriga antagna strategier, program och planer. Respektive nämnd/styrelse
fattar beslut om relevanta mål, nyckelindikatorer och mått för budgetåret och följer upp och utvärderar
resultaten i samband med del- och helårsrapporteringen.
Kommunstyrelsens särskilda ansvar i biblioteksplanen
•
•

Att alla Håbobor har tillgång till kunskap, information och upplevelser via
biblioteksverksamheten.
Samarbete med barn- och utbildningsnämnden om språkutveckling, läsförståelse och medie- och
informationskunnighet

Barn- och utbildningsnämndens särskilda ansvar i biblioteksplanen
•
•
•

Att alla elever har tillgång till skolbibliotek i grundskolan, gymnasieskolan.
Samarbete med folkbiblioteket om språkutveckling och läslust i förskolan
Samarbete med folkbiblioteket om språkutveckling, läsförståelse och medie- och
informationskunnighet

Vård- och omsorgsnämndens och socialnämndens särskilda ansvar i biblioteksplanen
•

Samarbete med folkbiblioteket för att tillgängliggöra biblioteksverksamhet för människor med
särskilda behov

5 Uppföljning och utvärdering
Uppföljning och utvärdering i form av olika mätningar ska ses som en del av verksamheternas
ordinarie mål- och kvalitetsstyrningsprocesser.
Utöver nämndernas/styrelsernas ordinarie uppföljning ska en sammanfattande utvärdering av resultat
kopplat till biblioteksplanen rapporteras av dokumentansvarig till kommunfullmäktige årligen.
KB (Kungliga biblioteket ) har av regeringen fått uppdraget att följa upp hur kommunerna efterlever
bibliotekslagen och vilket genomslag biblioteksplanerna har för verksamhetens resultat.
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för hela
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En nationell
biblioteksstrategi
Det ska finnas en biblioteksverksamhet av hög kvalitet i hela landet
som uppfyller de krav som ställs i bibliotekslagen (2013:801). Regeringen har därför gett Kungl. biblioteket, KB, i uppdrag att arbeta fram
förslag till en nationell biblioteksstrategi för att främja samverkan
och kvalitetsutveckling inom det allmänna biblioteksväsendet.
Enligt regeringsbeslutet ska biblioteksstrategin innehålla följande
delar:
•

En fördjupad omvärldsanalys
En analys ska göras av bibliotekens möjligheter att uppfylla
kraven i bibliotekslagen och därmed ge alla tillgång till kultur, kunskap och information för att främja det demokratiska
samhällets utveckling. Bland annat ska kunskap och erfarenhet
inhämtas från de nordiska länderna. Syftet med analysen är att
belysa de utmaningar och möjligheter som biblioteksområdet
står inför.

•

Långsiktiga mål och strategier
Utgångspunkten för uppdraget är bibliotekslagens bestämmelser. KB ska lämna förslag och bedömningar om hur samverkan
och samordning inom det allmänna biblioteksväsendet kan
öka med syfte att bibliotekens samlade resurser används mer
rationellt och tillgängligheten ökar. I uppdraget ingår också att
ta fram stöd för att främja bibliotekens planering, styrning och
uppföljning. Utredningen ska belysa bibliotekarieyrkets roll
och förutsättningar, bibliotekens roll för att främja litteraturens
ställning samt deras roll för att främja det demokratiska samtalet, den fria åsiktsbildningen och förmågan till kritisk analys
och källkritik.
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•

Skolbibliotekens utvecklingsbehov
I samråd med Skolverket och andra berörda myndigheter samt
representanter för skolhuvudmännen ska KB göra en analys av
vilka utvecklingsbehov som finns för skolbiblioteken för att de
i ökad grad ska kunna främja språkutveckling och stimulera till
läsning.

Enligt beslutet ska KB även fortsätta verksamheten med att tillgängliggöra e-böcker via den nationella katalogen Libris. För 2016-2018
beräknas högst 2 miljoner kronor årligen användas i detta syfte.
Tidsplan
KB ska lämna en fördjupad delredovisning av uppdraget senast
den 1 oktober 2017. En slutredovisning ska lämnas till
regeringen senast den 1 mars 2019.
Kontakt
Arbetet med att ta fram en nationell biblioteksstrategi leds av
Erik Fichtelius som anställts på KB som nationell samordnare.
Dessutom har Krister Hansson och Karin Linder anställts som
utredare.
Erik Fichtelius och övriga som arbetar med den nationella
strategin nås via e-post på strategi@kb.se
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Tryck: Åtta.45 tryckeri, Stockholm 2015

Kungl. biblioteket
Besöksadress: Humlegården
Box 5039, 102 41 Stockholm
Telefon: 010-709 30 00
E-post: kungl.biblioteket@kb.se
www.kb.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-03

Ärende 9

Kommunstyrelsen

§ 129

Dnr 2018/00999

Riktlinjer för serveringstillstånd samt avgifter för tillstånd och tillsyn för alkoholservering, tobaks- och
folkölsförsäljning samt vissa receptfria läkemedel i
Håbo kommun
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta nya riktlinjer för serveringstillstånd
från 2019-07-01.
2. Kommunfullmäktige beslutar att avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagstiftningen gäller från 2019-07-01.
3. Kommunfullmäktige beslutar att taxor och tillsynsavgifter vid försäljning
av folköl och vissa receptfria läkemedel gäller från 2019-07-01.
4. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa angivna ansöknings- och tillsynsavgifter enligt Lag om tobak och andra liknande produkter (2018:2088)
gäller från 2019-07-01.
5. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut KF § 124, 2012/43 nr.
2012.2002.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fattade beslut, § 7/2019, om att återremittera socialnämndens förslag om riktlinjer för serveringstillstånd samt avgifter för tillstånd och tillsyn för alkoholservering, tobaks- och folkölsförsäljning samt
vissa receptfria läkemedel. Socialnämnden har nu omarbetat riktlinjerna för
att harmoniseras med närlig-gande kommuner och lämnar dessa tillsammans
med nya taxor och avgifter till kommunfullmäktige för beslut.
Sedan socialnämnden och kommunfullmäktige behandlade ärendet vid föregående tillfälle har ny information till följd av riksdagsbeslut 2018-12-12
om införande av ny tobakslag att gälla från 2019-07-01 skapat andra förutsättningar för kommunen att ta ut avgifter och taxor. Från 2019-07-01 krävs
ett särskilt utfärdat tillstånd från kommunen för att handlare ska få sälja tobak. Kommunen har rätt att ta ut avgifter för handläggning av tobaksansökan och den tillsyn som utförs över beviljade tillstånd, vilket regleras i
Kommunallagen och Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088).
Taxorna och avgifterna i Håbo kommun föreslås i samma nivå som Enköpings kommun i enlighet med reviderad tjänsteskrivelse i ärendet nr32210
daterad 2019-04-02.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-03
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 111
Protokollsutdrag socialnämnden 2019-04-02 § 20
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-02-25 § 7
Tjänsteskrivelse nr 32175, daterad 2019-03-26
Tjänsteskrivelse nr 32210, daterad 2019-04-02
Taxa för tillstånd och tillsyn för alkoholservering, tobaks- och folkölsförsälj-ning samt vissa receptfria läkemedel i Håbo kommun
Bilaga ärende 2018/0048 Jämförelse med grannkommuner gällande avgifter
alkohol-, tobaks- och läkemedelslagarna
Riktlinjer, för serveringstillstånd

JUSTERARE

EXPEDIERAD
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UTDRAGSBESTYRKNING
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 111

Dnr 2018/00999

Riktlinjer för serveringstillstånd samt avgifter för tillstånd och tillsyn för alkoholservering, tobaks- och
folkölsförsäljning samt vissa receptfria läkemedel i
Håbo kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta nya riktlinjer för serveringstillstånd
från 2019-07-01.
2. Kommunfullmäktige beslutar att avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagstiftningen gäller från 2019-07-01.
3. Kommunfullmäktige beslutar att taxor och tillsynsavgifter vid försäljning
av folköl och vissa receptfria läkemedel gäller från 2019-07-01.
4. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa angivna ansöknings- och tillsynsavgifter enligt Lag om tobak och andra liknande produkter (2018:2088)
gäller från 2019-07-01.
5. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut KF § 124, 2012/43 nr.
2012.2002.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fattade beslut, § 7/2019, om att återremittera socialnämndens förslag om riktlinjer för serveringstillstånd samt avgifter för tillstånd och tillsyn för alkoholservering, tobaks- och folkölsförsäljning samt
vissa receptfria läkemedel. Socialnämnden har nu omarbetat riktlinjerna för
att harmoniseras med närlig-gande kommuner och lämnar dessa tillsammans
med nya taxor och avgifter till kommunfullmäktige för beslut.
Sedan socialnämnden och kommunfullmäktige behandlade ärendet vid föregående tillfälle har ny information till följd av riksdagsbeslut 2018-12-12
om införande av ny tobakslag att gälla från 2019-07-01 skapat andra förutsättningar för kommunen att ta ut avgifter och taxor. Från 2019-07-01 krävs
ett särskilt utfärdat tillstånd från kommunen för att handlare ska få sälja tobak. Kommunen har rätt att ta ut avgifter för handläggning av tobaksansökan och den tillsyn som utförs över beviljade tillstånd, vilket regleras i
Kommunallagen och Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088).
Taxorna och avgifterna i Håbo kommun föreslås i samma nivå som Enköpings kommun i enlighet med reviderad tjänsteskrivelse i ärendet nr32210
daterad 2019-04-02.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag socialnämnden 2019-04-02 § 20
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-02-25 § 7
Tjänsteskrivelse nr 32175, daterad 2019-03-26
Tjänsteskrivelse nr 32210, daterad 2019-04-02
Taxa för tillstånd och tillsyn för alkoholservering, tobaks- och folkölsförsälj-ning samt vissa receptfria läkemedel i Håbo kommun
Bilaga ärende 2018/0048 Jämförelse med grannkommuner gällande avgifter
alkohol-, tobaks- och läkemedelslagarna
Riktlinjer, för serveringstillstånd

JUSTERARE

EXPEDIERAD

125

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

2(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-02
Socialnämnden

SN § 20

Dnr 2018/00048

Riktlinjer för serveringstillstånd samt avgifter för tillstånd och tillsyn
för alkoholservering, tobaks- och folkölsförsäljning samt vissa receptfria läkemedel i Håbo kommun
Beslut

1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om nya riktlinjer för
serveringstillstånd att gälla från 2019-07-01.
2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagstiftningen att gälla från 2019-0701.
3. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om taxor och tillsynsavgifter vid försäljning av folköl och vissa receptfria läkemedel att gälla från
2019-07-01.
4. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa angivna
ansöknings- och tillsynsavgifter enligt Lag om tobak och andra liknande produkter (2018:2088) att gälla från 2019-07-01
5. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att upphäva tidigare beslut KF §
124, 2012/43 nr. 2012.2002.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige fattade beslut, § 7/2019, om att återremittera socialnämndens
förslag om riktlinjer för serveringstillstånd samt avgifter för tillstånd och tillsyn för
alkoholservering, tobaks- och folkölsförsäljning samt vissa receptfria läkemedel.
Socialnämnden har nu omarbetat riktlinjerna för att harmoniseras med närliggande
kommuner och lämnar dessa tillsammans med nya taxor och avgifter till kommunfullmäktige för beslut.
Sedan socialnämnden och kommunfullmäktige behandlade ärendet vid föregående
tillfälle har ny information till följd av riksdagsbeslut 2018-12-12 om införande av
ny tobakslag att gälla från 2019-07-01 skapat andra förutsättningar för kommunen
att ta ut avgifter och taxor. Från 2019-07-01 krävs ett särskilt utfärdat tillstånd från
kommunen för att handlare ska få sälja tobak. Kommunen har rätt att ta ut avgifter
för handläggning av tobaksansökan och den tillsyn som utförs över beviljade tillstånd, vilket regleras i Kommunallagen och Lag om tobak och liknande produkter
(2018:2088).
Taxorna och avgifterna i Håbo kommun föreslås i samma nivå som Enköpings
kommun i enlighet med reviderad tjänsteskrivelse i ärendet nr32210 daterad 201904-02.
Ärendet

Enligt riktlinjer för styrdokument (2017-12-04 § 149) ska riktlinjer ses över årligen
och senast våren efter varje mandatperiodsskifte. Senaste översynen av riktlinjer
och taxor för alkoholtillstånd gjordes 2012.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-02
Socialnämnden

Vid ett tillsynsbesök i Håbo kommun i september 2018 påtalade Länsstyrelsen i
Uppsala län att handläggningen av alkohol, tobak, folköl och vissa receptfria läkemedel uppvisar vissa brister när det gäller antalet tillsynsbesök. Största orsaken till
detta är tidsbrist. Socialnämnden bedömer att ca 50-60 % tjänstgöringsgrad behövs
för att fullgöra de uppgifter som krävs enligt lag. Det är viktigt att skattemedel inte
används för handläggning och tillsyn. Därför behöver intäkter tas ut som motsvarar
kommunens kostnader.
För tillsyn och för prövning av ansökan om serveringstillstånd får kommunerna enligt 8 kap. 10 § andra stycket alkohollagen ta ut avgifter. ”Kommunerna har därmed
möjlighet att finansiera kostnader, som förslagen kan medföra, med avgifter” (Prop.
2009/10:125, En ny alkohollag, s. 149).
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Med nya taxor och avgifter kan Håbo kommunen uppnå självfinansiering av alkoholhandläggarens tjänst, vilket påtalades av Länsstyrelsen vid tillsynsbesöket 2018.
Uppföljning

Enligt riktlinjer för styrdokument ska årlig uppföljning ske på tjänstemannanivå.
Om behov finns för ändring av avgifterna ska nytt ärende gå till kommunfullmäktige för revidering av avgifterna.
Beslutsunderlag

– Tjänsteskrivelse nr 32175, daterad 2019-03-26
– Tjänsteskrivelse nr 32210, daterad 2019-04-02
– Taxa för tillstånd och tillsyn för alkoholservering, tobaks- och folkölsförsäljning samt vissa receptfria läkemedel i Håbo kommun
– Bilaga ärende 2018/0048 Jämförelse med grannkommuner gällande avgifter alkohol-, tobaks- och läkemedelslagarna
– Riktlinjer, för serveringstillstånd
______________
Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-02-25
Kommunfullmäktige

§7

Dnr 2018/00999

Riktlinjer för serveringstillstånd samt avgifter för tillstånd och tillsyn för alkoholservering, tobaks- och
folkölsförsäljning samt vissa receptfria läkemedel i
Håbo kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till socialnämnden.
Sammanfattning
Vid ett tillsynsbesök i Håbo kommun september år 2018 påtalade Länsstyrelsen i Uppsala län att handläggningen av alkohol, tobak, folköl och vissa
receptfria läkemedel uppvisar vissa brister när det gäller antalet tillsynsbesök. Största orsaken till detta är tidsbrist. I nuläget är alkoholhandläggningen inte fullt ut självfinansierad genom avgifter.
Alkohollagen är en skyddslag och reglerar vad som krävs för att få servera
alkoholdrycker med syftet att begränsa den skadliga användningen av alkohol, till exempel allt för tidig alkoholdebut, berusningsdrickande och ordningsstörningar. Därför är det viktigt att Håbo kommun inte särskiljer sig
negativt i jämförelse med grannkommunerna genom att släpa efter när det
gäller nivån på taxor och avgifter. Vid en jämförelse visar det sig att Håbo
Kommun inte tar ut samtliga taxor och avgifter som kommunen har rätt att
ta ut enligt lag.
För att möta upp ovanstående delar föreslår Socialnämnden att reviderade
riktlinjer samt taxor och avgifter antas av Kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-02-11 § 15
Protokollsutdrag arbetsutskott 2019-01-28 § 17
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-28
Taxa alkoholhandläggning Håbo kommun, daterad 2018-11-28
Bilaga jämförelse avgifter, daterad 2018-11-29
Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun, daterad 2018-11-28
Komplettering riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun, daterad
2018-12-11
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att avgöra ärendet idag eller återremittera det. Ordförande finner att kommunfullmäktige återremitterar ärendet till socialnämnden.
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Sammanträdesdatum

2019-02-25
Kommunfullmäktige

______________
Beslutet skickas till:

Socialnämnden

JUSTERARE

EXPEDIERAD

129

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

2(2)

RIKTLINJER FÖR

Serveringstillstånd
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Socialnämnden
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2019-04-02 SN §

Giltighetstid

2023-04-02

Dokumentansvarig

Alkoholhandläggaren
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RIKTLINJER
Datum

2019-03-26

Vår beteckning

SN 2018/00048 nr 32173

Riktlinjer för serveringstillstånd samt avgifter för tillstånd
och tillsyn för alkoholservering, tobaks- och
folkölsförsäljning samt vissa receptfria läkemedel i Håbo
kommun

Innehåll
Håbo kommuns styrdokumentshierarki

2

Riktlinjer för serveringstillstånd samt avgifter för tillstånd och tillsyn för
alkoholservering, tobaks- och folkölsförsäljning samt vissa receptfria läkemedel i
Håbo kommun
3
1.

Inledning 5

2.

Syfte

3.

Avgränsning

5

4

Handläggning av ansökningar om serveringstillstånd

6

4.1

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten

6

4.1.1

Handläggningstid

6

4.1.2

Remissinstanser

6

4.1.3

Kunskapsprov

7

4.1.4

Serveringstid och risk för olägenheter

7

4.2

Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap

8

4.2.1

Vad som är ett slutet sällskap

8
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11
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RIKTLINJER
Datum

2019-03-26

Vår beteckning

SN 2018/00048 nr 32173

4.3.3

Remissinstanser

11

4.3.4

Kunskapsprov

11

4.3.5

Serveringstid och risk för olägenheter

12

4.4

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

12

4.4.1

Vad som är ett slutet sällskap

12

4.4.2

Maximala antalet serveringstillfällen

13

4.4.3

Handläggningstid

13

4.4.4

Remissinstanser

13

4.4.5

Kunskapsprov

13

4.4.6

Serveringstid och risk för olägenheter

14

4.5
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14
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14
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15
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RIKTLINJER
Datum

2019-03-26

1.

Vår beteckning

SN 2018/00048 nr 32173

Inledning

Svensk alkoholpolitiks övergripande mål är att begränsa alkoholkonsumtion och motverka
alkoholskador. Alkohollagen är följaktligen främst en skyddslagstiftning (Proposition
1994/95:89, s. 62)
Eftersom alkohollagstiftningen finns till för att begränsa alkoholens skadeverkningar har
alkoholpolitiska hänsyn företräde före företagsekonomiska eller näringspolitiska hänsyn.
Enligt 8 kap 9 § alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för
tillämpningen av alkohollagen och anslutande föreskrifter.
2.

Syfte

Syftet med riktlinjerna är främst att ka förutsebarheten och likabehandlingen vid
handläggning av ärenden som gäller serveringstillstånd. Riktlinjerna ska alltså göra det
lättare för en sökande eller tillståndshavare att veta vilka krav som ställs samt säkerställa att
alla ansökningar handläggs enhetligt. Av den anledningen innehåller riktlinjerna inte enbart
kommunens egna regler utan också en presentation av tillämplig lagtext.
För att alla kommuners riktlinjer ska vara enhetliga till formen har Folkhälsomyndigheten
utarbetat en modell för hur de ska utformas. Dessa riktlinjer är utformade med grund i denna
modell.
3.

Avgränsning

Riktlinjerna är uppdelade i Handläggning av ansökningar, Tillsyn, Avgifter och Beslut i
ärenden om serveringstillstånd. Avsnittet om handläggning är i sin tur uppdelat i olika typer
av ärenden för att underlätta för sökande och tillståndshavare att hitta information gällande
den ärendetyp/det tillstånd som är aktuellt i situationen.
Avsnittet 4.7 När serveringstillstånd ej krävs beskriver de situationer då inget
serveringstillstånd är nödvändigt.
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RIKTLINJER
Datum

2019-03-26

4

Vår beteckning

SN 2018/00048 nr 32173

Handläggning av ansökningar om serveringstillstånd
8 kap. 12 § alkohollagen (2010:1622)
Serveringstillstånd får endast meddelas den som visar att han eller hon med
hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna
i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att
drivas i enlighet med de krav som ställs upp i denna lag.
Sökanden ska genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har de kunskaper
om denna lag och anslutande föreskrifter som krävs för att på ett
författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om prov som avses i andra stycket och om undantag i vissa fall från
skyldigheten att avlägga prov.

4.1

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten

4.1.1

Handläggningstid
5 § alkoholförordningen (2010:1636)
Kommunen ska fatta beslut i ett ärende om serveringstillstånd inom fyra
månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till kommunen. Om
det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet får handläggningstiden
förlängas med högst fyra månader. Sökanden ska informeras om skälen för att
handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.
Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

Med fullständig ansökan menas en korrekt ifylld ansökningsblankett tillsammans med alla
relevanta bilagor bifogade. Om ansökan inte är komplett från början, eller frågetecken finns
kring materialet som skickats in, begär kommunen in kompletteringar och ansökan räknas då
som komplett först när kommunen har fått in alla handlingar som begärts.

4.1.2

Remissinstanser
8 kap. 11 § alkohollagen (2010:1622)
En ansökan om stadigvarande serveringstillstånd får inte bifallas utan att
Polismyndighetens yttrande har inhämtats. Detsamma gäller, om det inte rör sig
om arrangemang av endast obetydlig omfattning, tillfälligt serveringstillstånd för
servering till allmänheten.
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RIKTLINJER
Datum

2019-03-26

Vår beteckning

SN 2018/00048 nr 32173

Polismyndigheten ska i sitt yttrande redovisa samtliga omständigheter som
ligger till grund för myndighetens bedömning i det enskilda fallet och särskilt
yttra sig om sökandens allmänna lämplighet för verksamheten.
Om en ansökan avser servering inom eller invid ett militärt område ska yttrande
dessutom inhämtas av vederbörande militära chef innan ansökan får bifallas.
Förutom Polismyndigheten skickas en ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till
allmänheten på remiss till Håbo kommuns miljöavdelning, Skatteverket,
Kronofogdemyndigheten, vid behov Räddningstjänsten och andra myndigheter som bedöms
utifrån det enskilda ärendet. Kommunen tillmäter Polismyndighetens och miljöavdelningens
yttranden stor betydelse vid bestämmandet av serveringstider.

4.1.3

Kunskapsprov
8 kap. 1. 2 st. § alkohollagen (2010:1622)
Sökanden ska genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har de kunskaper
om denna lag och anslutande föreskrifter som krävs för att på ett
författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten.

För att få serveringstillstånd krävs att sökanden klarar Folkhälsomyndighetens
kunskapsprov.
Om sökanden är ett bolag eller en förening är det de fysiska personer som har ett betydande
inflytande i rörelsen och är aktiva i serveringsverksamheten som omfattas av kravet. Minst
hälften av dessa ska klara provet.
Folkhälsomyndigheten har beslutat om när undantag från att avlägga prov kan göras.

4.1.4

Serveringstid och risk för olägenheter
8 kap. 19 § 1-3 st alkohollagen (2010:1622)
Kommunen beslutar under vilka tider alkoholdrycker får serveras. Vid
bestämmande av tiden för servering ska särskilt beaktas vad som sägs i 17 §.
Om inte kommunen beslutar annat, får servering av spritdrycker, vin, starköl
eller andra jästa alkoholdrycker inte påbörjas tidigare än klockan 11.00 och inte
pågå längre än till klockan 01.00.
Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens
utgång.
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RIKTLINJER
Datum

2019-03-26

Vår beteckning

SN 2018/00048 nr 32173

8 kap. 17 § alkohollagen (2010:1622)
Om alkoholservering på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra
skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller
särskild risk för människors hälsa, får serveringstillstånd vägras även om övriga
krav som uppställs i lagen är uppfyllda.
Serveringstider utanför normalfallet (11.00 - 01.00) beviljas utifrån en samlad bedömning av
serveringsställets läge och risken för alkoholpolitiska olägenheter, där särskilt
Polismyndighetens och miljöavdelningens yttranden har stor betydelse. Denna bedömning
väger tyngre än att konkurrerande, eller närliggande, serveringsställen har beviljats sådana
serveringstider.
Ett beslut om serveringstid efter kl. 01.00 kan förenas med villkor. Vid serveringstid efter kl.
01.00 kan serveringstillståndet till exempel villkoras med att förordnad ordningsvakt ska
tjänstgöra från kl. 22.00 tills det att sista gästen lämnat serveringsstället. Kommunen följer i
normalfallet Polismyndighetens rekommendation om antalet ordningsvakter. Serveringstid
efter kl. 01.00 kan också beviljas med prövotid. Beslutet bifalles då men tar formen av ett
tidsbegränsat tillstånd om exempelvis ett år. När ett år passerat ska ansökan prövas igen där
en särskild dialog förs med berörda myndigheter för att utvärdera serveringstiden.

4.2

Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap

4.2.1

Vad som är ett slutet sällskap

Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt
intresse i en förening eller sammanslutning utöver aktuell tillställning och där arrangören i
förväg känner till vilka som ska delta. Om personkretsen inte är begränsad och känd i förväg
sker servering till allmänheten.
Vid slutet sällskap ställs bland annat lägre krav på matutbud och beroende på övriga
omständigheter kan även övriga krav skilja sig.

4.2.2

Handläggningstid
5 § alkoholförordningen (2010:1636)
Kommunen ska fatta beslut i ett ärende om serveringstillstånd inom fyra
månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till kommunen. Om
det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet får handläggningstiden
förlängas med högst fyra månader. Sökanden ska informeras om skälen för att
handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.
Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.
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Med fullständig ansökan menas en korrekt ifylld ansökningsblankett tillsammans med alla
relevanta bilagor bifogade. Om ansökan inte är komplett från början, eller frågetecken finns
kring materialet som skickats in, begär kommunen in kompletteringar och ansökan räknas då
som komplett först när kommunen har fått in alla handlingar som begärts.

4.2.3

Remissinstanser
8 kap. 11 § alkohollagen (2010:1622)
En ansökan om stadigvarande serveringstillstånd får inte bifallas utan att
Polismyndighetens yttrande har inhämtats. Detsamma gäller, om det inte rör sig
om arrangemang av endast obetydlig omfattning, tillfälligt serveringstillstånd för
servering till allmänheten.
Polismyndigheten ska i sitt yttrande redovisa samtliga omständigheter som
ligger till grund för myndighetens bedömning i det enskilda fallet och särskilt
yttra sig om sökandens allmänna lämplighet för verksamheten.
Om en ansökan avser servering inom eller invid ett militärt område ska yttrande
dessutom inhämtas av vederbörande militära chef innan ansökan får bifallas.

Förutom Polismyndigheten skickas en ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till
slutet sällskap på remiss till Håbo kommuns miljöavdelning, Skatteverket,
Kronofogdemyndigheten, vid behov Räddningstjänsten och andra myndigheter som bedöms
utifrån det enskilda ärendet. Kommunen tillmäter Polismyndighetens och miljöavdelningens
yttranden stor betydelse vid bestämmandet av serveringstider.

4.2.4

Kunskapsprov
8 kap. 1. 2 st. § alkohollagen (2010:1622)
Sökanden ska genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har de kunskaper
om denna lag och anslutande föreskrifter som krävs för att på ett
författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten.

För att få serveringstillstånd krävs att sökanden klarar Folkhälsomyndighetens
kunskapsprov.
Om sökanden är ett bolag eller en förening är det de fysiska personer som har ett betydande
inflytande i rörelsen och är aktiva i serveringsverksamheten som omfattas av kravet. Minst
hälften av dessa ska klara provet.
Folkhälsomyndigheten har beslutat om när undantag från att avlägga prov kan göras.
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Serveringstid och risk för olägenheter
8 kap. 19 § 1-3 st alkohollagen (2010:1622)
Kommunen beslutar under vilka tider alkoholdrycker får serveras. Vid
bestämmande av tiden för servering ska särskilt beaktas vad som sägs i 17 §.
Om inte kommunen beslutar annat, får servering av spritdrycker, vin, starköl
eller andra jästa alkoholdrycker inte påbörjas tidigare än klockan 11.00 och inte
pågå längre än till klockan 01.00.
Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens
utgång.

8 kap. 17 § alkohollagen (2010:1622)
Om alkoholservering på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra
skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller
särskild risk för människors hälsa, får serveringstillstånd vägras även om övriga
krav som uppställs i lagen är uppfyllda.
Serveringstider utanför normalfallet (11.00 - 01.00) beviljas utifrån en samlad bedömning av
serveringsställets läge och risken för alkoholpolitiska olägenheter, där särskilt
Polismyndighetens och Håbo kommuns miljöavdelnings yttranden har stor betydelse. Denna
bedömning väger tyngre än att konkurrerande, eller närliggande, serveringsställen har
beviljats sådana serveringstider.
Ett beslut om serveringstid efter kl. 01.00 kan förenas med villkor. Vid serveringstid efter kl.
01.00 kan serveringstillståndet till exempel villkoras med att förordnad ordningsvakt ska
tjänstgöra från kl. 22.00 tills det att sista gästen lämnat serveringsstället. Kommunen följer i
normalfallet Polismyndighetens rekommendation om antalet ordningsvakter. Serveringstid
efter kl. 01.00 kan också beviljas med prövotid. Beslutet bifalles då men tar formen av ett
tidsbegränsat tillstånd om exempelvis ett år. När ett år passerat ska ansökan prövas igen där
en särskild dialog förs med berörda myndigheter för att utvärdera serveringstiden.

4.3

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

4.3.1

Maximala antalet serveringstillfällen

Ett tillfälligt serveringstillstånd får inte omfatta fler än tio serveringstillfällen per år.
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Handläggningstid

Kommunen ska fatta beslut i ett ärende om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
inom tre veckor från det att en fullständig ansökan har kommit in till kommunen och ett
eventuellt kunskapsprov är godkänt, förutsatt att relevanta remissinstansers inkommit.
Med fullständig ansökan menas en korrekt ifylld ansökningsblankett tillsammans med alla
relevanta bilagor bifogade. Om ansökan inte är komplett från början, eller frågetecken finns
kring materialet som skickats in, begär kommunen in kompletteringar och ansökan räknas då
som komplett först när kommunen har fått in alla handlingar som begärts.

4.3.3

Remissinstanser
8 kap. 11 § alkohollagen (2010:1622)
En ansökan om stadigvarande serveringstillstånd får inte bifallas utan att
Polismyndighetens yttrande har inhämtats. Detsamma gäller, om det inte rör sig
om arrangemang av endast obetydlig omfattning, tillfälligt serveringstillstånd för
servering till allmänheten.
Polismyndigheten ska i sitt yttrande redovisa samtliga omständigheter som
ligger till grund för myndighetens bedömning i det enskilda fallet och särskilt
yttra sig om sökandens allmänna lämplighet för verksamheten.
Om en ansökan avser servering inom eller invid ett militärt område ska yttrande
dessutom inhämtas av vederbörande militära chef innan ansökan får bifallas.

Förutom Polismyndigheten skickas en ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till
allmänheten vid behov på remiss till Håbo kommuns miljöavdelning, Skatteverket,
Kronofogdemyndigheten, vid behov Räddningstjänsten och andra myndigheter som bedöms
utifrån det enskilda ärendet. Kommunen tillmäter Polismyndighetens yttranden stor
betydelse vid bestämmandet av serveringstider. Kommunen kan göra bedömningen att
remiss inte behöver skickas till Polismyndigheten vid tillfälliga serveringstillstånd, men
huvudregeln är att remiss skickas.

4.3.4

Kunskapsprov
8 kap. 1. 2 st. § alkohollagen (2010:1622)
Sökanden ska genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har de kunskaper
om denna lag och anslutande föreskrifter som krävs för att på ett
författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten.

För att få serveringstillstånd krävs att sökanden klarar Folkhälsomyndighetens
kunskapsprov.
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Om sökanden är ett bolag eller en förening är det de fysiska personer som har ett betydande
inflytande i rörelsen och är aktiva i serveringsverksamheten som omfattas av kravet. Minst
hälften av dessa ska klara provet.
Folkhälsomyndigheten har beslutat om när undantag från att avlägga prov kan göras.

4.3.5

Serveringstid och risk för olägenheter
8 kap. 19 § 1-3 st alkohollagen (2010:1622)
Kommunen beslutar under vilka tider alkoholdrycker får serveras. Vid
bestämmande av tiden för servering ska särskilt beaktas vad som sägs i 17 §.
Om inte kommunen beslutar annat, får servering av spritdrycker, vin, starköl
eller andra jästa alkoholdrycker inte påbörjas tidigare än klockan 11.00 och inte
pågå längre än till klockan 01.00.
Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens
utgång.

8 kap. 17 § alkohollagen (2010:1622)
Om alkoholservering på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra
skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller
särskild risk för människors hälsa, får serveringstillstånd vägras även om övriga
krav som uppställs i lagen är uppfyllda.

Serveringstider utanför normalfallet (11.00 - 01.00) beviljas utifrån en samlad bedömning av
serveringsställets läge och risken för alkoholpolitiska olägenheter, där särskilt
Polismyndighetens och Håbo kommuns miljöavdelnings yttranden har stor betydelse. Denna
bedömning väger tyngre än att konkurrerande, eller närliggande, serveringsställen har
beviljats sådana serveringstider.
Ett beslut om serveringstid efter kl. 01.00 kan förenas med villkor. Vid serveringstid efter kl.
01.00 kan serveringstillståndet till exempel villkoras med att förordnad ordningsvakt ska
tjänstgöra från kl. 22.00 tills det att sista gästen lämnat serveringsstället. Kommunen följer i
normalfallet Polismyndighetens rekommendation om antalet ordningsvakter.

4.4

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

4.4.1

Vad som är ett slutet sällskap

Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt
intresse i en förening eller sammanslutning utöver aktuell tillställning och där arrangören i
förväg känner till vilka som ska delta. Om personkretsen inte är begränsad och känd i förväg
sker servering till allmänheten.
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Vid slutet sällskap ställs bland annat lägre krav på matutbud och beroende på övriga
omständigheter kan även övriga krav skilja sig.

4.4.2

Maximala antalet serveringstillfällen

Ett tillfälligt serveringstillstånd får inte omfatta fler än tio serveringstillfällen per år.

4.4.3

Handläggningstid

Kommunen ska fatta beslut i ett ärende om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap
inom tre veckor från det att en fullständig ansökan har kommit in till kommunen och ett
eventuellt kunskapsprov är godkänt, förutsatt att relevanta remissinstansers svar inkommit.
Med fullständig ansökan menas en korrekt ifylld ansökningsblankett tillsammans med alla
relevanta bilagor bifogade. Om ansökan inte är komplett från början, eller frågetecken finns
kring materialet som skickats in, begär kommunen in kompletteringar och ansökan räknas då
som komplett först när kommunen har fått in alla handlingar som begärts.

4.4.4

Remissinstanser

I de ärenden kommunen anser det påkallat skickas en ansökan om tillfälligt tillstånd till
slutet sällskap på remiss till myndigheter som bedöms utifrån det enskilda ärendet.
Kommunen tillmäter Polismyndighetens och Håbo kommuns miljöavdelnings yttranden stor
betydelse vid bestämmandet av serveringstider.

4.4.5

Kunskapsprov
8 kap. 1. 2 st. § alkohollagen (2010:1622)
Sökanden ska genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har de kunskaper
om denna lag och anslutande föreskrifter som krävs för att på ett
författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten.

För att få serveringstillstånd krävs att sökanden klarar Folkhälsomyndighetens
kunskapsprov.
Om sökanden är ett bolag eller en förening är det de fysiska personer som har ett betydande
inflytande i rörelsen och är aktiva i serveringsverksamheten som omfattas av kravet. Minst
hälften av dessa ska klara provet.
Folkhälsomyndigheten har beslutat om när undantag från att avlägga prov kan göras.
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Serveringstid och risk för olägenheter
Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 19 § 1-3 st
Kommunen beslutar under vilka tider alkoholdrycker får serveras. Vid
bestämmande av tiden för servering ska särskilt beaktas vad som sägs i 17 §.
Om inte kommunen beslutar annat, får servering av spritdrycker, vin, starköl
eller andra jästa alkoholdrycker inte påbörjas tidigare än klockan 11.00 och inte
pågå längre än till klockan 01.00.
Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens
utgång.

Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 17 §
Om alkoholservering på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra
skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller
särskild risk för människors hälsa, får serveringstillstånd vägras även om övriga
krav som uppställs i lagen är uppfyllda.

4.5

Ändring i befintliga serveringstillstånd

Serveringstider utanför normalfallet (11.00 - 01.00) beviljas utifrån en samlad bedömning av
serveringsställets läge och risken för alkoholpolitiska olägenheter, där särskilt
Polismyndighetens och Håbo kommuns miljöavdelnings yttranden har stor betydelse. Denna
bedömning väger tyngre än att konkurrerande, eller närliggande, serveringsställen har
beviljats sådana serveringstider.
Ett beslut om serveringstid efter kl. 01.00 kan förenas med villkor. Vid serveringstid efter kl.
01.00 kan serveringstillståndet till exempel villkoras med att förordnad ordningsvakt ska
tjänstgöra från kl. 22.00 tills det att sista gästen lämnat serveringsstället. Kommunen följer i
normalfallet Polismyndighetens rekommendation om antalet ordningsvakter. Serveringstid
efter kl. 01.00 kan också beviljas med prövotid. Beslutet bifalles då men tar formen av ett
tidsbegränsat tillstånd om exempelvis ett år. När ett år passerat ska ansökan prövas igen där
en särskild dialog förs med berörda myndigheter för att utvärdera serveringstiden.

4.6

Uteservering

En uteservering ska vara fysiskt avgränsad och överblickbar.
Vid en ansökan om serveringstillstånd som omfattar en uteservering måste sökanden visa att
tillstånd för användande av offentlig plats har beviljats av Polismyndigheten i de fall sådant
tillstånd krävs.
Ett beslut om serveringstillstånd på uteserveringar kan förenas med villkor. Om beslutet
villkoras med att musik ska undvikas efter ett specifikt klockslag följs Håbo kommuns
miljöavdelnings rekommendation i normalfallet.
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När serveringstillstånd ej krävs
8 kap. 1a § alkohollagen (2010:1622)
Serveringstillstånd krävs inte om serveringen
avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för
inköp av dryckerna, och
äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller
lättdrycker.

Observera att samtliga punkter i undantaget måste vara uppfyllda. För att serveringen ska
anses ske till ett slutet sällskap krävs att alla gäster är kända före tillställningen. Gästerna ska
också ha något gemensamt intresse utöver den aktuella tillställningen. Om inbjudningar har
lämnats till allmänheten anses inte gästerna vara ett slutet sällskap. Inte heller anses gästerna
vara medlemmar i samma förening om medlemskap löses i entrén till tillställningen.
Att bjuda på alkohol: För privata fester/arrangemang till slutet sällskap där
värden/arrangören bjuder på alkoholdrycker krävs således inte serveringstillstånd. Detta
gäller, om festen sker i en lokal som inte har serveringstillstånd och som inte är godkänd
som livsmedelslokal. Det är även tillåtet för en arrangör att bjuda allmänheten på
alkoholdrycker vid invigningen av en vernissage eller mässa. För att undvika misstanke om
langning bör de under 20 år inte bjudas på alkoholdryck.
Om ”knytkalas”: Det är tillåtet att ha så kallat knytkalas för slutet sällskap, om knytkalaset
sker i en lokal som inte har serveringstillstånd och som inte är godkänd som livsmedelslokal.
Värden/arrangören får inte tillhandahålla varken mat eller dryck (ej heller alkoholfri dryck).
Alla deltagare måste således ta med sig allt som de tänker äta och dricka.
Om samköp/självkostnadspris: Serveringstillstånd behövs oftast inte heller vid så kallat
samköp. Samköp är tillämpligt när man kommer överens om att tillsammans inköpa och
dricka alkoholdrycker till självkostnadspris. Detta innebär att man inte behöver
serveringstillstånd om man som ombud köper alkoholdrycker åt några andra, tänk på
åldersgränsen. Vid samköp bör var och en i sällskapet i förväg beställa och betala för sin
alkoholdryck. Samköp är endast möjligt vid ett enstaka tillfälle och utan något som helst
vinstintresse. Samköp förutsätter att inköp sker från Systembolaget och att festen sker i en
lokal som inte har serveringstillstånd och som inte är godkänd som livsmedelslokal.
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Tillsyn
9 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622)
Kommunen och Polismyndigheten har tillsyn över efterlevnaden av de
bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker.
Kommunen och Polismyndigheten har också tillsyn över detaljhandeln med
folköl.
Kommunen ska upprätta en tillsynsplan som ska ges in till länsstyrelsen.

5.1

Förebyggande tillsyn

5.1.1

Utbildning i alkohollagen

Kommunen anordnar vid behov, intresse och möjlighet utbildning i alkohollagen för
tillståndshavare i samarbete med andra kommuner i länet.

5.2

Inre tillsyn
9 kap. 14 § alkohollagen (2010:1622)
Bokföringen i en rörelse som är tillståndspliktig eller som annars bedrivs med
stöd av denna lag ska vara så utformad att kontroll av verksamheten är möjlig.
Den som bedriver rörelsen är skyldig att på begäran av en tillsynsmyndighet visa
upp bokföringshandlingarna.
Tillståndshavare, tillverkare, partihandlare och den som bedriver handel med
teknisk sprit är skyldiga att till tillsynsmyndigheten lämna de uppgifter som är
nödvändiga för att myndigheten ska kunna föra statistik över verksamhet enligt
denna lag.

För att säkerställa till att tillståndshavare uppfyller alkohollagens krav på personlig och
ekonomisk lämplighet utförs inre tillsyn löpande. Bland annat kontrolleras de rapporter över
föregående års försäljning (”restaurangrapporter”) som tillståndshavare ska skicka in till
kommunen före 1 mars varje år enligt Folkhälsomyndighetens föreskrift 2014:5 2 § 1 st.
Kommunen kan också begära in uppgifter från andra myndigheter och från tillståndshavare
för att kunna granska verksamheten. En noggrannare kontroll görs när det anses påkallat.
Detta kan exempelvis innebära information om oegentligheter från andra myndigheter.
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Yttre tillsyn
9 kap. 13 § 1 st. alkohollagen (2010:1622)
Om en tillsynsmyndighet begär det ska en tillståndshavare, eller den som
bedriver verksamhet med stöd av denna lag, lämna tillträde till driftsställe med
tillhörande lokaler och tillhandahålla handlingar som rör verksamheten samt
utan ersättning hjälpa till vid tillsynen, lämna varuprover som behövs och
redovisa uppgifter om verksamhetens omfattning och utveckling.

För att se till att tillståndshavare uppfyller alkohollagens krav på ordning och nykterhet
besöker tillståndshandläggare regelbundet serveringsställen. Besöken kan ske tillsammans
med andra myndigheter. Efter ett tillsynsbesök skrivs ett protokoll där eventuella
anmärkningar noteras. Vid anmärkning skickas en underrättelse om detta till
tillståndshavaren.
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Avgifter
8 kap. 10 § 2-3 st. alkohollagen (2010:1622)
Kommunen får ta ut avgift för prövningen enligt de grunder som beslutas av
kommunfullmäktige.
Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap. av den som har
serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med
eller servering av folköl.

Kommunen tar ut avgift dels för arbetet med ansökningar om serveringstillstånd och dels för
tillsynsarbetet. Avgifterna baseras på självkostnadsprincipen och beräknas efter en schablon
och uppdelning på olika avgiftsklasser. Dessa beslutas separat av Socialnämnden och
uppdateras på kommunens hemsida.

6.1

Avgift för handläggning

Aktuella avgifter för handläggning av ansökningar om serveringstillstånd finns på
kommunens hemsida. Avgiften avser handläggningen av ansökan och betalas inte tillbaka
vid avslag eller om den sökande återkallar ansökan.

6.2

Tillsynsavgift

Tillsynsavgiften är uppdelad i en fast och en rörlig del. Den rörliga delen baseras på
serveringsställets omsättning av alkoholdrycker föregående år. Uppgifterna hämtas från den
inskickade restaurangrapporten.
Aktuella tillsynsavgifter finns på kommunens hemsida.
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Beslut i ärenden som gäller serveringstillstånd fattas av Socialnämnden eller den de
delegerar beslutanderätten till.

7.2

Beslut i avvaktan på nämndens beslut

En komplett ansökan om stadigvarande serveringstillstånd som är färdig för beslut i
Socialnämnden kan, på begäran av sökanden, beviljas ett tillfälligt serveringstillstånd i
avvaktan på nämndens beslut i ärendet. Sådant tillfälligt serveringstillstånd får inte beviljas
sökanden vars ansökan föreslås avslås eller innehålla villkor.

7.3

Beslut förenat med villkor

Ett beslut i ett ärende om serveringstillstånd kan förenas med villkor. Vid serveringstid efter
kl. 01.00 kan serveringstillståndet tillexempel villkoras med att förordnad ordningsvakt ska
tjänstgöra från kl. 22.00 tills sista gästen lämnat serveringsstället. Polismyndighetens
rekommendation om antalet ordningsvakter följs i normalfallet. Vid beslut om servering på
uteserveringar kan serveringstillståndet villkoras med att musik ska undvikas efter ett
klockslag. Håbo kommuns miljöavdelnings rekommendation om tider för musikspelning
följs i normalfallet.
Beslut i ett ärende kan också förenas med prövotid. Beslutet bifalles då men tar formen av
ett tidsbegränsat tillstånd om exempelvis ett år. När ett år passerat ska ansökan prövas igen
där en särskild dialog förs med berörda myndigheter för att utvärdera prövotiden.
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TAXA
Datum

2019-03-26

Vår beteckning

SN 2018/00048 nr 32174

Riktlinjer för serveringstillstånd samt avgifter för tillstånd
och tillsyn för alkoholservering, tobaks- och
folkölsförsäljning samt vissa receptfria läkemedel i Håbo
kommun
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Håbo kommuns styrdokumentshierarki
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Riktlinjer för serveringstillstånd samt avgifter för tillstånd och tillsyn för
alkoholservering, tobaks- och folkölsförsäljning samt vissa receptfria läkemedel i
Håbo kommun
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Avgifter vid försäljning av tobak, folköl och vissa receptfria läkemedel 5
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TAXA
Datum

Vår beteckning

2019-03-26

1.

SN 2018/00048 nr 32174

Inledning

Kommunen har enligt 8 kapitlet 10§ Alkohollagen rätt att ta ut avgifter dels för ansökan och
dels för tillsyn av den som har serveringstillstånd
Avgifterna formuleras som procentsatser av gällande prisbasbelopp. Prisbasbeloppet
fastställs av regeringen i september varje år. För 2019 är prisbasbeloppet 46 500 kronor.
Avgifterna revideras varje år efter att nytt prisbasbelopp är fastställt.

2.

Avgifter för serveringstillstånd i Håbo kommun
% av
prisbasbelopp Prisbasbelopp:

Avgifter serveringstillstånd

46 500 kr
år 2019
Ansökningsavgift
Nyansökan stadigvarande tillstånd för servering till
allmänheten. 1 prov ingår
Nyansökan, stadigvarande tillstånd för servering till slutna
sällskap
ansökan, gemensam serveringsyta
Ansökan, stadigvarande ändrat tillstånd, ex lokal uteservering,
drycker, serveringstid
Speciell tillsynsavgift/ prövning vid mindre omfattande
ändrade ägarförhållanden
Speciell tillsynsavgift/ prövning vid omfattande ändrade
ägarförhållanden
Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten
Tillfälligt tillstånd för servering till slutna sällskap
Serveringstillstånd vid cateringverksamhet, stadigvarande
Tillfälligt utvidgat tillstånd avseende lokal, uteservering,
drycker eller serveringstid
Kunskapsprov som omfattar 44-60 frågor, per provtillfälle
Kunskapsprov som omfattar 28 frågor, per provtillfälle
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25,8%

12 000 kr

16,1%
10,7%

7 500 kr
5 000 kr

10,7%

5 000 kr

5,4%

2 500 kr

10,7%

5 000 kr

16,1%
2,1%
16,1%

7 500 kr
1 000 kr
7 500 kr

4,3%
3,2%
2,1%

2 000 kr
1 500 kr
1 000 kr
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TAXA
Datum

2019-03-26

3.

Vår beteckning

SN 2018/00048 nr 32174

Avgifter för tillsyn alkohol

Tillsynsavgifter alkohol. Rörlig tillsynsavgift betalas av alla
tillståndshavare med permanent serveringstillstånd. Avgifter
baseras på försäljningen av alkoholdrycker året innan.

% av
prisbasbelopp

år 2019

0-14 basbelopp (0-540 400 kronor)

12,9%

6 000 kr

14-56 basbelopp (upptill 2.161.600 kr)
56-112 basbelopp (upp till 4.323.200 kr)
Över 112 basbelopp
Fast tillsynsavgift för varje serveringstillstånd
Extra tillsynsavgift vid öppnat tillsynsärende- sanktionsprövning
Särskild tillsynsavgift för restaurang med serveringstid efter kl
01,00

16,1%
21,0%
64,5%
5,4%
10,7%

7 500 kr
10 000 kr
30 000 kr
2 500 kr
5 000 kr

10,7%

5 000 kr

4,3%

2 000 kr

Påminnelseavgift för ej inkommen restaurangrapport, en
påminnelse skickas ut. Om inte rapport kommer in efter det
debiteras högsta avgiftsklass

4.

Avgifter vid försäljning av tobak, folköl och vissa receptfria
läkemedel

Taxor och tillsynsavgifter vid försäljning av tobak, folköl och vissa
receptfria läkemedel
Handläggning av nyanmälan försäljning tobak
Handläggning av nyanmälan försäljning folköl
Fast årlig tillsynsavgift försäljning av folköl
Fast årlig tillsynsavgift försäljning av tobaksvaror
Fast årlig tillsynsavgift försäljning av vissa receptfria läkemedel
Årlig tillsynsavgift försäljning folköl och tobaksvaror vid samma
tillfälle
Öppnat tillsynsärende
Avgift vid uppföljande kontrollbesök och kontroll som sker med
anledning av befogade klagomål
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% av
prisbasbelopp

år 2019

3,2%
3,2%
3,2%
3,2%
5,4%

1 500 kr
1 500 kr
1 500 kr
1 500 kr
2 500 kr

4,9%
10,7%

2 300 kr
5 000 kr

2,1%

1 000 kr

Ärende SN 2018/0048

Jämförelse av avgifter enligt akohol, tobaks- läkemedelslagarna mellan kommuner, alla har inte jämförbara
avgifter, den rörliga tillsynsavgiften har olika kommuner olika gränser för omsättningen

Håbo kommun

Avgifter serveringstillstånd

år 2018

Ansökningsavgift
Nyansökan stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten. 1 prov ingår
Nyansökan, stadigvarande tillstånd för servering till slutna sällskap
ansökan, gemensam serveringsyta
Ansökan, stadigvarande ändrat tillstånd, ex lokal uteservering, drycker, serveringstid
Speciell tillsynsavgift/ prövning vid mindre omfattande ändrade ägarförhållanden
Speciell tillsynsavgift/ prövning vid omfattande ändrade ägarförhållanden

Gäller nu
Gäller
från 1 juli KF
2019 NYTT beslutår
KF beslut
2017

Gäller nu
KF
beslutår
2016

Gäller nu
KF
beslutår
2013

8 190 kr 12 000 kr 12 000 kr 11 600 kr 10 000 kr
6 370 kr 7 500 kr 7 500 kr 11 600 kr
5 000 kr 5 000 kr
5 000 kr 5 000 kr
4 500 kr
2 500 kr 2 500 kr
3 000 kr
5 000 kr 5 000 kr 3 480 kr 5 500 kr

Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten
Tillfälligt tillstånd för servering till slutna sällskap
Serveringstillstånd vid cateringverksamhet, stadigvarande
Tillfälligt utvidgat tillstånd avseende lokal, uteservering, drycker eller serveringstid
Kunskapsprov som omfattar 44-60 frågor, per provtillfälle
Kunskapsprov som omfattar 28 frågor, per provtillfälle

4 095 kr
910 kr
4 095 kr
1 365 kr
455 kr

7 500 kr
1 000 kr
7 500 kr
2 000 kr
1 500 kr
1 000 kr

7 500 kr
1 000 kr
7 500 kr
2 000 kr
1 500 kr
1 000 kr

5 800 kr
1 160 kr

4 000 kr
2 500 kr

2 320 kr
1 740 kr
580 kr

1 500 kr
1 000 kr

5 800 kr
8 120 kr
10 440 kr

5 500 kr

Enköping har
andra
intervaller

Tillsynsavgifter alkohol. Rörlig tillsynsavgift betalas av alla tillståndshavare med permanent
serveringstillstånd. Avgifter baseras på försäljningen av alkoholdrycker året innan.

0-14 basbelopp (0-540 400 kronor)
500001-1000000
100000114-56 basbelopp (upptill 2.161.600 kr)
56-112 basbelopp (upp till 4.323.200 kr)
Över 112 basbelopp
Fast tillsynsavgift för varje serveringstillstånd
Särskild tillsynsavgift för restaurang med serveringstid efter kl 01,00
Extra tillsynsavgift vid öppnat tillsynsärende- sanktionsprövning
Påminnelseavgift för ej inkommen restaurangrapport, en påminnelse skickas ut. Om inte
rapport kommer in efter det debiteras högsta avgiftsklass

3 640 kr

6 000 kr

6 000 kr

6 825 kr 7 500 kr 15 000 kr
7 735 kr 10 000 kr 20 000 kr
10 920 kr 30 000 kr 30 000 kr
910 kr 2 500 kr 2 500 kr
5 000 kr 5 000 kr
5 000 kr 5 000 kr
2 000 kr

2 000 kr

7 500 kr
10 000 kr
13 500 kr
2 320 kr 3 500 kr
2 320 kr

1 160 kr

500 kr

Gäller
från 1 juli
2019 NYTT Beslutår
KF beslut
2019

Taxor och tillsynsavgifter vid försäljning av tobak, elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare, folköl och vissa receptfria läkemedel
Nyansökan, stadigvarande tobakstillstånd
Nyansökan, tillfälligt tobakstillstånd

1 500 kr
-

Nyansökan, detaljhandelsbolag som söker flera tillstånd på samma bolag
Anmälan om mindre omfattande ändrade ägar- eller bolagsförhållanden
Anmälan om omfattande ändrade ägar- eller bolagsförhållanden
Årlig tillsynsavgift avseende försäljning av tobak - år 2020
Årlig tillsynsavgift vid restauranger som har serveringstillstånd

-

Årlig tillsynsavgift hos bolag som har flera tillstånd på samma bolag
Årlig tillsynsavgift avseende försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehålllare - år 2020
Handläggning av nyanmälan försäljning folköl
Fast årlig tillsynsavgift försäljning av folköl
1 365 kr
Fast årlig tillsynsavgift försäljning av vissa receptfria läkemedel
Öppnat tillsynsärende
Avgift vid uppföljande kontrollbesök och kontroll som sker med anledning av befogade klagomål
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Upplands
Enköping Bro
Sigtuna
Kommun Kommun Kommun

9 600 kr
6 000 kr
9600 kr
2000 kr
3 200 kr
9 600 kr
5 000 kr
1 500 kr
5000 kr
1500 kr

9 600 kr
6 000 kr
9600 kr
2000 kr
3 200 kr
9 600 kr
5 000 kr
1 500 kr
5000 kr
1500 kr

1 500 kr
1 500 kr
1 500 kr
2 500 kr
5 000 kr
1 000 kr

1 500 kr
1 500 kr
1 500 kr
2 500 kr
5 000 kr
1 000 kr

1 160 kr

1 160 kr
1 000 kr

Ärende SN 2018/0048

Jämförelse av avgifter enligt akohol, tobaks- läkemedelslagarna mellan kommuner, alla har inte jämförbara
avgifter, den rörliga tillsynsavgiften har olika kommuner olika gränser för omsättningen

Håbo kommun

Avgifter serveringstillstånd

år 2018

Ansökningsavgift
Nyansökan stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten. 1 prov ingår
Nyansökan, stadigvarande tillstånd för servering till slutna sällskap
ansökan, gemensam serveringsyta
Ansökan, stadigvarande ändrat tillstånd, ex lokal uteservering, drycker, serveringstid
Speciell tillsynsavgift/ prövning vid mindre omfattande ändrade ägarförhållanden
Speciell tillsynsavgift/ prövning vid omfattande ändrade ägarförhållanden
Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten
Tillfälligt tillstånd för servering till slutna sällskap
Serveringstillstånd vid cateringverksamhet, stadigvarande
Tillfälligt utvidgat tillstånd avseende lokal, uteservering, drycker eller serveringstid
Kunskapsprov som omfattar 44-60 frågor, per provtillfälle
Kunskapsprov som omfattar 28 frågor, per provtillfälle

Gäller nu
Gäller
från 1 juli KF
2019 NYTT beslutår
KF beslut
2017

Gäller nu
KF
beslutår
2016

Gäller nu
KF
beslutår
2013

8 190 kr 12 000 kr 12 000 kr 11 600 kr 10 000 kr
6 370 kr 7 500 kr 7 500 kr 11 600 kr
5 000 kr 5 000 kr
5 000 kr 5 000 kr
4 500 kr
2 500 kr 2 500 kr
3 000 kr
5 000 kr 5 000 kr 3 480 kr 5 500 kr
4 095 kr
910 kr
4 095 kr
1 365 kr
455 kr

7 500 kr
1 000 kr
7 500 kr
2 000 kr
1 500 kr
1 000 kr

7 500 kr
1 000 kr
7 500 kr
2 000 kr
1 500 kr
1 000 kr

5 800 kr
1 160 kr

4 000 kr
2 500 kr

2 320 kr
1 740 kr
580 kr

1 500 kr
1 000 kr

5 800 kr
8 120 kr
10 440 kr

5 500 kr

Enköping har
andra
intervaller

Tillsynsavgifter alkohol. Rörlig tillsynsavgift betalas av alla tillståndshavare med permanent
serveringstillstånd. Avgifter baseras på försäljningen av alkoholdrycker året innan.

0-14 basbelopp (0-540 400 kronor)
500001-1000000
100000114-56 basbelopp (upptill 2.161.600 kr)
56-112 basbelopp (upp till 4.323.200 kr)
Över 112 basbelopp
Fast tillsynsavgift för varje serveringstillstånd
Särskild tillsynsavgift för restaurang med serveringstid efter kl 01,00
Extra tillsynsavgift vid öppnat tillsynsärende- sanktionsprövning
Påminnelseavgift för ej inkommen restaurangrapport, en påminnelse skickas ut. Om inte
rapport kommer in efter det debiteras högsta avgiftsklass

Upplands
Enköping Bro
Sigtuna
Kommun Kommun Kommun

3 640 kr

6 000 kr

6 000 kr

6 825 kr 7 500 kr 15 000 kr
7 735 kr 10 000 kr 20 000 kr
10 920 kr 30 000 kr 30 000 kr
910 kr 2 500 kr 2 500 kr
5 000 kr 5 000 kr
5 000 kr 5 000 kr

7 500 kr
10 000 kr
13 500 kr
2 320 kr 3 500 kr
2 320 kr

2 000 kr

2 000 kr

1 160 kr

Handläggning av nyanmälan försäljning tobak
Handläggning av nyanmälan försäljning folköl
Fast årlig tillsynsavgift försäljning av folköl
1 365 kr
Fast årlig tillsynsavgift försäljning av tobaksvaror
1 365 kr
Fast årlig tillsynsavgift försäljning av vissa receptfria läkemedel
Öppnat tillsynsärende
Avgift vid uppföljande kontrollbesök och kontroll som sker med anledning av befogade klagomål

1 500 kr
1 500 kr
1 500 kr
1 500 kr
2 500 kr
5 000 kr
1 000 kr

1 500 kr
1 500 kr
1 500 kr
1 500 kr
2 500 kr
5 000 kr
1 000 kr

1 160 kr
1 160 kr

Flera kommuner har tillsynsavgift för folköl och tobak vid samma tillfälle

2 300 kr

500 kr

Taxor och tillsynsavgifter vid försäljning av tobak, folköl och vissa receptfria läkemedel
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1 160 kr

1 000 kr
1 000 kr

2 320 kr

1500
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-04-02

Vår beteckning

SN 2018/00048 nr 32210

Socialförvaltningen
Risto Hurskainen, alkoholhandläggare
0171-525 20
risto.hurskainen@habo.se

Tjänsteskrivelse, förslag på avgifter utifrån ny tobakslag 2019
Förslag till beslut

1. Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa
följande ansöknings- och tillsynsavgifter enligt Lag om tobak och andra
liknande produkter (2018:2088) som träder i kraft den 1 juli 2019.
2. Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa
följande tillägg i avgift gällande taxan för försäljning av tobak, SN
2018/000048, dokumentnr. 32174, punkt 4 på sidan 5.
Sammanfattning

Riksdagen beslutade den 12 december 2018 att införa en ny tobakslag den 1
juli 2019, Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088), härefter
benämnd ”den nya tobakslagen”. I nuvarande tobakslag räcker det att den
handlare som vill sälja tobaksvaror anmäler sin försäljning till kommunen.
Från och med den 1 juli 2019 krävs istället ett särskilt utfärdat tillstånd från
kommunen för att handlaren ska få sälja tobak.
Handlaren måste med andra ord lämna in en ansökan till kommunen. Efter
en ingående prövning bedömer kommunen om sökanden har visat sig
ekonomiskt och i övrigt lämplig att bedriva tobaksförsäljning. Om så är
fallet beviljar kommunen försäljningstillstånd varefter handlaren får påbörja
försäljning av tobak.
Ärendet

Lagen införs den 1 juli 2019 och det kommer då finns en fyra månader lång
övergångsperiod där de försäljningsställen som har anmält försäljning av
tobak ges möjlighet att fortsätta sin försäljning i avvaktan på att deras
ansökan om tobakstillstånd handläggs och beslutas. Detta gäller de handlare
som den 30 juni 2019 har anmäld försäljning och som ansöker hos
kommunen om tobakstillstånd senast den 1 november 2019.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kommunen har rätt att ta ut avgifter för handläggningen av tobaksansökan
och för den tillsyn som utförs över beviljade tillstånd. Detta regleras i
kommunallagen och den nya tobakslagen. Håbo kommun föreslås vara i
nivå med Enköpings kommuns taxor och avgifter.
Uppföljning

Taxor och avgifter jämförs årsvis med grannkommunernas i länet, för att
taxorna och avgifterna ska vara fortsatt harmoniserade i nivå.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-04-02

Vår beteckning

SN 2018/00048 nr 32210

Beslutsunderlag

– Denna tjänsteskrivelse nr 32210, daterad 2019-04-02
– Nedanstående förslag på avgifter enligt Lag om tobak och liknande
produkter
FÖRSLAG på avgifter enligt Lag om tobak och liknande produkter
(2018:2088), i nivå med Enköpings kommuns avgifter
Typ
Nyansökan,
stadigvarande
tobakstillstånd

Avgift
9 600 kr

3 200 kr

Beskrivning
Avgift för kommunens
prövning av om
sökande kan beviljas
tobakstillstånd.
Avgift för kommunens
prövning av om
sökande kan beviljas
tobakstillstånd.
9 600 kr för första
ansökan/år. För varje
ytterligare ansökan
2000 kr för samma år.
Anmälan om ändring.

Nyansökan, tillfälligt
tobakstillstånd

6 000 kr

Nyansökan,
detaljhandelsbolag som
söker flera tillstånd på
samma bolag
Anmälan om mindre
omfattande ändrade ägareller bolagsförhållanden
Anmälan om omfattande
ändrade ägar- eller
bolagsförhållanden
Årlig tillsynsavgift
avseende försäljning av
tobak – år 2020.

9 600 kr
2 000 kr

9 600 kr

Anmälan om ändring.

5 000 kr

Årlig avgift för inre
tillsyn samt
tillsynsbesök i butiken,
eventuella kontrollköp.

Årlig tillsynsavgift vid
restauranger som har
serveringstillstånd

1 500 kr

Årlig tillsynsavgift hos
bolag som har flera
tillstånd på samma bolag

5 000 kr
1 500 kr

Årlig tillsynsavgift
avseende försäljning av
elektroniska cigaretter
och påfyllnadsbehållare
– år 2020.

1 500 kr

Årlig avgift för inre
tillsyn samt
tillsynsbesök i
restaurangen.
5 000 kr för första
tillståndet. För varje
ytterligare tillstånd
1 500 kr per år.
Årlig avgift för
tillsynsbesök i butiken,
eventuella kontrollköp

____________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-04-02

Beslut skickas till
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Alkoholhandläggaren
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Vår beteckning

SN 2018/00048 nr 32210
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-03-26

Vår beteckning

SN 2018/00048 nr 32175

Socialförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen
Risto Hurskainen, Alkoholhandläggare
0171-525 20
risto.hurskainen@habo.se

Riktlinjer för serveringstillstånd samt avgifter för tillstånd och
tillsyn för alkoholservering, tobaks- och folkölsförsäljning samt
vissa receptfria läkemedel i Håbo kommun
Förslag till beslut

1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om nya riktlinjer
för serveringstillstånd att gälla från 2019-07-01.
2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om avgifter för
tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagstiftningen att gälla från
2019-07-01.
3. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om taxor och
tillsynsavgifter vid försäljning av tobak, folköl och vissa receptfria
läkemedel att gälla från 2019-07-01.
4. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att upphäva tidigare beslut
KF §124, 2012/43 nr. 2012.2002.

Sammanfattning

I nuläget är alkoholhandläggningen inte fullt ut självfinansierad genom
avgifter.
Vid en jämförelse med grannkommuner visar det sig att Håbo kommun inte
tar ut samtliga taxor och avgifter som kommunen har rätt att ta ut enligt lag.
För att möta upp ovanstående delar föreslår Socialnämnden att reviderade
riktlinjer samt taxor och avgifter antas av Kommunfullmäktige.
Ärendet

Enligt riktlinjer för styrdokument (2017-12-04 §149) ska riktlinjer ses över
årligen och senast våren efter varje mandatperiodsskifte. Senaste översynen
av riktlinjer och taxor för alkoholtillstånd gjordes 2012.
Det övergripande målet för den svenska alkoholpolitiken är att främja
folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala
skadeverkningar.
Vid ett tillsynsbesök i Håbo kommun september 2018 påtalade
Länsstyrelsen i Uppsala län att handläggningen av alkohol, tobak, folköl och
vissa receptfria läkemedel uppvisar vissa brister när det gäller antalet
tillsynsbesök. Största orsaken till detta är tidsbrist. Socialförvaltningen
bedömer att handläggaren behöver gå upp till 50-60 % tjänstgöring för att
hinna med att fullgöra sina uppgifter enligt lag. Det är viktigt att
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-03-26

Vår beteckning

SN 2018/00048 nr 32175

skattemedel inte används för handläggning och tillsyn, inte minst med tanke
på att alkohollagen är en skyddslagstiftning i syfte att motverka
hälsomässiga skador. Därför behöver intäkter tas ut som motsvarar
kommunens kostnader.
För tillsyn och för prövning av ansökan om serveringstillstånd får
kommunerna enligt 8 kap. 10 § andra stycket alkohollagen ta ut avgifter.
”Kommunerna har därmed möjlighet att finansiera kostnader, som förslagen
kan medföra, med avgifter” (Prop. 2009/10:125, En ny alkohollag, s. 149).
För att möta upp ovanstående föreslår Socialnämnden att
Kommunfullmäktige antar reviderade riktlinjer samt taxor och avgifter.
Dessa har justerats till en nivå som motsvarar de taxor och avgifter som
Enköpings kommun, vår grannkommun i länet, har.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Med nya taxor och avgifter kan Håbo kommunen uppnå självfinansiering av
alkoholhandläggarens tjänst, vilket påtalades av Länsstyrelsen vid
tillsynsbesöket 2018.
Uppföljning

Enligt riktlinjer för styrdokument ska årlig uppföljning ske på
tjänstemannanivå. Om behov finns för ändring av avgifterna ska nytt ärende
gå till kommunfullmäktige för revidering av avgifterna.
Beslutsunderlag

– Denna tjänsteskrivelse nr 32175, daterad 2019-03-26
– Taxa för tillstånd och tillsyn för alkoholservering, tobaks- och
folkölförsäljning samt vissa receptfria läkemedel i Håbo kommun
– Bilaga ärende 2018 0048 Jämförelse med grannkommuner gällande
avgifter alkohol-, tobaks- och läkemedelslagarna
– Riktlinjer, för serveringstillstånd
______________
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Berörda
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-03

Ärende 10

Kommunstyrelsen

§ 130

Dnr 2019/00146

Upphandlingspolicy i Håbo kommun
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige antar Policy för upphandling. Därmed upphävs tidigare upphandlingspolicy (KS 2013.3122).
Sammanfattning
Med anledning av att lagstiftningen kring offentlig upphandling har ändrats
i väsentliga delar påverkar det hur upphandlingspolicyn bör ser ut och den
behöver därför revideras. Kommunens fokusområden samt vision ska också
genomsyra policyn och det har förtydligats. En annan del är att beskriva roller för bättre stöd till verksamheterna.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 112
Tjänsteskrivelse 2019-04-15
Policy för upphandling

JUSTERARE

EXPEDIERAD
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SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 112

Dnr 2019/00146

Upphandlingspolicy i Håbo kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunfullmäktige antar Policy för upphandling. Därmed upphävs tidigare upphandlingspolicy (KS 2013.3122).
Sammanfattning
Med anledning av att lagstiftningen kring offentlig upphandling har ändrats
i väsentliga delar påverkar det hur upphandlingspolicyn bör ser ut och den
behöver därför revideras. Kommunens fokusområden samt vision ska också
genomsyra policyn och det har förtydligats. En annan del är att beskriva roller för bättre stöd till verksamheterna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-15
Policy för upphandling

JUSTERARE

EXPEDIERAD
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SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

1(1)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-04-15

Vår beteckning

KS 2019/00146 nr 89902

Kommunstyrelsens förvaltning
Upphandlingsenheten
Ulla Hannegård, Upphandlingschef
0171-525 01
ulla.hannegard@habo.se

Upphandlingspolicy i Håbo kommun
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige antar Policy för upphandling. Därmed upphävs
tidigare upphandlingspolicy (KS 2013.3122).
Sammanfattning

Med anledning av att lagstiftningen kring offentlig upphandling har ändrats
i väsentliga delar påverkar det hur upphandlingspolicyn bör ser ut och den
behöver därför revideras. Kommunens fokusområden samt vision ska också
genomsyra policyn och det har förtydligats. En annan del är att beskriva
roller för bättre stöd till verksamheterna.
Ärendet

Dokumentet är upphandlingspolicy och den tidigare från 2013 är föråldrad
och i vissa delar felaktig på grund av lagändringar samt att den tidigare
policyn inte var tydlig med kommunens fokusområden och vision.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Inte aktuellt
Uppföljning

Dokumentet ska årligen följas upp då lag- och praxisändringar kan föranleda
att hela eller delar måste skrivas om.
Beslutsunderlag

– Policy för upphandling

__________

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Upphandlingschef
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POLICY FÖR

Upphandling

Antaget av

Kommunfullmäktige

Antaget

"[Ange datum och § för antagande]"

Giltighetstid

Till beslut om upphävande

Dokumentansvarig

Upphandingschef
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Håbo kommuns styrdokumentshierarki

Diarienummer

KS 2019/00146 nr 89901

Gäller för

Håbo kommun

Tidpunkt för
aktualitetsprövning

-

Ersätter tidigare versioner KF 2013-12-16 § 102
Relaterade styrdokument -
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POLICY
Datum

2019-04-15

Vår beteckning

KS 2019/00146 nr 89901

Upphandlingspolicy i Håbo kommun
1. Regelverk

Alla inköp som görs i kommunen ska ske enligt gällande lagstiftning. Den svenska
lagstiftningen bygger på EU-direktiv och de grundläggande principerna i detta ska iakttas.
Dessa är:






Principen om likabehandling
Principen om icke-diskriminering
Principen om transparens
Principen om ömsesidigt erkännande
Principen om proportionalitet

Det innebär att alla leverantörer ska behandlas på likvärdigt och icke-diskriminerande sätt,
att upphandlingsdokumenten ska vara tydligt utformade, att vi inte ställer högre krav än
nödvändigt för att uppnå det eftersträvade målet. Vidare ska intyg och certifikat som
utfärdats av behöriga myndigheter i något medlemsland godtas.
2. Kommunens vision– Vårt Håbo 2030

Samhällsbyggnad med helhetssyn och livsperspektiv, mötesplatser för alla och ett engagerat
föreningsliv samt ett starkt lokalt näringsliv och arbetsmarknad utpekas som tre
fokusområden i kommunens vision och dessa ska gälla för all verksamhet i kommunen och
därmed beaktas i upphandlingar kommunen genomför.
3. Politisk förankring och planering

Upphandling är en viktig del i arbetet att infria kommunens vision och kommunfullmäktiges
mål. I syfte att stärka detta arbete är det viktigt att strategiska och komplexa upphandlingar
är politiskt förankrade. I planeringsskedet av upphandlingar ska därför dessa tas upp i
respektive nämnd. Det är förvaltningarnas ansvar att så sker.
I kommunens budget, fram för allt investeringsbudgeten, avsätts medel för kommande
projekt. Dessa beräkningar sker ofta på ett tidigt stadium och över tid kan förutsättningar
förändras. Innan nya projekt blir föremål för upphandling ska såväl dess aktualitet som
prioritet diskuteras i berörd nämnd, allt i syfte att göra rätt upphandlingar.
För att investeringsverksamheten ska bli kostnadseffektiv är det viktigt att berörda
förvaltningar, nämnder och andra intressenters förväntningar är avstämda innan
upphandlingarna startar. Det är en förutsättning för att projekten ska genomföras i enlighet
med beslutade tidsplaner.
4. Kommun och bolagen

Håbo kommun ska samarbeta med de kommunala helägda bolagen i upphandlingsfrågor där
så är lämpligt.

5. Konkurrensen på marknaden ska utnyttjas effektivt
Genom att inköpen konkurrensutsätts på ett effektivt sätt säkerställs att kommunen gör
affärer med den/de leverantörer som kan erbjuda den bästa affären utifrån kommunens
behov.
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POLICY
Datum

2019-04-15

Vår beteckning

KS 2019/00146 nr 89901

6. Kommunens inköpsprocesser ska vara effektiva

Genom intern samordning och genom att delta i upphandlingar som genomförs av
inköpscentraler håller kommunen nere de administrativa kostnaderna för upphandling och
uppnår samtidigt volymfördelar. Samverkan med andra kommuner i Mälardalen ska
utvecklas och därigenom frigörs resurser lokalt. Kommunen ska fortsätta utveckla e-handeln
för att göra det lätt att göra rätt.
Tillämpningsföreskrifter, riktlinjer, vägledningar och internutbildningar tas fram
kontinuerligt för att effektivisera inköpsprocessen.
7. Upphandlingar ska utformas på ett sätt som stödjer en hållbar
samhällsutveckling

Genom miljöanpassad och socialt ansvarsfull upphandling bidrar kommunen till att främja
social rättvisa och minska negativ miljöpåverkan. Håbo Kommun ska minska sin
resursförbrukning samt sitt avfall och utsläpp till mark, atmosfär och vatten. Där så är
möjligt ska varor av återvunnet material prioriteras.
8. Kommunen ska vara en pålitlig och attraktiv part

Kommunen önskar en god dialog med marknaden. Genom affärsmässigt agerande, hög
avtalstrohet och goda leverantörskontakter ökar möjligheten att få konkurrenskraftiga anbud.
9. En förbättrad upphandlingsstatistik

Berörda förvaltningar ska enkelt kunna ta del av hur enheter upphandlar och gör inköp.
10. Små och medelstora företags medverkan i offentliga upphandlingar

Håbo kommun ska aktivt arbeta med att möjliggöra för små och medelstora företag att tävla
om kommunala kontrakt.
Håbo kommun ska möjliggöra för fler lokala företag att delta i offentlig upphandling.
11. Ökade möjligheter till förhandling och dialog mellan parterna

Vid strategiska och komplexa upphandlingar ska kommunen i planeringsskedet före
upphandlingsfasen ta del av företagens erfarenheter samt använda upphandlingsformer som
möjliggör förhandling.
12. Uteslutning av oseriösa leverantörer

Krav på uteslutning av oseriösa leverantörer och underleverantörer ska ställas både under
upphandlingen och under avtalstiden då uppföljning ska göras.
13. Reserverade kontrakt till skyddade anställningar

Håbo kommun ska, där så är lämpligt, se över möjligheten att för utförandet av vissa tjänster
reservera kontrakt till skyddade verkstäder eller program för skyddade anställningar.
14. Uppföljning och utvärdering

Genom avtalsuppföljning säkerställs att företag konkurrerar på lika villkor och att
kommunens leverantörer levererar i enlighet med avtal. Genom internkontroll säkerställer
kommunen att avtalen följs. Årlig utvärdering av kommunens inköpsprocess genomförs i
samband med verksamhetsberättelsen. Årlig uppföljning ska även ske i kommunstyrelsen.
15. Kompetens

Kompetensen gällande inköp och upphandling ska vara hög. Kommunen erbjuder
kompetensutveckling.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-03
Kommunstyrelsen

§ 131

Dnr 2018/00659

Ärende 11

Program för uppföljning och insyn av privata utförare
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige antar program för uppföljning och insyn av privata
utförare.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-11 § 74 om en översyn av kommunens styrdokument. I beslutspunkt 6 beslutades att kommunstyrelsen skulle
ta fram ett förslag till program för uppföljning och insyn av privata utförare.
Detta då kommunallagen kräver att ett sådant program finns och tas fram inför varje ny mandatperiod. Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett
förslag till program.
Enligt det föreslagna programmet ska nämnderna se årligen ta fram en plan
för hur uppföljning av avtal och verksamhet ska ske samt om hur nämnderna ska säkerställa att allmänheten får insyn i verksamheterna.
Det föreslagna programmet har, under hösten 2018, remitterats till nämnderna för yttrande. Inga invändningar mot det föreslagna programmet har
framkommit.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 113
Tjänsteskrivelse 2019-04-17
Program för uppföljning och insyn av privata utförare
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och vård- och
omsorgsnämnden

JUSTERARE

EXPEDIERAD
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UTDRAGSBESTYRKNING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 113

Dnr 2018/00659

Program för uppföljning och insyn av privata utförare
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunfullmäktige antar program för uppföljning och insyn av privata
utförare.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-11 § 74 om en översyn av kommunens styrdokument. I beslutspunkt 6 beslutades att kommunstyrelsen skulle
ta fram ett förslag till program för uppföljning och insyn av privata utförare.
Detta då kommunallagen kräver att ett sådant program finns och tas fram inför varje ny mandatperiod. Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett
förslag till program.
Enligt det föreslagna programmet ska nämnderna se årligen ta fram en plan
för hur uppföljning av avtal och verksamhet ska ske samt om hur nämnderna ska säkerställa att allmänheten får insyn i verksamheterna.
Det föreslagna programmet har, under hösten 2018, remitterats till nämnderna för yttrande. Inga invändningar mot det föreslagna programmet har
framkommit.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-17
Program för uppföljning och insyn av privata utförare
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och vård- och
omsorgsnämnden

JUSTERARE

EXPEDIERAD
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UTDRAGSBESTYRKNING
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-04-17

Vår beteckning

KS 2018/00659 nr 89999

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

Program för uppföljning och insyn av privata utförare
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige antar program för uppföljning och insyn av privata
utförare.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-11 § 74 om en översyn av
kommunens styrdokument. I beslutspunkt 6 beslutades att kommunstyrelsen
skulle ta fram ett förslag till program för uppföljning och insyn av privata
utförare. Detta då kommunallagen kräver att ett sådant program finns och
tas fram inför varje ny mandatperiod. Kommunstyrelsens förvaltning har
tagit fram ett förslag till program.
Enligt det föreslagna programmet ska nämnderna se årligen ta fram en plan
för hur uppföljning av avtal och verksamhet ska ske samt om hur
nämnderna ska säkerställa att allmänheten får insyn i verksamheterna.
Det föreslagna programmet har, under hösten 2018, remitterats till
nämnderna för yttrande. Inga invändningar mot det föreslagna programmet
har framkommit.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Programmet anger att varje nämnd ska följa upp den verksamhet som inom
nämndens område utförs av privata utförare. Om detta inte sker strukturerat
redan innan programmet fastställs kan de innebära en ytterligare insats från
förvaltningarna. De nämnder som yttrat sig över förslaget har dock angivit
att uppföljning redan sker i någon grad samt att den eventuellt utökade
uppföljning som programmet kräver kan genomföras.
Uppföljning

Uppföljning av programmets genomförande sker årligen via ordinarie rutin
för aktualitetsprövning av styrdokument.
Beslutsunderlag

– Program för uppföljning och insyn av privata utförare
– Yttrande från barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och vårdoch omsorgsnämnden
__________

Beslut skickas till

Samtliga nämnder och förvaltningar
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PROGRAM FÖR

Uppföljning
och insyn av
privata
utförare

Antaget av

Kommunfullmäktige

Antaget

"[Ange datum och § för antagande]"

Giltighetstid

Tillsvidare

Dokumentansvarig

Kansli- och kvalitetschef
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Diarienummer

KS 2018/00659 nr 84732

Gäller för

Samtliga nämnder

Tidpunkt för
aktualitetsprövning

-

Ersätter tidigare versioner Relaterade styrdokument -
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PROGRAM«dokDoktyp
»
Datum

2019-05-13

Vår beteckning

«Databas» «Diarienr» nr
«dokDokid»

Program för uppföljning och insyn av privata utförare
Innehåll
1.

Inledning 4

2.

Syfte

3.

Avgränsning

4

4.

Uppföljning och insyn

4

5.

Plan för nämndernas uppföljning

5

6.

Allmänhetens insyn

5

4
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PROGRAM«dokDoktyp
»
Datum

2019-05-13

1.

4(6)
Vår beteckning

«Databas» «Diarienr» nr
«dokDokid»

Inledning

Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen (KL) med syfte att uppföljningen
av privata utförare som bedriver verksamhet på uppdrag av kommuner, landsting och
regioner ska bli bättre. De nya reglerna gäller från 1 januari 2015. Enligt lagen ska
fullmäktige för varje mandatperiod anta ett program med riktlinjer för sådana kommunala
angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet ska det också anges hur
fullmäktiges riktlinjer samt övriga föreskrifter på området ska följas upp och hur
allmänhetens insyn ska tillgodoses.
Kommunfullmäktige uppdrar i och med detta program till varje nämnd att med
utgångspunkt i programmet ansvara föra att privata utförare, i tillämpliga delar, inom
nämndens ansvarsområde bedriver verksamheten enligt:

2.



De lagar, förordningar och föreskrifter om gäller eller kan komma att gälla för
verksamheten



De mål och riktlinjer som fullmäktige och nämnd fastställer för respektive
verksamhet
Syfte

Syftet med att fullmäktige ska lägga fast ett program är att lyfta frågorna om uppföljning och
insyn till en politisk strategisk nivå för att där lägga fast riktlinjer för uppföljning och insyn i
privata utförares verksamhet.
Av programmet framgår bl. a att varje nämnd ska med fullmäktiges program som grund
utarbeta en plan som ses över årligen för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska
följas upp. Vidare ska varje nämnd i avtal med privata utförare säkerställa att information
som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till en
privat utförare.
3.

Avgränsning

Programmet omfattar inte fristående skolor och förskolor eftersom de är egna huvudmän för
verksamheten och alltså inte är upphandlad verksamhet utan reglerad genom
tillståndsgivning.
4.

Uppföljning och insyn

När en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare ska
kommunen kontrollera och följa upp verksamheten (3 kap 19 § KL). Uppföljningen görs i
huvudsak av två skäl:
- som kontroll av att ett uppdrag utförs i enlighet med uppdragsbeskrivningar,
förfrågningsunderlag, anbud och avtal
- som ett led i att utveckla verksamheten i syfte att skapa utrymme för nya och
förbättrade tjänster.
Varje nämnd ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde och svarar också
för att detta regleras i de avtal/uppdragsbeskrivningar som träffas med varje utförare. I
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PROGRAM«dokDoktyp
»
Datum

2019-05-13

5(6)
Vår beteckning

«Databas» «Diarienr» nr
«dokDokid»

avtalen ska det säkras att utföraren biträder kommunen vid uppföljning och utvärdering av
verksamheten, lämnar nödvändiga statistikuppgifter till kommunen samt rapporterar in
nödvändiga uppgifter i övrigt till kommunen, i nationella register eller till andra
myndigheter. Ovanstående kommer att införas successivt vartefter nya avtal och
överenskommelser träffas med utförare.
5.

Plan för nämndernas uppföljning

Varje nämnd ska med fullmäktiges program som grund utarbeta och fastställa en plan som
ses över årligen för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp.
Planen ska bl a innehålla


En sammanfattande beskrivning av nämndens uppföljningsansvar



Vad som ska följas upp



Vilka former av uppföljning som kommer att tillämpas



Särskilda granskningsområden, t ex utifrån resultat av tidigare uppföljningar och
ändrade omvärldsfaktorer



Tidplan



Former för återkoppling av resultat till nämnd, utförare och allmänhet

Respektive nämnd ansvarar för att planen anpassas efter nämndens specifika verksamhet och
förhållanden.
Planen ska följas upp av nämnden årligen.
6.

Allmänhetens insyn

Varje nämnd ska i avtal med privata utförare säkerställa att information som gör det möjligt
att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till en privat utförare. Utföraren
ska kunna lämna information när kommunen begär det. Informationen ska göra det möjligt
för allmänheten att få insyn i hur uppdraget utförs. Nämnden ska i sin begäran precisera
vilken information som efterfrågas. Informationen som begärs in ska ha en koppling till
upphandlingen och den verksamhet som upphandlas.
Utförarens skyldighet att lämna uppgifter begränsas till att omfatta sådant som kan lämnas
utan omfattande merarbete eller inte strider mot lag eller författning samt inte anses utgöra
företagshemligheter.
Informationen ska ge insyn inom följande områden:


Verksamhetens kvalitet



Avvikelser i verksamheten



Personalen och deras villkor
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PROGRAM«dokDoktyp
»
Datum

2019-05-13



Miljö-, integrations- och jämställhetsarbete



Utförarens ekonomi



Ägarförhållanden och företrädare

Vår beteckning

«Databas» «Diarienr» nr
«dokDokid»

Varje nämnd ansvarar för att sammanställa informationen och publicera den på
externwebben.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-05
Barn- och utbildningsnämnden

BOU § 135

Dnr 2018/03346

Yttrande gällande Program för uppföljning och insyn av privata
utförare
Beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden yttrar sig över Program för uppföljning
och insyn av privata utförare enligt nedan:
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning
Den 24 september 2018 remitterade kommunstyrelsen ett förslag till Program
för uppföljning och insyn av privata utförare till barn- och
utbildningsförvaltningen för yttrande.

Kommunfullmäktige uppdrar i och med detta program till varje nämnd att med
utgångspunkt i programmet ansvara föra att privata utförare, i tillämpliga delar,
inom nämndens ansvarsområde bedriver verksamheten enligt:
- De lagar, förordningar och föreskrifter om gäller eller kan komma att gälla för
verksamheten
- De mål och riktlinjer som fullmäktige och nämnd fastställer för respektive
verksamhet.

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet Håbo vuxenutbildning
genomför vuxenutbildning i klassrum och på distans inom alla skolformer
för kommunal vuxenutbildning genom upphandlade privata utövare.
Uppföljning och insyn ingår i förvaltningens uppdrag, men kommer att
kräva stödresurser vid skrivning inför upphandling och ekonomisk insyn.
Beslutsunderlag

– Tjänsteskrivelse, 2018-11-08, BOU 2018/03346 nr 52893
– Begäran om yttrande, KS 2018/00659 nr 84732
Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförandens förslag till beslut:

Barn- och utbildningsnämnden yttrar sig över Program för uppföljning och
insyn av privata utförare enligt nedan:
Paragrafen justeras omedelbart.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-05
Barn- och utbildningsnämnden

Beslutsgång

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet
med ordförandens förslag till beslut.
______________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

JUSTERARE

EXPEDIERAD

178

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

7(10)

1(1)

YTTRANDE
Datum

2018-11-20

Vår beteckning

VON 2018/00051 nr 3354

Socialförvaltningen
Avdelning Administrativt stöd och utveckling
Lisa Grönlund, Avdelningschef
0171-525 82
lisa.gronlund@habo.se

Yttrande till kommunstyrelsen gällande förslag till program för uppföljning
och insyn av privata utförare i Håbo kommun
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har på delegation remitterat ärendet ”Förslag till program
för uppföljning och insyn av privata utförare, KS 2018/00659”, för yttrande
till vård- och omsorgsnämnden.
Programmet påverkar alla nämnder där verksamhet delvis eller helt bedrivs
av privata utförare.
Synpunkter

Vård- och omsorgsnämnden har redan uppföljning årligen för privata
hemtjänstutförare inom LOV samt för de som bedriver särskilt boende på
entreprenad. Uppföljningen som sker har som syfte att säkerställa att
verksamheterna bedrivs i enlighet med gällande riktlinjer, mål och krav.
År 2019 är en liknande uppföljning också planerat för LOU-avtalet för
färdtjänst.
De tjänster som avropas från ramavtal som upphandlats tillsammans med
andra kommuner följs vanligen inte upp på avtalsnivå av Håbo kommun,
men av den samordnande kommunen.
Inom vissa verksamheter inom såväl vård- och omsorgsnämndens som
socialnämndens område, kan biståndsbeslut innebära en köpt tjänst från
privat leverantör som inte ingår i något ramavtal. De individavtal som då
upprättas efter direktupphandling följs i dagsläget enbart upp på individnivå.
För att efterleva programmets intentioner krävs utökad uppföljning, vilket
dock bedöms som genomförbart.
När det gäller rätten till insyn i leverantörens verksamhet skrivs det in i
samtliga ramavtal som vård- och omsorgsnämnden är inkluderad i – och det
är även inskrivet i avtalsvillkoren för LOV inom hemtjänsten.
Till uppföljning av aktörerna inom LOV samt de som bedriver särskilt
boende på entreprenad finns en resurs anställd på halvtid som
verksamhetscontroller.
Ställningstagande

Vård- och omsorgsnämnden har inget att invända mot det föreslagna
programmet.

LOV – Lagen om valfrihet
LOU – Lagen om upphandling
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YTTRANDE
Datum

2018-11-21

Vår beteckning

SN 2018/00047 nr 31755

Avdelning Administrativt stöd och utveckling
Lisa Grönlund, Avdelningschef
0171-525 82
lisa.gronlund@habo.se

Remiss, Program för uppföljning och insyn av privata utförare
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har på delegation remitterat ärendet – Förslag till program
för uppföljning och insyn av privata utförare, KS 2018/00659 – för yttrande till
socialnämnden. Programmet påverkar alla nämnder där verksamhet delvis eller
helt bedrivs av privata utförare.
Av nämndens yttrande ska det framgå översiktligt på vilket sätt nämnden anser
att programmet påverkar verksamheten.
Synpunkter

När det gäller rätten till insyn i leverantörens verksamhet skrivs det in i
samtliga ramavtal som socialnämnden är inkluderad i.
De tjänster som avropas från ramavtal som upphandlats tillsammans med
andra kommuner följs vanligen inte upp på avtalsnivå av Håbo kommun,
men av den samordnande kommunen.
Inom vissa verksamheter inom socialnämndens område, kan biståndsbeslut
innebära en köpt tjänst från privat leverantör som inte ingår i något
ramavtal. De individavtal som då upprättas efter direktupphandling följs i
dagsläget enbart upp på individnivå. För att efterleva programmets
intentioner krävs utökad uppföljning, vilket dock bedöms som
genomförbart.
Ställningstagande

Socialnämnden har inget att invända mot det föreslagna programmet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-03

Ärende 12

Kommunstyrelsen

§ 137

Dnr 2019/00187

Lokalförsörjningsplan 2019-2028
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera förslag till lokalförsörjningsplan 2019-2028 till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen uppdrog till förvaltningen den 13 februari 2017 att återkomma med ett förslag på kommunövergripande lokalförsörjningsplan. Ett
kommungemensamt arbete avseende lokalförsörjningsplanering har utförts
under hösten 2018 och vintern 2019 under ledning av tekniska förvaltningen. Framtaget underlag har ställts samman till en lokalförsörjningsplan för
2019-2028.
Tekniska nämnden beslutade 2019-04-04 § 40 att föreslå kommunfullmäktige anta förslag till lokalförsörjningsplan.
Kommunstyrelsens förvaltning anser att planen bör beredas ytterligare, dels
på grund av tillsättande av ny lokalförsörjningschef.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 116
Tjänsteskrivelse 2019-05-13
Lokalförsörjningsplan 2019 – 2028
Bilaga 1, Lokalbehov investeringar
Bilaga 2, Lokalbehov driftskostnader
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2019-04-04 § 40
Förslag till beslut på sammanträdet
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar på återremiss med följande motivering:
Planen bör beredas ytterligare med anledning av den nya funktionen med
tillsatt lokalförsörjningschef. Översyn pågår också när det gäller att effektivisera och samordna processer för lokal- och projektplanering samt investeringsbeslut.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag eller enligt det egna förslaget. Ordförande finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt det egna förslaget.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 116

Dnr 2019/00187

Lokalförsörjningsplan 2019-2028
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera förslag till lokalförsörjningsplan 2019-2028 till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen uppdrog till förvaltningen den 13 februari 2017 att återkomma med ett förslag på kommunövergripande lokalförsörjningsplan. Ett
kommungemensamt arbete avseende lokalförsörjningsplanering har utförts
under hösten 2018 och vintern 2019 under ledning av tekniska förvaltningen. Framtaget underlag har ställts samman till en lokalförsörjningsplan för
2019-2028.
Tekniska nämnden beslutade 2019-04-04 § 40 att föreslå kommunfullmäktige anta förslag till lokalförsörjningsplan.
Kommunstyrelsens förvaltning anser att planen bör beredas ytterligare, dels
på grund av tillsättande av ny lokalförsörjningschef.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-13
Lokalförsörjningsplan 2019 – 2028
Bilaga 1, Lokalbehov investeringar
Bilaga 2, Lokalbehov driftskostnader
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2019-04-04 § 40
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-05-13

Vår beteckning

KS 2019/00187 nr 90446

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens kansli
Clara Thorgren, Kommunsekreterare
0171-52892
clara.thorgren@habo.se

Lokalförsörjningsplan 2019-2028
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera förslag till
lokalförsörjningsplan 2019-2028 till kommunstyrelsen för ytterligare
beredning.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen uppdrog till förvaltningen den 13 februari 2017 att
återkomma med ett förslag på kommunövergripande lokalförsörjningsplan.
Ett kommungemensamt arbete avseende lokalförsörjningsplanering har
utförts under hösten 2018 och vintern 2019 under ledning av tekniska
förvaltningen. Framtaget underlag har ställts samman till en
lokalförsörjningsplan för 2019-2028.
Tekniska nämnden beslutade 2019-04-04 § 40 att föreslå
kommunfullmäktige anta förslag till lokalförsörjningsplan.
Kommunstyrelsens förvaltning anser att planen bör beredas ytterligare, dels
på grund av tillsättande av ny lokalförsörjningschef.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Uppföljning

Beslutsunderlag

–
–
–
–

Lokalförsörjningsplan 2019 – 2028
Bilaga 1, Lokalbehov investeringar
Bilaga 2, Lokalbehov driftskostnader
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2019-04-04 § 40

__________

Beslut skickas till

Kommunstyrelsens förvaltning, lokalförsörjningsplan och kommundirektör
Tekniska nämnden
Uppdragslistan
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-04
Tekniska nämnden

§ 40

Dnr 2019/00110

Lokalförsörjningsplan
Tekniska nämndens beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till lokalförsörjningsplan
2019-2028.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen uppdrog till förvaltningen den 13 februari 2017 att återkomma med ett förslag på kommunövergripande lokalförsörjningsplan. Ett
kommungemensamt arbete avseende lokalförsörjningsplanering har utförts
under hösten 2018 och vintern 2019 under ledning av tekniska förvaltningen. Framtaget underlag har ställts samman till en lokalförsörjningsplan för
2019-2028. Lokalförsörjningsplanen avses utgöra underlag för kommande
budgetprocess och investeringsplanen för 2020-2029.
Beslutsunderlag
Lokalförsörjningsplan 2019 – 2028
Bilaga 1, Lokalbehov investeringar
Bilaga 2, Lokalbehov driftskostnader
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden yrkar att förslag till beslut ändras till: Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till lokalförsörjningsplan 2019-2028.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med ordförandens
ändringsyrkande och finner att så är fallet.

______________
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2019-04-04
Tekniska nämnden

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Kommundirektören
Ekonomichef
Barn- och utbildningsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
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PLAN
Datum

2019-03-21

1.

Vår beteckning

TN 2019/00110 nr 505

Inledning
Håbo kommun växer. Såväl befolkningsprognos som kommunens mål
pekar på att antalet invånare växer till cirka 25 000 invånare år 2030. Detta
påverkar behovet av kommunal service. Strategisk lokalresursplanering är
ett sätt att göra genomtänkta bedömningar av framtida lokalbehov liksom
av vilka strategier som ska tillämpas för att tillgodose behovet.
1.1 Bakgrund
Håbo kommun växer. Såväl befolkningsprognos som kommunens mål om
befolkningstillväxt pekar på samma sak. Håbo kommer att växa till cirka 25 000
invånare år 2030.
En ökande befolkning innebär ett ökat behov av kommunal service.
Strategisk lokalförsörjningsplanering är ett sätt att tydliggöra behov av lokaler för den
kommunala servicen i form av förskolor, skolor, vård- och omsorgsboende samt lokaler
för möten och aktiviteter liksom behov av samhällsplanering och strategier för befintligt
fastighetsbestånd.
En lokalförsörjningsplan påverkas av många faktorer så som samhällsutvecklingen i
stort, ekonomiska förutsättningar på övergripande nivå, befolkningsutveckling,
demografiska svängningar, utvecklingen inom bostadsbyggnadssektorn o.s.v. Underlag
som ligger till grund för planen behöver ses över kontinuerligt och planen ska uppdateras
årligen.
Lokalförsörjningsplanen är tioårig. Planen för 2019-2028 har sin utgångspunkt i
underlag som togs fram under 2018.
För att underlätta omställningen till en effektiv och hållbar lokalanvändning är det viktigt
att alla nämnder medverkar till att lokalförsörjningen planeras i samverkan och utifrån en
helhetssyn på kommunens totala behov och ekonomi. Kommunnytta,
kostnadseffektivitet och hållbarhet bör vara vägledande för lokalförsörjningen och
lokalanvändningen.
1.2 Mål
Målet för lokalförsörjningen är att ge kommunens verksamheter förutsättningar att
fungera så bra som möjligt parallellt med en effektiv resursanvändning. Ytterst handlar
det om att ge medborgarna bästa möjliga service för skattepengarna.
1.3 Syfte
Lokalförsörjningsplaneringen syftar till att utifrån en helhetssyn på kommunens
utveckling och framtida resursbehov öka proaktiviteten och beredskapen avseende
lokaler samt minska riskerna i den kommunala lokalförsörjningen.
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Vår beteckning

TN 2019/00110 nr 505

1.4 Strategier
Lokalförsörjningsplanering handlar om en regelbunden och systematisk dialog i nära
samverkan mellan kommunledning, samhällsbyggnadsverksamhet, fastighetsverksamhet
och de verksamheter som är nyttjare av lokaler och anläggningar.
Politiska prioriteringar görs i berörda verksamhetsnämnder avseende nämndens behov
och ytterst i kommunfullmäktige genom beslut om kommunens lokalförsörjningsplan
och budget.
Lokalförsörjningsplaneringen kan principiellt delas in i tre delar:
 Kartläggning nuläge och förutsättningar
 Samplanering
 Planering och genomförande av projekt
På kort sikt handlar det om att optimera lokalanvändningen. Detta görs exempelvis
genom att samlokalisera verksamheter och öka kapaciteten i befintliga lokaler. På längre
sikt handlar det om att utveckla styrningen och se till att lokaleffektivisering integreras i
de vardagliga rutinerna.

1.5 Osäkerhetsfaktorer, risker
Det finns många osäkerheter som påverkar lokalförsörjningsplaneringen. Nedan beskrivs
ett antal osäkerheter.







Osäkerhet om vad verksamheten behöver i framtiden och vilka krav som kommer
att ställas
Osäkerhet om fastighetens/lokalens egenskaper och dess funktion och livslängd
Osäkerhet om framtida resurser för drift och underhåll
Osäkerhet om teknisk utveckling
Osäkerhet om utveckling på hyres- och fastighetsmarknaderna
Osäkerhet kring kostnadsbedömningar i investeringsplanen avseende investering
och drift

Dessa osäkerheter påverkar alla de val som görs över tid. Ju större osäkerheten är desto
mindre är möjligheten att göra långsiktiga detaljerade planer. Planeringens primära roll
är att utgöra ett underlag för dagens beslut. Ändringar i planer kommer att behöva göras
och är en naturlig del av planeringen. Med en ständigt pågående process och dialog
kommer proaktiviteten att bli större och riskerna mindre.
1.6 Uppföljning
Faktorer som påverkar vad som är bra strategier och lämpliga åtgärder kan förändras
snabbt. Att följa upp planeringen och föreslagna åtgärder i lokalförsörjningsplanen är
därför viktigt. Planen ska vara ett levande dokument och ett redskap för
planeringsprocessen. Processen och dialogen är minst lika viktiga som planen.
Lokalförsörjningsplanen ska revideras årligen inför budgetprocessen.
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TN 2019/00110 nr 505

Planeringsunderlag
Gällande lagstiftning, kommunens visioner, fysisk planering,
befolkningsprognoser, budgetförutsättningar, verksamhetsplanering,
tidigare lokalresursplaner, fastighetsplaner och pågående projekt utgör
underlag för framtagandet av en lokalförsörjningsplan.
2.1 Lagstiftning
Arbetsmiljölagen gäller för all verksamhet inom kommunen. Arbetsmiljölagen syftar till
att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet liksom att även i övrigt uppnå en god
arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket har också utfärdat föreskrifter och råd för utformningen
av arbetsplatser. Arbetsmiljösynpunkter ska beaktas vid alla skeden i ett byggprojekt
såväl som vid det framtida brukandet.
Boverkets byggregler, BBR, innehåller föreskrifter och råd till krav i plan- och
bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. BBR innehåller preciserade
regler till utformningskrav, tekniska egenskapskrav och tomtkrav i PBL och PBF.
2.2 Befolkningsprognos
Vid årsskiftet 2018/2019 hade Håbo kommun 21 564 invånare. Under 2018 ökade
befolkningen med 481 personer, vilket motsvarar en ökning med 2,3 procent.
Befolkningen ökade främst på grund av ett positivt flyttnetto, det vill säga fler inflyttare
än utflyttare, till följd av kommunens bostadsbyggande i framför allt Bålsta.
Kommunstyrelsens förvaltning beställer varje år befolkningsprognoser från SCB.
Prognoserna avser den kommande tioårsperioden och är uppdelade i tre scenarier; låg,
medel och hög, där medel utgör kommunens huvudprognos. Prognosantagandena utgår
från den faktiska befolkningen vid det senaste årsskiftet, kommunens planerade
bostadsbyggande, samt regionala antaganden om födslotal, dödlighet, inflyttning,
utflyttning och migration.
Den senaste befolkningsprognosen är från våren 2018 och avser perioden fram till 2028.
Enligt huvudprognosen beräknas kommunens befolkning öka till 25 000 invånare år
2028. Majoriteten av befolkningsökningen förväntas bero på inflyttning.
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2.3 Fysisk planering
En översiktsplan anger riktningen för kommunens långsiktiga utveckling. Planen pekar
bland annat ut områden för utveckling av bostäder, infrastruktur och verksamheter. Varje
kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen.
Med detaljplaner reglerar kommunen hur marken ska användas, vilken typ av
bebyggelse som ska kunna uppföras och hur bebyggelsen ska se ut.
För att kunna uppföra en ny byggnad men även för att kunna bygga om eller bygga till
en byggnad, behövs stöd i en detaljplan. Det är därför viktigt att detaljplanearbetet är
proaktivt och väl synkroniserat med behovet av verksamhetslokaler. Om en ny byggnad
ska uppföras eller en befintlig byggnad byggas till eller byggas om så är det en lång
process. Om det inte finns stöd för åtgärderna i en befintlig detaljplan så innebär det att
det normalt tar 1-3 år för att få fram en ny detaljplan. Genomförande av ett större
byggprojekt tar därutöver normalt 3-5 år, beroende på omfattning och komplexitet. Det
innebär att det tar lång tid från det att ett behov uppstår tills att en byggnad och nya
lokaler finns på plats. Det kräver god planering, samverkan och framförhållning.
2.4 Verksamhetsplanering
Verksamhetsanalysen ska redogöra för de förändringar respektive verksamhet står inför
de kommande åren och grundas på en omvärldsanalys. Förändringar i verksamheten som
planeras till följd av befolkningsförändringar, ändrade lagar och förordningar mm ska
beskrivas i verksamhetsanalysen. Verksamheten ska utvecklas i en riktning som
överensstämmer med kommunfullmäktiges mål.
Verksamhetsanalysen för fastighetsverksamheten omfattar flera strategiska aspekter.
Kommunens utbud av lokaler bör anpassas till efterfrågan. Det handlar om att undvika
kostnader för outnyttjade lokaler eller att minska risken för att stå utan nödvändiga
lokaler. Hur ska balansen mellan egna och förhyrda lokaler se ut. Vilka förändringar kan
komma att krävas i fastighetsbeståndet och hur ska underhållsinsatserna planeras.
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2.5 Lokalförsörjningsplanering
Verksamheternas behov av lokaler varierar över tid och i funktion. Utbudet behöver
därför anpassas efter behovet. Genom ett regelbundet och systematiskt planeringsarbete
skapas förutsättningar för en proaktiv lokalförsörjning. Arbetet sker dels inom respektive
verksamhet och dels i nära samverkan mellan kommunledning,
samhällsbyggnadsverksamhet, fastighetsverksamhet och de verksamheter som är nyttjare
av lokaler och anläggningar. Ibland handlar det om att undvika kostnader för outnyttjade
lokaler. I andra fall handlar det om att minimera risken för att stå utan nödvändiga
lokaler när det behövs.
Respektive verksamhet - barn och utbildning, vård och omsorg och kultur och fritid –
genomför årligen baserat på verksamhetsplaneringen en analys av lokalbehovet under
kommande tioårsperiod. Fastighetsverksamheten uppdaterar sina planer avseende
fastighetsbeståndet. En kommunövergripande plan tas därefter fram i samverkan där
bedömningar görs avseende behov och tider liksom grova uppskattningar av
investeringsbehov och förändringar avseende driftkostnader.
2.6 Ekonomisk planering
Investeringsbehovet i verksamhetslokaler är en viktig del i kommunens budget- och
planeringsarbete med utgångspunkt i kommunens verksamhetsanalys och
lokalförsörjningsplan. Det handlar dels om investeringsutgifter och därmed finansieringsoch likviditetsfrågor och dels om tillkommande drifts- och kapitalkostnader. Utmaningen
för kommunen är att matcha den framtida demografin med ändamålsenliga lokaler och
tillhörande utgifter.
I samband med arbetet med den årliga uppdateringen av lokalförsörjningsplanen tas även en
rullande tioårig investeringsplan fram. Planen omfattar även driftkostnader. Fullmäktige
beslutar om investeringsplanen som en del av budgeten för det kommande året.
2.7 Projektplanering
När budgeten är beslutad och det nya kalenderåret har inletts kan ett byggprojekt starta som
det sista steget i lokalförsörjningsprocessen. Den beställande verksamhetens
förvaltningschef gör en beställning till fastighetsenheten att starta projektet. En
projektledare utses för att planera och driva projektarbetet uppdelat i ett antal skeden, i
normalfallet behovsanalys, förstudie, program, projektering och genomförande. Eventuellt
behöver projektet synkroniseras med andra redan pågående eller planerade projekt.
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Lokalbehov
Utgångspunkt för bedömning av framtida lokalbehov är i regel en
befolkningsprognos med utvecklingen av antalet invånare inom olika
åldersgrupper har bedömts. Därutöver görs bedömningar av trender,
framtida inriktning, krav och önskemål inom verksamheterna samt en
bedömning av omfattningen av privata initiativ inom området.
3.1 Sammanfattning lokalbehov
Inom samtliga verksamhetsområden finns behov av utökade och/eller ombyggda lokaler
under kommande tioårsperiod.
Inom barn- och utbildningsnämnden är behov störst inom förskolan.
Utbyggnadsprojekt pågår men fler platser behövs inom ett par år. Privata intressenter
finns som kan komplettera den kommunala verksamheten.
Även inom grundskolan finns behov av fler platser. Behovet tillgodoses till del av
utbyggnaden av Futurum. Dock behövs fler platser under perioden, något som eventuellt
kan tillgodoses även genom privata intressenter.
En utökning av gymnasieskolan är också önskvärd.
Inom vård- och omsorgsnämnden pågår ett projekt för nytt äldreboende genom
Håbohus. Ytterligare ett äldreboende behövs under perioden. Lokaler för
dagverksamheter för äldre tillgodoses genom inhyrningar.
Inom LSS-området finns ett återkommande behov av grupp- och servicebostäder under
perioden. Behovet planeras tillgodoses genom inhyrning av lokaler.
Inom kultur- och fritidsnämnden finns ett stort behov av nya lokaler och anläggningar.
Ett nytt ridhus har tagits i drift under 2019. Utbyggnad av fotbollsanläggningar pågår
liksom ombyggnad av Skeppsgården för pensionärsföreningarna.
Planläggning pågår för ny idrottshall/miniarena på Gröna Dalen. Utredning av ny
simhall ska genomföras under 2019. På längre sikt finns behov av ny ishall.
Omfattningen av föreningarnas lokalbehov är svårbedömt och behöver utredas. En
översyn av befintliga föreningslokalers status behöver också genomföras.
Avseende kommunala förvaltningslokaler finns i första hand behov av att bygga om
kommunhuset och de inhyrda lokalerna i landstingshuset för att effektivisera
lokalutnyttjandet. Under perioden finns också behov av att bygga till kommunhuset för
att skapa ytterligare platser för nämndernas förvaltningar.
Det finns också behov att under perioden bygga nya lokaler för fastighetsdrift och gatuoch parkdrift och ersätta lokalerna i det så kallade kommunförrådet.
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3.1
Lokalbehov barn- och utbildningsnämnden
3.1.1 Förskola
3.1.1.1 Nuläge
I Håbo kommun finns 12 kommunala och 5 fristående förskolor.
Det finns möjlighet till barnomsorg på obekväm arbetstid på avdelningen Nattugglan på den
kommunala förskolan Nybygget.

Två förskolor, Slottsbacken och Raul Wallenbergförskolan, är belägna i Skokloster.
Övriga 15 förskolor är belägna i Bålsta.
Alla kommunala förskolor var fullbelagda i juni 2018. Frösundaviks förskola öppnade i
augusti 2018. Kapaciteten på de kommunala förskolorna är 1 168 platser från hösten
2018 då Frösundaviks förskola öppnar. Kapaciteten på de fristående förskolorna är 176
platser.
3.1.1.2 Behov
Under 2018 har det funnits behov av fler förskoleplatser än det har funnits platser.
Enligt befolkningsprognosen sker en ökning av barn i förskoleålder varje år. Ökningen
bedöms vara ca 18,8% under en 10-årsperiod. Barn- och utbildningsförvaltningen anser
att behovet av nya förskoleplatser kommer att öka i snabbare takt än vad som kan utläsas
av befolkningsprognosen, eftersom det är så det har sett ut de senaste åren.
Utbyggnad av Skogsbrynets förskola pågår till en förskola med åtta avdelningar.
Under kommande tioårsperiod behöver ytterligare två förskolor med åtta avdelningar
vardera färdigställas och tas i bruk. Under 2022 behöver den första förskolan vara klar.
Eftersom en stor del av bostadsproduktionen kommer att ske i de centrala delarna i
Bålsta behöver den förskolan ligga centralt.
Ett alternativ till att bygga två nya förskolor är att bygga ut befintliga förskolor med ca
åtta avdelningar totalt och bygga en ny förskola med åtta avdelningar i centrala Bålsta.
Även om två nya förskolor byggs, alternativt en ny förskola och tillbyggnad av
befintliga förskolor, kommer behov av tillfälliga lokaler finnas under perioden för att
tillgodose behovet av platser i avvaktan på att permanenta lösningar blir klara.
3.1.2 Grundskola
3.1.2.1 Nuläge
I Håbo kommun finns nio grundskolor, varav tre är fristående grundskolor. Två av skolorna är
belägna i Skokloster, en kommunal och en fristående.
I de kommunala grundskolorna var 2 520 elever inskrivna i maj 2018 och i de fristående 492
elever. Totalt var 3 011 elever inskrivna i kommunens skolor.
De kommunala grundskolorna har en kapacitet att ta emot 2 698 elever, 178 fler elever än antal
elever inskrivna i maj 2018. Överkapaciteten finns i första hand på en av skolorna, Slottsskolan i
Skokloster, där 50 nya elever skulle kunna tas emot. Det finns kapacitet att ta emot drygt
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100 nya elever i de kommunala grundskolorna i Bålsta. Inflyttningar pågår och placering av nya
elever sker kontinuerligt.

Att endast titta på kapacitetsplanen och totalt antal tomma skolplatser ger inte tillräcklig
information om skolornas kapacitet att ta emot nya elever. Vissa årskurser väntas
överskrida den beräknade kapaciteten.
3.1.2.2 Behov
Enligt befolkningsprognosen väntas antal barn i grundskoleåldern öka med totalt 15,5 %
under den kommande 10-årsperioden.
Brist på skolplatser i Bålsta väntas år 2023 då bostadsproduktionen till största delen sker
där och då främst i de centrala delarna.
Med hänsyn tagen till planerad bostadsproduktion kommer skolplatser att saknas i Bålsta år
2023. De tillgängliga skolplatserna är ojämnt fördelade mellan årskurserna, vilket skapar brist
på platser i vissa årskurser. Med anledning av detta kan det bli nödvändigt att ha tillfälliga
lösningar för att bereda skolplatser i vissa årskurser.
När Futurum är klart för inflyttning efter ombyggnation kommer kapaciteten att öka med ca 90
elever. Ombyggnationen beräknas vara klar inför läsåret 2020/2021.
En ny skola för cirka 500 elever behöver vara klar att tas i bruk läsåret 2022/2023 i centrala
Bålsta.

Under perioden då en ny skola byggs kan behov av tillfälliga lösningar behövas.
3.1.3 Gymnasieskola
3.1.3.1 Nuläge

En gymnasieskola finns i kommunen, Fridegårdsskolan som är belägen i Bålsta
Centrum.
I Håbo kommun fanns det i början av 2018 totalt 849 gymnasieelever folkbokförda i
kommunen. Cirka 45% av eleverna gick på Fridegårdsgymnasiet, 44% i Stockholms län
och övriga 11% i andra kommuner, varav merparten av i Enköping eller i Uppsala.
Av de 557 elever som under våren 2018 gick på Fridegårdsgymnasiet var cirka 69 % av
eleverna var folkbokförda i Håbo kommun och övriga 31 % var folkbokförda i annan
kommun. Elevantalet omfattar även AST-programmen för elever med diagnos inom
autism samt gymnasiesärskolan.
3.1.3.2 Behov
Andel elever som söker Fridegård har de senaste 6 åren ökat från 30% till 70%.
Om skolan ges möjlighet att starta två yrkesprogram som delvis riktar sig till en annan
målgrupp, är bedömningen att programmen fylls med 32 elever i varje årskurs inom 5 år.
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Barn- och utbildningsförvaltningen ser med hänsyn till det ökande antalet elever under
den senaste 6-årsperioden samt möjligheten att starta nya program, ett behov av att utöka
gymnasieskolans kapacitet redan utan hänsyn till kommande befolkningsökning.
3.1.4 Vuxenutbildning
3.1.4.1 Nuläge
En uppskattning är att antal elever kommer att vara ca 600 under 2018. Detta motsvarar 360
årsstudieplatser vilket innebär en ökning från föregående år. Det finns anledning att tro att
trenden håller i sig.

3.1.4.2 Behov
Långt gångna diskussioner och förhandlingar med en av de utbildningsanordnare som
kommunen har avtal med fördes under våren 2018 om att etablera utbildning i Bålsta. I
det sammanhanget var lokaler som Fridegårdsgymnasiet/Håbo vuxenutbildning i dag
disponerar aktuella att hyras ut till utbildningsanordnaren. Utan ett särskilt tilläggsavtal
om att utbildningen ska ske i Bålsta finns i dagsläget inte behov av andra lokaler än för
särvux. De upphandlade utbildningsanordnarnas avtal löper ut i maj 2020.

3.2

Lokalbehov vård- och omsorgsnämnden
3.2.1 Äldreomsorg
3.2.1.1 Nuläge

2018 har Håbo kommun 113 platser på vård- och omsorgboende. Till 2021 planeras
ytterligare 60 platser att byggas vid Kyrkcentrum. Diskussion finns om huruvida
Pomona hus 2 och 4 ska fortsätta att vara vård- och omsorgsboenden men ingen
utredning eller beslut finns ännu.
3.2.1.2 Behov
Enligt befolkningsprognosen kommer antalet äldre över 80 år att öka i kommunen från
630 personer 2017 till 1520 personer år 2028. Ökningen kommer att ske stegvis över
tiden men med en kraftigare ökning från 2020. Antalet personer i åldersgruppen 75-79
kommer också att öka under samma tidsperiod men i en lägre takt. Antalet personer i
åldrarna 65-74 kommer att minska.
Som det ser ut just nu så bor ca 10 % av åldersgruppen 80+ på vård- och omsorgsboende
i kommunen. I åldersgruppen 65-79 år är andelen ca 1 %.
Omsättningen av platser under ett år på ett särskilt boende ligger på ca 20 %.
Prognosen visar att runt år 2024 kommer kommunens platser på särskilt boende att vara
fyllda.
Med prognosen som grund så skulle kommunen behöva ett nytt äldreboende 2024 med
50 platser. Med ett boende med 50 platser skulle det täcka kommunens behov fram till
2028.
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Dagverksamheten kommer att behöva utökas. Den befintliga verksamheten är i behov av
ny lokal.
3.2.2 Omsorg om personer med psykisk ohälsa
3.2.2.1 Nuläge
I kommunen finns ett boende inom socialpsykiatrin och en träffpunkt.
3.2.2.2 Behov
I nuläget finns tillräckligt med platser, både på den öppna träffpunkten och
servicebostaden. Behovet kommer att öka fram till 2028 då det finns ett behov av
nybyggnation.
3.2.3 LSS-boende
3.2.3.1 Nuläge
I kommunen finns sju lokaler för LSS-verksamhet. Det är två gruppbostäder med sex
platser vardera, två servicebostäder med tio platser vardera, en lokal för korttidsboende
med fem platser samt två lokaler för daglig verksamhet. Utöver dessa platser har
kommunen ramavtal med privata utförare där kommunen kan köpa enstaka platser för att
tillgodose särskilda behov.
Under 2019 är två gruppboenden planerade att öppna, en med fem platser och en med
sex platser.
3.2.3.2 Behov
Under 2020 kommer det att behövas en gruppbostad med 6 platser, hösten 2022
beräknas det behövas en servicebostad med 10 platser och 2023 behövs en ytterligare
gruppbostad med 6 platser. Efter detta kommer det behövas ett boende med 6-10 platser
2026.
3.2.4 Individ- och familjeomsorg
3.2.4.1 Nuläge
Kommunen hyr flera lokaler för individ- och familjeomsorg. Lokalerna används till
stödboende, Bålstapolarna och ungdomscoacherna samt familjeteamet och
familjerådgivning. Lokalerna är i dagsläget tillräckliga.

3.3

Lokalbehov kultur- och fritidsnämnden
3.3.1 Mötesplatser
3.3.1.1 Nuläge

Kultur- och fritidsnämnden har idag två mötesplatser för unga, dels i inhyrda lokaler i
K5 på Kalmarvägen i Bålsta och dels i kommunala lokaler på Slottsgården i Skokloster i
anslutning till räddningstjänst och idrottshall.
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Under 2018 har verksamhet drivits tillsammans med socialtjänsten och skolan i Café
Fridegård. Verksamheten har varit riktad till äldre unga och erbjudits en gång i veckan
under terminstid.
SPF, PRO och Finska föreningen delar lokaler i Skeppet/IP-Gallerian på Kalmarvägen.
Verksamheten kommer under 2019 att flytta till Skeppsgården.
3.3.1.2 Behov
Lokalen på Kalmarvägen i Bålsta är inte optimal och är att se som tillfällig. Lokalerna på
Slottsgården i Skokloster är för små även om gården har tillgång till idrottshallen under
större delen av verksamhetstiden.
3.3.2 Fritids- och idrottsanläggningar
3.3.2.1 Nuläge
Kultur- och fritidsnämnden nyttjar ett stort antal anläggningar inom fritids- och
idrottsområdet. Anläggningarna används huvudsakligen av kommunens föreningar och
skolor. Det är idrottshallar, gymnastiksalar, strandbad, fotbollsplaner, idrottsplats, ishall,
skejthall, simhall, cykel- och discgolfbanor och ridhus. Utöver de kommunalt ägda
anläggningarna finns inhyrda lokaler för bland annat kampsport och gymnastik. Några
föreningar har egna anläggningar där kommunen ger drift- och lokalbidrag. Detta är till
exempel längdskidor, utförsåkning, ridsport, tennis och bordtennis. Ett antal
anläggningar ansvarar tekniska förvaltningen för. Det är friluftsområden med
motionsspår, utegym och skejtpark.
Kommunens nya ridhus i Lundby är klart och kommer i drift i början av 2019.
Fotbollsplanen på Björkvallen kommer under våren 2019 att ersättas med en ny
konstgräsplan på Futurumområdet. Servicebyggnad med omklädningsrum och förråd
kommer att färdigställas under 2019.
Under 2019 kommer även Gröna Dalens IPs friidrottsanläggning att upprustas.
3.3.2.2 Behov
Det finns ett stort behov av fler idrottslokaler/anläggningar i kommunen. Dagens
anläggningar är fullbokade av föreningar kvällar och helger och de flesta är bokade av
skolan dagtid under veckorna.
Alternativa möjligheter för att kunna spela fotboll inomhus studeras under början av
2019. Fotbollen behöver ytterligare yta för träning. Till viss del kan detta tillgodoses
inom Futurumområdet.
Två projekteringar av anläggningar kommer att genomföras under 2019. Det gäller dels
en ny simhall och dels någon form av multiarena med två idrottshallar med möjlighet till
publik och evenemang samt lokaler för dojo, judo och boxning som i dagsläget finns i
inhyrda lokaler. Behovet av en ny simhall är stort. Dels på grund av att den nuvarande
simhallen snart når sitt slutdatum och dels för att ge fler möjlighet att vara aktiva där.
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Friidrotten har i nuläget dåliga förutsättningar under vintersäsongen då de hänvisas till
vanliga idrottshallar. På sikt bör en inomhus friidrottsanläggning tillkomma. Detta behov
kan eventuellt lösas som ett tillägg till en kommande ishallsbyggnad.
Den idrott som har störst behov av nya lokaler är gymnastiken. I projekteringen för en ny
multiarena bör möjligheterna för gymnastiken utredas.
Utveckling av discgolf- och mountainbikebanorna i Viby bör utredas tillsammans med
föreningarna.
I vissa fall kan det vara aktuellt att föreningar själva står för anläggningsutveckling
genom bidrag från Upplands idrottsförbund eller Allmänna arvsfonden. I de fallen bör
kommunen upplåta mark till föreningen under minst en tioårsperiod.
3.3.3 Föreningslokaler
3.3.3.1 Nuläge
I kommunen finns en tradition att ge möjlighet för föreningar att hyra lokaler för sina
verksamheter. I dagsläget handlar det om ett 20-tal föreningar som har kommunala
lokaler. Avtalen med föreningarna har uppdaterats 2015-2016 och flera av dem kommer
att omförhandlas under 2019 beroende på nya bidragsregler.
Kommunala lokaler finns i nuläget på Knarrbacken och Talltorp för musik- och
hantverksändamål samt på Granåsen. På Granåsen har Bålsta Alpina egna lokaler på
kommunal mark, Bålsta skidklubb hyr Smedstugan och Friluftsfrämjandet hyr delar av
Granåsenstugan. Inhyrda lokaler finns på Fabriksvägen för judo, dojo och boxning och i
IP Gallerian för håbogymnasterna, Håbo skateboardförening, SPF, PRO och finska
föreningen.
Flera av lokalerna är i dåligt skick, t.ex. lokalerna på Knarrbacken och behöver ersättas
eller avvecklas. Under 2019 kommer de återstående föreningslokalerna på Talltorp att
avvecklas.
3.3.3.2 Behov
Omfattningen av lokalbehov är svårbedömt och behöver utredas. Vissa föreningar som
idag har en egen lokal kan ha behov som kan lösas på annat sätt. Andra har behov av
egna verksamhetslokaler. En översyn av de befintliga föreningslokalernas status behöver
också genomföras. Huvudsakligen finns behovet i Bålsta. De ekonomiska följderna av
lokalbehoven går inte bedöma i dagsläget.
Ersättningslokaler för judo, dojo och boxning planeras i den nya
idrottshallen/miniarenan på Gröna Dalen. Avveckling av lokalerna på Fabriksvägen kan
ske efter flytt.
Håbogymnasternas lokalbehov bör till stor del tillgodoses i en ny idrottshall/miniarena
på Gröna Dalen.
För pensionärsföreningarna sker ombyggnad av Skeppsgården.
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I IP Gallerian finns en mindre idrottshall som används av fritidsgården K5 samt en
skejthall. Eventuellt kan fritidsgårdsverksamheten samt musikverksamheten på Talltorp
och Knarrbacken flytta in i IP Gallerian.
I anslutning till Smedstugan behöver skidklubben nya lokaler med förråd och toaletter.
I samband med att kommunen utvecklar befintliga eller bygger nya anläggningar kan en
hel del av behoven troligen tillgodoses. Kultur- och fritidsnämnden har ett uppdrag från
kommunfullmäktige/KS att i samband med att ett Kultur- och fritidspolitiskt program tas
fram även utreda föreningarnas framtida lokalbehov.

3.4

Lokalbehov kommunal förvaltning
3.4.1 Nuläge

Kommunhuset färdigställdes 1989 och hade då 110 arbetsrum. Idag arbetar närmare 170
personer i huset och det är brist på platser. För att klara behoven under de närmaste fem
åren pågår arbete för att skapa öppnare ytor och på så sätt ge utrymme för flera
kontorsarbetsplatser. Översynen omfattar även konferensblocket och café Håbo.
Lokalerna för driftpersonal inom de tekniska verksamheterna (fastighet, gata och park)
har brister. Byggnaderna är moduler som inrymmer administrativa lokaler, personalrum,
omklädningsrum och ett mindre konferensrum. Lokalerna ligger i anslutning till
uppställningsplatsen för kommunens olika arbetsfordon och förråd av arbetsmaterial.
3.4.2 Behov
I takt med kommunens expansion ökar behovet av administrativa lokaler men även
lokaler för externa och interna möten. Befintligt kommunhus behöver byggas ut inom
perioden för att kunna svara upp mot det ökade behovet av lokaler för den egna
verksamheten. Detta kan förslagsvis göras genom en tillbyggnad i tre till fyra våningar.
Tillbyggnaden skulle utöver administrativa lokaler även kunna innehålla publika lokaler.
För driftverksamheten inom tekniska förvaltningen bör en ny byggnad uppföras på
samma plats som nuvarande lokaler. Byggnaden bör innehålla funktioner som
administrativa lokaler, omklädningsrum samt lunchrum kombinerat med konferensrum.
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Lokalbehov, investering (tkr)
2019

2020

10 000

35 000
20 000

2021

2022

7 000
30 000

32 000

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Kommentar, tolkning

Barn och utbildningsförv
Ombyggnad Gröna Dalens förskola
Ombyggnad Skogsbrynets förskola
Förskola 8 avd
Förskola 8 avd
Om- och tillbyggnad Viby förskola*
Privat förskola 120 barn
Viby äng förskola 6 avd
Grundskola 600 elevplatser
Om- och tillbyggnad Viby skola*
Om- och nybyggnad Futurumskolan
Tillbyggnad Västerängsskolan
Gymnasieskola
Summa

Socialförvaltningen
Särskilt boende f äldre, Västerhagsv. 60 pl
Särskilt boende för äldre 50 platser
Korttidsplatser
Dagverksamhet 10 platser
Dagverksamhet 10 platser
Dagverksamhet 10 platser
LSS gruppboende 5 platser
LSS gruppboende 6 platser
LSS gruppboende 6 platser
LSS gruppboende 6 platser
LSS gruppboende 6 platser
LSS servicebostad 10 platser
LSS servicebostad 10 platser
LSS korttidsboende barn
LSS daglig verksamhet

30 000
10 000

35 000

34 000

9 000
Privat
Privat
10 000

100 000

140 000

100 000

100 000

140 000

100 000

30 000

34 000

2026

2027

56 000

48 000

10 000

76 000

138 000

56 000

42 000

2019

2020

2021

2022

Ny grundskola. Externa intressenter finns. Dyarne möjligt område, framtagande av planprogram pågår
*Samma projekt som ut Viby förskola. Antal elevplatser utökas med ca 200.
Renovering, ombyggnad inkl utökning av elevkapacitet
Ev påbyggnad för 450 elever
Ny gymnasieskola önskvärd i centralt läge.

2023

2024

2025

10 000

70 000

70 000

Inhyrning

Inhyrning
Inhyrning
Inhyrning
Inhyrning
15 000
Inhyrning
Inhyrning
Inhyrning
Inhyrning
Inhyrning
Inhyrning
Inhyrning
15 000

10 000

70 000

2028

Kommentar, tolkning
Inhyrning Västerhagsvägen (Kyrkcentrum). Arbete pågår tillsammans med HåboHus
Planstöd finns på Åsen (egen regi). Inhyrning kan bli aktuellt. Detaljplanering pågår i Kalmarsand
Ca 12 nya korttidsplatser bör tillkomma under perioden. Kan integreras i befintliga eller nya boenden
Inhyrning. Arbete pågår med privat fastigshetsägare
Inhyrning planeras
Inhyrning. Arbete pågår med privat fastigshetsägare

Inhyrning

Cafeverksamhet nyanlända/arbetsstöd

Summa

Utökning av befintlig förskola med två avdelningar. Detaljplanering pågår.
Utökning av befintlig förskola med tre avdelningar. Paviljonger ersätts med permanenta lokaler
Kan komma att ersättas av förskola i privat regi, se nedan angående förskola i Väppeby Äng
Några möjliga platser är Åsen (planstöd finns) och Bålsta C etapp 1
*Samma projekt som Viby Skola. Paviljonger ersätts med permanenta lokaler. Förskolan utökas till 8 avd.
Privat utförare. Förskola ska byggas i Väppeby Äng enligt avtal (MÅ BRA förskolor)
Troligen privat utförare. Planstöd finns. Väg måste finansieras och byggas innan förskola kan byggas

70 000
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Inhyrning. Pågår genom Håbohus.
Inhyrning. Pågår genom Håbohus.
Planstöd finns på Dalvägen. Avstyckning pågår. Förutsätter byggnation i egen regi
Inhyrning planeras. Planstöd finns i Viby
Inhyrning planeras. Behov av ny gruppbostad finns vart tredje år
Inhyrning planeras. Möjlighet finns inom pågående detaljplan Björkvallen
Inhyrning planeras.
Inhyrning planeras. Avser fyra platser, liknande som Ekan
Inhyrning planeras. En lokal för daglig verksamhet behövs de närmaste åren
Finns i planerad byggnation Västerhagsvägen (Kyrkcentrum)

Kultur och fritidsförv
Fotbollsanläggning, inomhus
Idrottshall/multiarena
Simhall
Bibliotek/kulturhus
Mötesplats i Skokloster
Ishall + friidrott
Föreningslokaler
Summa

Förvaltningslokaler
Kommunhus
Tillbyggnad kommunhus
Driftlokaler tekniska förvaltningen
Summa

Totaler

2019

2020

2021

2022

26 000
2 000
500
250
500

15 000
13 000
5 000

15 000
50 000
150 000

5 000

15 000

5 000
60 000
145 000
50 000
10 000

29 250

38 000

230 000

2019

2020

2021

5 000

15 000

2023

2024

5 000

15 000

110 250

206 000

287 000

2026

50 000

50 000
100

75 000

270 000

50 000

50 000

100

75 000

2022

2023

2024

2025

2026

5 000
1 000
1 000

2025

14 000
14 000

326 000

160 000

100 000

2027

2028

2027

2028

5 000

100 000

65 000

270 100

170 000

Kommentar, tolkning
Ombyggnad
Tillbyggnad av befintligt kommunhus
Nybyggnad "kommunförråd" - omklädning, lunchrum, adm platser

65 000

265 000

Kommentar, tolkning
Anläggningens omfattning utreds
Detaljplanering pågår, Gröna Dalen. Inkluderar hall för skolans behov liksom lokaler för kampsport.
Kostnaden beräknas till 150-300 mnkr berorende på ambitionsnivå. Planstöd saknas.
Detaljplanering pågår, Bålsta C etapp 6.
Lokalisering ej klar. Kan eventuellt inrymmas i Håbohus nybyggnation.
Planstöd saknas
Bl.a. ersättningslokaler Talltorp och Knarrbacken

34 000
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Bilaga 2
Lokalbehov, driftskostnader (tkr)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Kommentar, tolkning

Barn och utbildning
Ombyggnad Gröna Dalens förskola
Ombyggnads Skogsbrynets förskola
Förskola 8 avd
Förskola 8 avd
Om- och tillbyggnad Viby förskola*
Privat förskola 120 barn
Viby äng förskola 6 avd

5 339
11 483
18 221
18 310
12 293

Grundskola 600 elevplatser
Om- och tillbyggnad Viby skola*
Om- och nybyggnad Futurumskolan
Tillbyggnad Västerängsskolan
Gymnasieskola
Summa

Socialförvaltningen
Särskilt boende för äldre 60 platser
Särskilt boende för äldre 50 platser
Korttidsplatser
Dagverksamhet 10 platser
Dagverksamhet 10 platser
Dagverksamhet 10 platser
LSS gruppboende 5 platser
LSS gruppboende 6 platser
LSS gruppboende 6 platser
LSS gruppboende 6 platser
LSS gruppboende 6 platser
LSS servicebostad 10 platser
LSS servicebostad 10 platser
LSS korttidsboende barn
LSS daglig verksamhet
Cafeverksamhet nyanlända/arbetsstöd
Summa

69 162
20 395
19 817

0

5 339

2019

2020

63 989

18 221

0

0

69 162

0

18 310

0

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Kommentar, tolkning

42 000
33 500
200

Budget finns år 2019 from april, utökning till helårsdrift
1 700

200

Budget finns år 2019 from april, utökning till helårsdrift

2 000
1 500

Budget finns år 2019 from maj, utökning till helårsdrift
Budget finns år 2019 from maj, utökning till helårsdrift
8 300
8 300
8 300
5 900
5 900
6 300

3900

700
0
9 000

Beräknas att rymmas i befintlig verksamhet/organisation
42000

5900

14600

0

35 200

8 300

204

5900

0

Kultur och fritid

2019

2020

2021

Fotbollsanläggning, inomhus
Idrottshall/multiarena
Simhall
Bibliotek/kulturhus
Mötesplats i Skokloster
Ishall + friidrott
Föreningslokaler
Summa

Förvaltningslokaler

Totaler

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Kommentar, tolkning

8 892
7 998
21 013
Beräkning enbart för att Bibliotek, kulturverksamhet o fritidsgård (utan personalökning) ingår i byggnaden.
Övrig verksamhet som planeras är bland annat musikskolan

16 381
5 258
13 582

Beräkning med förutsättning att gamla ishallen är kvar

0

0

0

26 271

0

16 381

0

13 582

0

0

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Kommunhus
Tillbyggnad kommunhus
Driftlokaler för fastighet, gata och park
Summa

2022

Kommentar, tolkning

1 613
10 068

0

1 613

0

2 243
2 243

3 900

15 952

105 989

52 635

I summan ingår engångseffekter på totalt 1318Tkr. 250tkr för rivning och 1068tkr för restvärde på nuvarnade
byggnad, kommande år blir driftskostnaderna 925Tkr
0

0

0

10 068

0

0

14 600

16 381

104 362

31 950

24 210

0
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-03
Kommunstyrelsen

§ 142

Ärende 13

Dnr 2018/00798

Taxa för utskrift och kopiering av allmänna handlingar
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige antar reviderad taxa för utskrift och kopiering av
allmänna handlingar
2. Kommunfullmäktige upphäver taxa antagen 2014-03-24 § 4, Avgifter för
kopia med mera av allmänna handlingar, KS 2014/27 nr 2014.192
Sammanfattning
Att ta del av allmänna handlingar är enligt lag kostnadsfritt, däremot har
kommunen rätt att ta ut en avgift för utskrifter eller kopior av dessa. Denna
taxa har setts över i den allmänna styrdokumentsöversynen och några
mindre redaktionella ändringar i texten har gjorts. I återremiss ombads förvaltningen justera denna taxa i enlighet med taxan för kultur- och fritidsnämndens verksamheter, där kopiering, utskrift och skanning av icke allmänna handlingar tas upp.
Allra oftast kommer en begäran om allmän handling in via mail eller telefon. Om handlingen finns i digital form och sekretessprövning visar att inga
hinder finns för att lämna ut den på det sättet, så skickas den digitalt. I annat
fall kopieras handlingen av ansvarig handläggare och skickas via post, antingen som rekommenderat brev vid känsliga eller sekretessbelagda uppgifter eller i vanligt brev. I enstaka fall kommer personen för att själv hämta ut
kopian på sin handling eller för att läsa handlingarna på plats, om det rör sig
om ett mycket omfattande material.
Utredning visar att det ofta är under tio sidor som begärs ut, vilket är gränsen för att kostnadsfritt ta del av allmänna handlingar idag. Det är idag även
kostnadsfritt att få handlingar distribuerade digitalt.
I dagsläget är det mycket få verksamheter som har möjlighet att ta betalt för
så små belopp som det skulle innebära att ta betalt för kopior redan från
första sidan. Faktura kan bara användas för belopp över 50 kronor och
kommunen skulle gå back ekonomiskt på att kräva så små belopp via postförskott. Flera betalningssätt som till exempel faktura och swish, kan inte
garantera anonymiteten för den som begär ut en allmän handling, vilket är
skyddat i grundlag. I kommunhuset finns heller ingen kontanthantering. Att
använda sig av kopiatorer med myntinkast försvåras dels av möjligheten att
omhänderta mynten, dels för att det skulle innebära att alla som vill ta del av
allmänna handlingar skulle behöva komma till kommunhuset i egen person
för att själv kopiera handlingarna vilket både är en avsevärd försämring av
servicen jämfört med idag, och i många fall inte ens möjligt då begäran
kommer från medborgare bosatta i andra delar av landet eller på andra sätt
JUSTERARE

EXPEDIERAD
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-03
Kommunstyrelsen

förhindrade att ta sig till kommunhuset. De kopiatorer vi har idag har heller
inte den möjligheten utan nya maskiner skulle behöva införskaffas.
Många allmänna handlingar som begärs ut skickas idag i elektronisk form,
men det är inte rekommenderat att alla handlingar ska distribueras så. Handlingar som ofta begärs ut och skickas i pappersform är exempelvis handlingar från kommunarkivet som rör betyg, skolhälsojournaler eller elevakter,
adoptions- eller fosterhemsplaceringshandlingar.
I bibliotekstaxan för icke allmänna handlingar (alltså varken inkomna till eller skapade hos kommunen), framgår också att även skanning och att skicka
den inskannade handlingen med mail ska vara belagt med en kostnad. Det
innebär att vi inte längre kan låta medborgare ta del av några handlingar ur
kommunarkivet utan kostnad, exempelvis avtal av olika slag, äldre bygglovshandlingar eller annan dokumentation kring en fastighet.
Förvaltningen bedömer att det inte är lämpligt att jämställa lagstadgat utlämnande av allmänna handlingar med handlingar som privatpersoner tar
med sig för utskrift eller skanning på biblioteket. Dessutom skulle det som
tidigare nämnts bli en för stor administrativ kostnad att hantera betalning av
alla kopierade sidor. Mot ovanstående bakgrund föreslår förvaltningen att
taxan även fortsättningsvis gäller från tionde sidan och inte vid inskannade
handlingar som distribueras digitalt.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 118
Tjänsteskrivelse 2019-02-14
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-28
Taxa för utskrift och kopiering av allmänna handlingar KS 2018/00798 nr
85543
Komplettering till tjänsteskrivelse, KS 2018/00586 Taxor och avgifter inom
kultur- och fritidsnämnden
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Sammanträdesdatum

2019-05-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 118

Dnr 2018/00798

Taxa för utskrift och kopiering av allmänna handlingar
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunfullmäktige antar reviderad taxa för utskrift och kopiering av
allmänna handlingar
2. Kommunfullmäktige upphäver taxa antagen 2014-03-24 § 4, Avgifter för
kopia med mera av allmänna handlingar, KS 2014/27 nr 2014.192
Sammanfattning
Att ta del av allmänna handlingar är enligt lag kostnadsfritt, däremot har
kommunen rätt att ta ut en avgift för utskrifter eller kopior av dessa. Denna
taxa har setts över i den allmänna styrdokumentsöversynen och några
mindre redaktionella ändringar i texten har gjorts. I återremiss ombads förvaltningen justera denna taxa i enlighet med taxan för kultur- och fritidsnämndens verksamheter, där kopiering, utskrift och skanning av icke allmänna handlingar tas upp.
Allra oftast kommer en begäran om allmän handling in via mail eller telefon. Om handlingen finns i digital form och sekretessprövning visar att inga
hinder finns för att lämna ut den på det sättet, så skickas den digitalt. I annat
fall kopieras handlingen av ansvarig handläggare och skickas via post, antingen som rekommenderat brev vid känsliga eller sekretessbelagda uppgifter eller i vanligt brev. I enstaka fall kommer personen för att själv hämta ut
kopian på sin handling eller för att läsa handlingarna på plats, om det rör sig
om ett mycket omfattande material.
Utredning visar att det ofta är under tio sidor som begärs ut, vilket är gränsen för att kostnadsfritt ta del av allmänna handlingar idag. Det är idag även
kostnadsfritt att få handlingar distribuerade digitalt.
I dagsläget är det mycket få verksamheter som har möjlighet att ta betalt för
så små belopp som det skulle innebära att ta betalt för kopior redan från
första sidan. Faktura kan bara användas för belopp över 50 kronor och
kommunen skulle gå back ekonomiskt på att kräva så små belopp via postförskott. Flera betalningssätt som till exempel faktura och swish, kan inte
garantera anonymiteten för den som begär ut en allmän handling, vilket är
skyddat i grundlag. I kommunhuset finns heller ingen kontanthantering. Att
använda sig av kopiatorer med myntinkast försvåras dels av möjligheten att
omhänderta mynten, dels för att det skulle innebära att alla som vill ta del av
allmänna handlingar skulle behöva komma till kommunhuset i egen person
för att själv kopiera handlingarna vilket både är en avsevärd försämring av
servicen jämfört med idag, och i många fall inte ens möjligt då begäran
kommer från medborgare bosatta i andra delar av landet eller på andra sätt
JUSTERARE

EXPEDIERAD
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2019-05-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott

förhindrade att ta sig till kommunhuset. De kopiatorer vi har idag har heller
inte den möjligheten utan nya maskiner skulle behöva införskaffas.
Många allmänna handlingar som begärs ut skickas idag i elektronisk form,
men det är inte rekommenderat att alla handlingar ska distribueras så. Handlingar som ofta begärs ut och skickas i pappersform är exempelvis handlingar från kommunarkivet som rör betyg, skolhälsojournaler eller elevakter,
adoptions- eller fosterhemsplaceringshandlingar.
I bibliotekstaxan för icke allmänna handlingar (alltså varken inkomna till eller skapade hos kommunen), framgår också att även skanning och att skicka
den inskannade handlingen med mail ska vara belagt med en kostnad. Det
innebär att vi inte längre kan låta medborgare ta del av några handlingar ur
kommunarkivet utan kostnad, exempelvis avtal av olika slag, äldre bygglovshandlingar eller annan dokumentation kring en fastighet.
Förvaltningen bedömer att det inte är lämpligt att jämställa lagstadgat utlämnande av allmänna handlingar med handlingar som privatpersoner tar
med sig för utskrift eller skanning på biblioteket. Dessutom skulle det som
tidigare nämnts bli en för stor administrativ kostnad att hantera betalning av
alla kopierade sidor. Mot ovanstående bakgrund föreslår förvaltningen att
taxan även fortsättningsvis gäller från tionde sidan och inte vid inskannade
handlingar som distribueras digitalt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-02-14
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-28
Taxa för utskrift och kopiering av allmänna handlingar KS 2018/00798 nr
85543
Komplettering till tjänsteskrivelse, KS 2018/00586 Taxor och avgifter inom
kultur- och fritidsnämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-02-14

Vår beteckning

KS 2018/00798 nr 88451

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens kansli
Ellinor Tegnér, Kommunarkivarie
0171-525 04
ellinor.tegner@habo.se

Taxa för utskrift och kopiering av allmänna handlingar
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige antar reviderad taxa för utskrift och kopiering av
allmänna handlingar
2. Kommunfullmäktige upphäver taxa antagen 2014-03-24 § 4, Avgifter
för kopia med mera av allmänna handlingar, KS 2014/27 nr 2014.192
Sammanfattning

Att ta del av allmänna handlingar är enligt lag kostnadsfritt, däremot har
kommunen rätt att ta ut en avgift för utskrifter eller kopior av dessa. Denna
taxa har setts över i den allmänna styrdokumentsöversynen och några
mindre redaktionella ändringar i texten har gjorts. I återremiss ombads
förvaltningen justera denna taxa i enlighet med taxan för kultur- och
fritidsnämndens verksamheter, där kopiering, utskrift och skanning av icke
allmänna handlingar tas upp.
Allra oftast kommer en begäran om allmän handling in via mail eller
telefon. Om handlingen finns i digital form och sekretessprövning visar att
inga hinder finns för att lämna ut den på det sättet, så skickas den digitalt. I
annat fall kopieras handlingen av ansvarig handläggare och skickas via post,
antingen som rekommenderat brev vid känsliga eller sekretessbelagda
uppgifter eller i vanligt brev. I enstaka fall kommer personen för att själv
hämta ut kopian på sin handling eller för att läsa handlingarna på plats, om
det rör sig om ett mycket omfattande material.
Utredning visar att det ofta är under tio sidor som begärs ut, vilket är
gränsen för att kostnadsfritt ta del av allmänna handlingar idag. Det är idag
även kostnadsfritt att få handlingar distribuerade digitalt.
I dagsläget är det mycket få verksamheter som har möjlighet att ta betalt för
så små belopp som det skulle innebära att ta betalt för kopior redan från
första sidan. Faktura kan bara användas för belopp över 50 kronor och
kommunen skulle gå back ekonomiskt på att kräva så små belopp via
postförskott. Flera betalningssätt som till exempel faktura och swish, kan
inte garantera anonymiteten för den som begär ut en allmän handling, vilket
är skyddat i grundlag. I kommunhuset finns heller ingen kontanthantering.
Att använda sig av kopiatorer med myntinkast försvåras dels av möjligheten
att omhänderta mynten, dels för att det skulle innebära att alla som vill ta del
av allmänna handlingar skulle behöva komma till kommunhuset i egen
person för att själv kopiera handlingarna vilket både är en avsevärd
försämring av servicen jämfört med idag, och i många fall inte ens möjligt
då begäran kommer från medborgare bosatta i andra delar av landet eller på
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-02-14

Vår beteckning

KS 2018/00798 nr 88451

andra sätt förhindrade att ta sig till kommunhuset. De kopiatorer vi har idag
har heller inte den möjligheten utan nya maskiner skulle behöva
införskaffas.
Många allmänna handlingar som begärs ut skickas idag i elektronisk form,
men det är inte rekommenderat att alla handlingar ska distribueras så.
Handlingar som ofta begärs ut och skickas i pappersform är exempelvis
handlingar från kommunarkivet som rör betyg, skolhälsojournaler eller
elevakter, adoptions- eller fosterhemsplaceringshandlingar.
I bibliotekstaxan för icke allmänna handlingar (alltså varken inkomna till
eller skapade hos kommunen), framgår också att även skanning och att
skicka den inskannade handlingen med mail ska vara belagt med en
kostnad. Det innebär att vi inte längre kan låta medborgare ta del av några
handlingar ur kommunarkivet utan kostnad, exempelvis avtal av olika slag,
äldre bygglovshandlingar eller annan dokumentation kring en fastighet.
Förvaltningen bedömer att det inte är lämpligt att jämställa lagstadgat
utlämnande av allmänna handlingar med handlingar som privatpersoner tar
med sig för utskrift eller skanning på biblioteket. Dessutom skulle det som
tidigare nämnts bli en för stor administrativ kostnad att hantera betalning av
alla kopierade sidor. Mot ovanstående bakgrund föreslår förvaltningen att
taxan även fortsättningsvis gäller från tionde sidan och inte vid inskannade
handlingar som distribueras digitalt.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Uppföljning

Beslutet följs upp enligt gällande riktlinjer för styrdokument.
Beslutsunderlag

– Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-28
– Taxa för utskrift och kopiering av allmänna handlingar KS 2018/00798
nr 85543
– Komplettering till tjänsteskrivelse, KS 2018/00586 Taxor och avgifter
inom kultur- och fritidsnämnden
__________

Beslut skickas till

Samtliga nämnder samt kommunala bolag
Författningssamlingen
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TAXA FÖR

Utskrift och
kopiering av
allmänna
handlingar

Antaget av

Kommunfullmäktige

Antaget

"[Ange datum och § för antagande]"

Giltighetstid

Tillsvidare

Dokumentansvarig

Kansli- och kvalitetschef
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Håbo kommuns styrdokumentshierarki

Diarienummer

KS 2018/00798 nr 88450

Gäller för

Samtliga verksamheter i Håbo kommun

Tidpunkt för
aktualitetsprövning
Ersätter tidigare versioner Avgifter för kopia med mera av allmänna handlingar,
KF 2014-03-24, § 4
Relaterade styrdokument Taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämnden, KF 201810-01 § 99
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TAXA
Datum

2019-02-14

Vår beteckning

KS 2018/00798 nr 88450

Taxa för utskrift och kopiering av allmänna handlingar

Innehåll
Håbo kommuns styrdokumentshierarki

2

Taxa för utskrift och kopiering av allmänna handlingar

3

Utskrift och kopiering av allmänna handlingar

4

1.

Kopiering av allmänna handlingar

4

2.

Avgifter

4

3.

Färgkopia
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4.

Format
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5.

Avskrift och bestyrkning av allmän handling

5

6.

Kopia av videobandsupptagning/ljudupptagning

5

7.

Utlämnade av handlingar i elektroniskt format

5
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Överföring av digital upptagning

5
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Betalning

5

10.

Tillämpning av bestämmelserna
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Vår beteckning

2019-02-14

KS 2018/00798 nr 88450

Utskrift och kopiering av allmänna handlingar

Allmänheten har rätt att utan avgift ta del av allmänna handlingar som inkommit till,
upprättats eller förvaras hos en kommun eller en myndighet till den del de får lämnas ut. Om
en person även önskar en kopia eller utskrift av en allmän handling har en kommun rätt att ta
ut en avgift (2 kap. tryckfrihetsförordningen). Avgifterna ska vara fastställda av
kommunfullmäktige till exempel genom en kopieringstaxa. De föreslagna avgifterna grundar
sig i Avgiftsförordningen (SFS 1992:191), rekommendationer från SKL samt på jämförelser
med liknade avgifter i andra kommuner. De korrelerar också med de avgifter för övrig
kopiering som fastställts för kultur- och fritidsnämnden (KF 2018-10-01 § 99).
1.

Kopiering av allmänna handlingar

Håbo kommun har rätt att, om inte kommunfullmäktige i särskilda fall eller för särskilda
verksamhetsområden bestämt annat, kräva avgifter för:
1) Kopia eller avskrift av handling i pappersform
2) Utskrift av upptagning för automatisk databehandling, exempelvis elektroniska
dokument och databaser
3) Kopia av video- eller ljudbandsupptagning
2.

Avgifter

Avgift ska tas ut om en beställning omfattar 10 sidor eller mer, oavsett om beställningen
avser enkel- eller dubbelsidigt material.
Avgift för en beställning av 10 stycken A4-sidor är 50 kronor. För varje därtill kommande
A4 är kostnaden 2 kronor. I de fall där handlingar skickas med post tillkommer portokostnad
om försändelsen väger mer än 20 gram. Kostnad tas även ut vid eventuell postförskottsavgift
eller annan särskild kostnad för att den begärda handlingen ska komma mottagaren tillhanda.
Kostnaderna för att den begärda handlingen ska komma mottagaren tillhanda gäller endast i
de fall då mottagaren har betalt en avgift för själva handlingen.
Avgifter för kopia/utskrift av allmän handling:
Antal sidor

Pris

1-9 st

0 kr

10 st

50 kr

Varje kopia därefter

2 kr

Om misstanke finns att avgiftsfriheten för beställningar på upp till 9 sidor missbrukas, till
exempel via flertalet mindre beställningar som lämpligen hade kunnat göras vid ett tillfälle,
har kommunen rätt att behandla samtliga uttag som en och samma begäran.
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KS 2018/00798 nr 88450

Färgkopia

Kommunens huvudinriktning är att inte tillhandahålla färgkopior om inte särskilda behov
finns. Gällande allmänna handlingar som inte kan utläsas i svart-vitt så tas avgift ut från och
med den tionde sidan, enligt ovan presenterad avgift.
4.

Format

Kommunens huvudinriktning är att tillhandahålla kopior i pappersformatet A4. Om särskilda
behov finns kan kopian av handlingen ges i det format som handlingen kräver.
5.

Avskrift och bestyrkning av allmän handling

Om kommunen enligt särskild föreskrift ska framställa bestyrkta avskrifter eller kopior av
handlingar ska avgift tas ut enligt bestämmelser i avgiftsförordningen1.
6.

Kopia av videobandsupptagning/ljudupptagning

Håbo kommun följer de avgifter för kopia av videobandsupptagning och kopieringsavgiften
för ljudbandsupptagning som anges i avgiftsförordningen.2
7.

Utlämnade av handlingar i elektroniskt format

Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar på annat sätt än i pappersform men kan
om det är lämpligt tillgodose önskemål om utlämnande i digital form. Detta förutsatt att inga
integritetsrisker eller hinder i författningar om sekretess och dataskydd bedöms föreligga.
Överväganden bör göras hur distribueringen av handlingen kan ske säkrast.
För handlingar som redan finns lagrade i digital form, eller som kan utlämnas i digital form
utan en betydande bearbetning/arbetsinsats, ska ingen avgift tas ut.
Sammanställningar av upptagningar för automatisk databehandling anses enligt TF 2 kap 3 §
inte förvarade hos myndigheten om de inte kan göras tillgängliga med rutinbetonade
åtgärder.
8.

Överföring av digital upptagning

Vid överföring av digital upptagning till USB, DVD eller annan databärare ska databäraren
debiteras till självkostnadspris. Håbo kommun erbjuder överföring av digital upptagning till
databärare under förutsättning att bestämmelser om sekretess och dataskyddslagstifning
följs.
9.

Betalning

Betalning för kopia med mera för allmänna handlingar sker via faktura eller postförskott. I
undantagsfall kan betalningen även ske med kontanter/swish (i de fall mottagaren av
handlingen önskar vara anonym).
10.

Tillämpning av bestämmelserna

Avgift ska inte tas ut i de fall när följande organ eller personer begär ut handlingar: andra
kommuner, landsting eller regioner, statliga myndigheter, kommunala bolag och förbund,
nämnder och förvaltningar. Förtroendevalda inom Håbo Kommun äger rätt att avgiftsfritt få
kopior av handlingar hörande till aktuella ärenden i den egna nämnden. Avgift ska inte tas ut
för expediering av beslut till berörda. Avgift ska inte tas ut för kopiering av
1

Oktober 2018 är kostnaden 125 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme för framställningen av avskrift
och 2 kronor för varje framställd kopia, dock lägst 50 kronor (§ 18).
2
Oktober 2018 är avgiften för kopia av videobandsupptagning 600 kronor per band. Avgiften för kopia av
ljudbandsupptagning är 120 kronor per band (§ 17).
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KS 2018/00798 nr 88450

samhällsinformation eller för kopiering av kommunens blanketter, kvittenser och handlingar
som kommunen begärt in.
I de fall beställd kopia eller utskrift av en handling har tagits fram, debiteras kostnaden även
om mottagaren inte hämtar handlingen.
Uppkommer frågor om avgifternas tillämpning avgörs det av berörd nämnd eller av
delegation utsedd delegat.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-01-28
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 25

Dnr 2018/00798

Taxa för utskrift och kopiering av allmänna handlingar
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet, förvaltningen ges
i uppdrag att synkronisera avgifterna för hela kommunen.
Sammanfattning
Att ta del av allmänna handlingar är kostnadsfritt, däremot har kommunen
rätt att ta ut en avgift för utskrifter eller kopior av dessa. Denna taxa har
setts över i den allmänna styrdokumentsöversynen och några mindre redaktionella ändringar i texten har gjorts. Avgifterna har behållits oförändrade.
Beslutsunderlag
Taxa för utskrift och kopiering av allmänna handlingar KS 2018/00798 nr
85543
Komplettering till tjänsteskrivelse, KS 2018/00586 Taxor och avgifter inom
kultur- och fritidsnämnden
Förslag till beslut på sammanträdet
Liselotte Grahn Elg (M) föreslår att ärendet återremitteras, förvaltningen ges
i uppdrag att synkronisera avgifterna för hela kommunen.

JUSTERARE

EXPEDIERAD
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SKRIVELSE
Datum

2018-09-18
Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens kansli
Lena Jande, Kansli- och kvalitetschef
0171-52558
lena.jande@habo.se

Komplettering
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-09-17, under punkten ” Taxor
och avgifter inom kultur- och fritidsnämnden” kom en begäran om
komplettering kring kopieringskostnader.
Avgiften för kopiering föreslås till 2 kr/kopia i biblioteket och
kommunstyrelsen anser att den avgiften bör stämma överens med andra
beslut om avgifter för kopiering i Håbo kommun.
Det finns ytterligare ett beslut om taxor och avgifter som innehåller avgifter
för kopiering, nämligen ”Avgifter för kopia mm av allmänna handlingar”
(KF 2014-03-24, § 4).
I beslutet kan man läsa:
”Kopia av en allmän handling
Avgift ska tas ut om en beställning omfattar 10 sidor eller mer, oavsett om
beställningen avser enkel-eller dubbelsidigt material.

Avgift för en beställning av 10 stycken A4 är 50 kronor. För varje därtill
kommande A4 är kostnaden 2 kronor. I de fall där handlingar skickas med post
tillkommer portokostnad om försändelsen väger mer än 20 gram. Kostnad tas
även ut vid eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att den
begärda handlingen ska komma mottagaren tillhanda. Kostnaderna för att den
begärda handlingen ska komma mottagaren tillhanda gäller endast i de fall då
mottagaren har betalt en avgift för själva handlingen.
Avgifter för kopia/utskrift av allmän handling:
Antal sidor Pris
1-9 st 0 kr
10 st 50 kr
Varje kopia därefter 2 kr”

Avgiften för enskilda kopior över 10 sidor allmän handling stämmer
överens med den föreslagna avgiften för kopiering i biblioteket. Avgiften
upp till 10 sidor är att betrakta som särskild för att det rör sig om kopiering
av just allmän handling.
Ingen revidering av ”Avgifter för kopia mm av allmänna handlingar”
bedöms därför nödvändigt på grund av beslut om ”Taxor och avgifter inom
kultur- och fritidsnämnden”.
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KS 2018/00586 nr 84809

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-03
Kommunstyrelsen

§ 132

Ärende 14

Dnr 2019/00178

Årsredovisning för samordningsförbundet Uppsala län
2018
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige tillstyrker att samordningsförbundets styrelse och
dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Sammanfattning
Samordningsförbundet har till länets kommuner översänt årsredovisning och
granskningsrapport.
Samordningsförbundets medlemmar ska ta ställning till om förbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Samordningsförbundets revisorer har granskat förbundets verksamhet och
årsredovisning för år 2018 och tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter
beviljas ansvarsfrihet
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 114
Tjänsteskrivelse 2019-04-17
Revisionsberättelse 2018
Granskningsrapport 2018
Årsredovisning 2018

JUSTERARE

EXPEDIERAD
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 114

Dnr 2019/00178

Årsredovisning för samordningsförbundet Uppsala län
2018
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunfullmäktige tillstyrker att samordningsförbundets styrelse och
dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Sammanfattning
Samordningsförbundet har till länets kommuner översänt årsredovisning och
granskningsrapport.
Samordningsförbundets medlemmar ska ta ställning till om förbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Samordningsförbundets revisorer har granskat förbundets verksamhet och
årsredovisning för år 2018 och tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter
beviljas ansvarsfrihet
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-17
Revisionsberättelse 2018
Granskningsrapport 2018
Årsredovisning 2018

JUSTERARE

EXPEDIERAD
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-04-17

Vår beteckning

KS 2019/00178 nr 90007

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

Årsredovisning för samordningsförbundet Uppsala län 2018
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige tillstyrker att samordningsförbundets styrelse och
dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Sammanfattning

Samordningsförbundet har till länets kommuner översänt årsredovisning och
granskningsrapport.
Samordningsförbundets medlemmar ska ta ställning till om förbundets
styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Samordningsförbundets revisorer har granskat förbundets verksamhet och
årsredovisning för år 2018 och tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter
beviljas ansvarsfrihet

Beslutsunderlag

– Revisionsberättelse 2018
– Granskningsrapport 2018
– Årsredovisning 2018
–
__________

Beslut skickas till

Samordningsförbundet Uppsala län, Storgatan 27, 751 85 Uppsala
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a

2019-04-15

Regionfullmäktige i Uppsala län
Kommunfullmäktige i Enköping
Kommunfullmäktige i Heby
Kommunfullmäktige i Håbo
Kommunfullmäktige i Knivsta
Kommunfullmäktige i Tierp
Kommunfullmäktige i Uppsala
Kommunfullmäktige i Älvkarleby
Kommunfullmäktige i Östhammar
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län
Samordningsförbundets revisorer har granskat förbundets verksamhet och årsredovisning för
2018 och tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Samordningsförbundets medlemmar ska ta ställning till om förbundets styrelse beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. Förbundet emotser protokollsutdrag från ert
fullmäktige/motsvarande så snart ärendet har behandlats hos er.
Protokollsutdrag skickas till:
Samordningsförbundet Uppsala län
Storgatan 27
751 85 Uppsala
alternativt via e-post till
info@finsamuppsala.se
Bilagor:
- Revisionsberättelse 2018
- Granskningsrapport 2018
- Årsredovisning 2018
Hälsningar
Åsa Fichtel
Förbundschef Samordningsförbundet Uppsala län
Telefon 018-18 58 40
info@finsamuppsala.se
Samordningsförbundet Uppsala län
Storgatan 27
751 85 Uppsala
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"Det finns en symbolik i dörrar som har koppling till samverkan.
Ibland öppnas en dörr, ibland stängs den. Bakom en dörr kan det rymmas
nya saker som man inte visste om och ibland stänger man dörren
bakom sig och går in igenom en ny."
Förbundschef Åsa Fichtel

Samordningsförbundet Uppsala län
Storgatan 27, 751 85 Uppsala
www.finsamuppsala.se
•
Grafisk form: Per Jonebrink, RÅDIS AB
Fotografier: Åsa Fichtel
Februari 2019
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Uppsala 2019-03-18
Ulrik Wärnsberg

Ann-Sofi Wallén

Förbundsordförande

1:e vice ordförande

Utsedd av Uppsala kommun

Utsedd av Försäkringskassan

Annika Forsell

Lars Ahlstrand		

2:e vice ordförande

Utsedd av Arbetsförmedlingen

Utsedd av Region Uppsala

			
Solweig Eklund

Karl-Arne Larsson
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Ordföranden har ordet

Förvaltningsberättelse
Många insatser är igång

Under år 2018 har styrelsens inriktning varit att merparten av
insatserna ska riktas mot individer.
Så är även fallet för insatserna som vi för tillfället finansierar. En
stor mängd individer har deltagit i insatser som är helt eller delvis
finansierade från oss. Totalt handlar det om 866 individer som
deltagit. Sex av tio av de 277 individerna som skrivits ut under
året har gått till arbete eller studier, ett resultat som vi är mycket
glada för.

Ulrik Wärnsberg
Ordförande

Vårt överskott arbetas av systematiskt och pengarna har använts till fler insatser än vi någonsin har
finansierat. Som ordförande blir jag stolt över alla insatser vi hjälpt till att finansiera som bidrar
till en effektiv resursanvändning.
De åtta lokala utvecklingsgrupperna är navet i den lokala samverkan. Det är parterna som själva
bestämt att de vill bedriva sin samverkan genom dessa. Vid deras träffar diskuteras både de finansierade insatserna som vi stöttar men också andra utmaningar för utvecklingen framåt. Parterna är
samstämda i att lokusgrupperna ger kraft och utveckling i ett framåtsyftande gemensamt arbete.
Kompetenshöjande insatser

Under året har förbundet arrangerat flera välbesökta seminarier, allt med syfte att höja kompetensen kring olika samverkansfrågor. Vi har arrangerat seminarier kring arbetsgivarperspektivet,
jämställdhet, arbetsintegrerande sociala företag, samt även kring våld i nära relationer. Ämnena
kommer ofta som önskemål från våra parter.
Tio år med förbundet

I november firade förbundet 10 år. Vi hade bjudit in både gamla och nya samverkansparter till en
eftermiddag med föreläsning och mingel. Den utveckling vi nått fram till idag är en resa vi gjort
som innebär att vi hela tiden behöver tänka förändring och nya sätt att utveckla samverkan med
våra parter, det är en process som vi behöver jobba aktivt med hela tiden.
Vi tror på framtiden

En effektiv resursanvändning är målet med allt vi gör och jag är glad över att vi tillsammans
lyckats så bra. Det är med stolthet jag säger tack för år 2018 och välkomnar ett nytt spännande
verksamhetsår.
Ulrik Wärnsberg
Ordförande i Samordningsförbundet Uppsala län
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Sammanfattning av perioden
Måluppfyllelse
Resultaten i årsredovisningen visar att Samordningsförbundet har nått samtliga mål. Därmed har uppdraget att stödja medlemmarnas arbete att förbättra för individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad
rehabilitering att närma sig eller nå egen försörjning uppfyllts.
Deltagare
Förbundet har för året prioriterat insatser enligt fördelningen individ 60 %, därefter struktur 30 % och
slutligen mot kompetenshöjande insatser 10 %.
Prioriteringen har varit ett riktmärke för beviljade ansökningar och utfallet ligger budgetmässigt väl i linje
med prioriteringen där: 58 % är insatser riktade mot individ, 41 % är insatser mot struktur och 1 % är
riktad mot kompetenshöjande insatser.
Under året har förbundets individinsatser stöttat 866 deltagare.
Av de 866 registrerade deltagarna är:
• 49 % kvinnor och 51 % män
• 40 % yngre än 30 år
• 20 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år
• 31 % har en grundskoleexamen eller lägre som högsta avslutade utbildningsnivå
• 32 % har någon form av eftergymnasial utbildning
Totalt 277 individer har skrivits ut från individinriktade insatser under perioden. Av dessa har 174 stycken,
det vill säga 63 % (51 % kvinnor och 49 % män) gått till arbete eller studier efter avslutad insats.
Systematisk uppföljning av insatserna
Under året har samtliga insatser redovisat kvartalsrapporter till förbundet. Fokus i kvartalsrapporterna
ligger på att följa upp insatserna vad gäller olika områden såsom måluppfyllelse, styrgruppsmedverkan,
vakanser, start i tid, budget m.m.
Kvartalsrapporterna följs upp, analyseras systematiskt och sammanställs tillsammans med rekvisitioner,
budget och statistik från SUS* i ett sammanfattande PM två gånger per år. Syftet är att följa upp insatserna tätare än vad som gjorts tidigare. Insatserna har exempelvis blivit betydligt bättre på att redovisa
avvikelser i ett tidigt skede.
Ekonomi
För år 2018 är rörelseresultat -685 tkr och resultatet efter finansiella poster är -374 tkr.
Ett flertal av insatserna har flyttat medel från 2018 till 2019 vilket gör att det förväntade underskottet för
2018 blivit mindre än tidigare budgeterat. Konsekvensen av detta är att det förväntade underskottet för
2018 förskjuts ett år framåt, till 2019.
Insatserna nyttjar 92 % av beviljad budget, justerad för inlämnade avvikelser.
Under 2018 har drygt hälften av insatserna nyttjat hela sin budget jämfört med drygt en tredjedel av
insatserna föregående år.
* Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.
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Om Samordningsförbundet Uppsala län
Syftet med Samordningsförbundets verksamhet är att genom finansiell samordning underlätta och
förbättra möjligheterna för de individer som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser.
Målgruppen ska kunna förbättra sin förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom utveckla
förutsättningarna till egen försörjning.
Förbundet ska främja samverkan och underlätta en effektiv resursanvändning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Uppsala och länets kommuner.
Samordningsförbundet verkar med stöd av Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SFS 2003:1210). Även förbundsordningen reglerar förbundets arbete.
I förbundsordningen regleras följande; medlemmar, ändamål, styrelsens sammansättning, hur
ledamöter utses, mandatperioder, vilka uppgifter styrelsens har, personal, revisorer, styrning och
insyn. Förbundsordningen beslutas av ingående partners högsta beslutande organ, det vill säga
kommunfullmäktige eller motsvarande hos övriga parter.
Parterna har valt att jobba med lokala utvecklingsgrupper (lokusgrupper) i samtliga åtta kommuner. Dessa syftar till att skapa hållbarhet i ett samverkansperspektiv, se organisationsskiss över
förbundet nedan.
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Förbundets medlemmar
Medlemmar i Samordningsförbundet Uppsala län är kommunerna Enköping, Heby, Håbo,
Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby samt Östhammar, Region Uppsala, Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan. Medlemsdialoger och medlemssamråd är två forum där medlemmarna kan
komma med synpunkter och påverka verksamheten. Dessa sker med politiker eller högre chefer
hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Vid medlemsdialogerna informerar förbundet om vad som skett under året, årets inriktning och
tankar kring framtiden. Medlemmarna har också möjlighet att berätta om sina behov och vad de
önskar att förbundet ska prioritera framåt. Dialogerna sker i de flesta fall med kommunstyrelsens
arbetsutskott (AU). Under perioden har medlemsdialoger genomförts med samtliga medlemmar.
Föredragande är förbundschefen. Ordförande har deltagit i samband med dialogen med Region
Uppsala, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Två medlemssamråd har genomförts under
året. Medlemssamråden sker med kommunstyrelsens ordförande eller på högre chefsnivå hos de
statliga aktörerna, exempelvis områdeschef på Arbetsförmedlingen.

Styrelsen
Förbundets styrelse består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare som utses av medlemmarna. Styrelsen är ytterst ansvarig för verksamheten i förbundet. De sätter mål och inriktning
kring vad de vill att förbundet ska prioritera i sin finansiering av insatser, men har inte något
linjeansvar mot parterna. Det är varje medlem som väljer om de vill söka medel från förbundet.
Alla insatser genomförs av parterna i ordinarie verksamhet, utifrån de behov de har identifierat
på hemmaplan och i samverkan med övriga parter. Styrelsen består av lokalt utsedda politiker
från kommun och region. Från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är det chefer, vilka
de själva har utsett som ingår. Styrelsen har sammanträtt vid 5 tillfällen och AU har haft 6 möten
under året.

Styrelsen har under 2018 bestått av

8

Medlemsorganisation

Ordinarie ledamot

Ersättare

Enköpings kommun

Solweig Eklund (S)

Ingvar Smedlund (M)

Heby kommun

Karl-Arne Larsson (C)

Kristina Pettersson (S)

Håbo kommun

Bertil Brifors (M)

Inger Wallin (S)

Knivsta kommun

Göran Nilsson (M)

Britt-Louise Gunnar (S)

Tierps kommun

Viktoria Söderling (S)

Catarina Deremar (C)

Uppsala kommun

Ulrik Wärnsberg (S)

Ismail Kamil (L)

Älvkarleby kommun

Inga-Lil Tegelberg (S)

Roger Petrini (M)

Östhammars kommun

Kerstin Björck-Jansson (C)

Pär-Olof Olsson (M)

Region Uppsala

Annika Forsell (MP)

Johan Rendel (M)

Försäkringskassan

Ann-Sofi Wallén

Arbetsförmedlingen

Lars Ahlstrand

Karolina Eriksson t.o.m. 180831
Stefan Mörk från 180901
Erland Fischer
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Revisorer
Revisorerna inom förbundet har till uppgift att granska styrelsen och om verksamheten bedrivits
på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, samt om det finns fungerande interna kontrollsystem.
Samordningsförbundets medlemmar utser förtroendevalda revisorer. För verksamhetsåret 2018
har två revisorer för kommunernas och Region Uppsalas räkning utsetts, Cecilia Forss som är ordförande samt Knut Rexed. De statliga myndigheterna, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
har anlitat Deloitte att granska förbundet. Revision sker två gånger per år.

Kansli och utvecklingsgrupper
Samordningsförbundets kansli har under året bestått av en förbundschef, en verksamhetsutvecklare, en projektanställd processtödjare, en ekonom och en administratör. Kansliet, under ledning
av förbundschefen bereder ärenden till styrelsen, verkställer beslut, säkerställer att ansökningar
bereds enligt förbundets styrdokument samt utifrån lagstiftning. Vidare fungerar kansliet som stöd
till förbundets utvecklingsinriktade arbete gentemot parterna. Kansliet deltar som adjungerade
vid styrgrupper eller motsvarande men har ingen styrande roll i dessa. Det är parterna som själva
leder sin samverkan och förbundet stödjer genom finansiering, uppföljning samt återkoppling
till parterna.
Lokala utvecklingsgrupper finns i alla kommuner sedan två år. Det är parterna som valt att driva
sin samverkan genom dessa. Styrelsen har genom sina satta mål och inriktning talat om att de
uppmuntrar parternas initiativ till samverkan. Kansliet deltar som adjungerade vid lokusgruppernas möten och stödjer deras samverkan både på strategisk nivå samt om parterna önskar stöd
även på operativ nivå. Kansliet möjliggör att ansökningar till styrelsen görs samt att de uppfyller
de krav som satts upp för ansökningar.
Sedan maj 2016 finns en strategisk utvecklingsgrupp där strategiska utvecklingsfrågor diskuteras
tillsammans med parterna. Syftet är att i denna grupp diskutera frågor som är aktuella för samtliga
lokusgrupper, exempelvis kring gemensamma behov nu och framåt, kompetensutveckling, samt
utbyta erfarenheter. Gruppen ska både fungera som stöd för förbundschefen men också fylla ett
stöd för att underlätta parternas samverkan. Minst en part från respektive lokusgrupp deltar och
samtliga parter är representerade.
Samordningsförbundet är sedan flera år medlem i Nationella Nätverket för Samordningsförbund
(NNS) och förbundschefen deltar regelbundet i aktiviteter inom detta forum. Förbundschefen
men även verksamhetsutvecklare har kontinuerlig kontakt med förbundschefer, samordnare och
verksamhetsutvecklare från andra samordningsförbund för att utbyta erfarenheter och diskutera
aktuella frågor.
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Övrigt stöd för att främja samverkan
Kansliet erbjuder nätverk och operativt stöd för insatsansvariga (projektledare) för att stödja dessa
i deras uppdrag. Kansliet ansvarar för att följa upp beviljade insatser och redovisa detta löpande
till styrelsen. Uppföljningen rapporteras i ett PM som två gånger per år redovisas till styrelsen
och övriga samverkansparter.
Kansliet kommer även fortsättningsvis att delta i olika nätverk för att stödja samverkan. Ett sådant
är FIA (Forum för inkluderande arbetsmarknad) där parterna har möjlighet att söka stöd inför
ansökningar till ESF (Europeiska socialfonden).

Prioriterade målgrupper
Förbundet har beslutat att förorda prioriterade målgrupper.
1. Unga med funktionsnedsättning och/eller aktivitetsersättning (16–29 år).
2. Personer med långvarigt bidrags- och/eller ersättningsberoende.
Totalt fem av de tolv individinsatser som varit igång under 2018 riktar sig mot unga och samtliga
individinsatser riktar sig mot prioriterad målgrupp 2.

Fördelning av medel
Förbundet har för året prioriterat insatser mot individ, därefter struktur och slutligen mot kompetenshöjande insatser.
Ambitionen har varit att fördelning ska ske utifrån
60 procent individ
30 procent struktur
10 procent kompetenshöjande insatser
Prioriteringen har varit ett riktmärke för beviljade ansökningar och utfallet ligger budgetmässigt väl i linje med prioriteringen där: 58 % är insatser riktade mot individ, 41 % är insatser mot
struktur och 1 % är riktad mot kompetenshöjande insatser.
Kompetenshöjande insatser
1%

Strukturinsatser

Individinsatser

58 %

41 %
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Måluppfyllelse
Samtliga mål under 2018 är uppfyllda. Fler insatser än någonsin tidigare är beviljade finansiering
från förbundet. Under 2018 har 23 insatser finansierats av förbundet varav tre har avslutats under
året. De sammantagna resultaten visar att Samordningsförbundet har uppfyllt sitt uppdrag att
stödja medlemmarnas samverkansarbete för att förbättra för individer i behov av samordnad
arbetslivsinriktad rehabilitering att närma sig eller nå egen försörjning. Nedan följer en beskrivning förbundets uppsatta mål samt resultaten av dessa.

Mål 2018 och utfall
Mål: Individinsatser
Resultatmål: Ska generera att minst lika många procent av inskrivna deltagare (individer) i förbundets insatser
går ut i arbete/studier som rikssnittet.
Uppföljning: Uppföljning har skett genom att respektive insats registrerat individdata på deltagare i insatserna i
SUS. Förbundet har tagit ut data månadsvis för att följa utvecklingen. Eventuella avvikelser har rapporterats av
respektive insats enligt överenskommelse.
Redovisning från styrgrupp sker kvartalsvis.
Kommentar: Rikssnittet, 34 procent till arbete/studier är målet för de insatser som syftar till en direkt arbetsåtergång. I vissa fall är målet för insatsen av förrehabiliterande karaktär, då har andra resultatmål formulerats
av sökt insats.
Utfall: 12 av de 23 insatser som finansierats av Samordningsförbundet under året är av individkaraktär. Totalt
har 277 individer avslutats från insatser med individinriktning under perioden och av dessa har ca 63 % gått till
arbete/studier (180 stycken), 51 % kvinnor och 49 % män.
Mål: Insatser på övergripande nivå
Resultatmål: Ska generera åtgärder på strukturnivå riktat mot samverkan t.ex. nya/reviderade styrdokument
hos parterna så som överenskommelser, policyer, riktlinjer eller rutiner, förändrade arbetssätt eller metoder, ökat
samarbete med annan part så som civilsamhället eller brukarorganisationer, ökad kunskap hos medarbetare
inom områden betydelsefulla för samverkan.
Uppföljning: Uppföljningen görs utifrån de sökande parternas formulerade mål inom respektive insats. Det parterna har angivit som mål är det som följs upp och styrelsen har möjlighet att avbryta finansiering om insatsen
avviker för stort gällande innehåll och resultat. Redovisning görs kvartalsvis av respektive styrgrupp.
Kommentar: Om insatsen avviker för stort vad gäller innehåll och resultat från vad som ansökts om kan styrelsen
välja om de vill fortsätta finansiera eller avbryta fortsatt finansiering.
Utfall: 11 av de 23 insatser som finansierats av Samordningsförbundet under året är av strukturell karaktär.
3 insatser av strukturell karaktär har avslutats under året och måluppfyllelsen av dessa insatser har varit tillfredställande. Av de fortsatt pågående strukturella insatserna visar kvartalsuppföljning att merparten av insatserna
ligger i fas gällande aktiviteter och delmål som de angett i ansökningarna till förbundet.
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Mål: Tillfälliga kompetenshöjande insatser
Resultatmål: Ska generera ökad kunskap hos medarbetarna inom områden som är betydelsefulla för samverkan.
Uppföljning: Görs utifrån de sökande parternas formulerade mål inom respektive insats. Parterna följer upp och
redovisar utifrån uppställda mål och avslutad insats. Förbundet sammanställer detta och kontrollerar att insats
utförts i enlighet med ansökan.
Kommentar: Om insatsen avviker för stort vad gäller innehåll och resultat från vad som ansökts om kan styrelsen
välja om de vill fortsätta finansiera eller avbryta fortsatt finansiering.
Utfall: 1 % av förbundets budget för insatser har använts till tillfälliga kompetenshöjande insatser. Tre insatser
har beviljats och två stycken har genomförts under perioden. 144 medarbetare och andra intressenter hos
parterna har fått ta del av de aktiviteterna. Samtliga parter har fullföljt sina åtaganden och följt upp insatserna
på det sätt de angett i ansökan. Utöver dessa ansökta medel har kansliet arrangerat flera seminarier med fokus
på kompetenshöjande insatser. Totalt 219 medarbetare och andra intressenter hos parterna har fått ta del av
dessa kompetenshöjande insatser.
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Övriga aktiviteter
Nätverk för insatsansvariga

En gång i månaden anordnar Samordningsförbundet ett nätverk för insatsansvariga (projektledare) inom insatser beviljade av förbundet. Syftet med nätverket är att ge insatsansvariga stöd i
sina uppdrag samt möjlighet att regelbundet träffa andra i samma roll. Dessutom får de löpande
information kring förbundets önskemål och process, till exempel gällande SUS, uppföljning av
mål och dylikt. Det är också möjligt för insatsansvariga att lämna önskemål om kompetenshöjande aktiviteter eller teman för dessa nätverk. Nätverksträffarna är uppskattade av deltagarna
och fyller en för dem viktig funktion.
Forum för inkluderande arbetsmarknad

Förbundet ingår en gång i månaden i ett nätverk, FIA. Syftet är att samla länets resurser för att
genomföra gemensamma ansökningar till ESF samt att utbyta erfarenheter kring tillväxt och
arbetsmarknad i länet. Nätverket leds av Region Uppsala. Förbundet erbjuder möjlighet till
finansiellt processtöd om parterna väljer att göra ansökningar.
Seminarier och temadagar

Förbundet strävar efter att vara lyhörda kring de behov och önskemål gällande kompetensutveckling som finns hos parterna. Kansliet har under året arrangerat en temadag om jämställdhet och
frukostseminarier med teman som arbetslivsinriktad rehabilitering, våld i nära relationer och
implementeringsarbete för förbundets parter. Seminarierna fokuserade på såväl vetenskap som
på praktik och är i regel alltid välbesökta. Därutöver har seminarium med följande innehåll hållits: arbetsgivarens roll inom arbetslivsinriktad rehabilitering, Uppsala Stadsmissions arbete med
arbetsintegrerad öppenvårdsbehandling och Tjänstedesign. Sammanlagt har 219 medarbetare
från förbundets parter deltagit i seminarier och temadagar.
Almedalen

Under Almedalsveckan på Gotland arrangerade NNS ett seminarium. Förbundschef och
ordförande föredrog om en ekonomisk modell som förbundet tagit fram. Modellen beräknar
utebliven offentlig ersättning för individer som deltagit i insatser finansierade av förbundet.

Studiebesök
Island

I november besökte kansliet Island för att göra studiebesök på tre verksamheter verksamma inom
området arbetslivsinriktad rehabilitering. Verksamheterna ligger samtliga i Reykjavik och kansliet
gavs tillfälle att få en inblick i hur man i ett av våra nordiska grannländer valt att organisera den
arbetslivsinriktade rehabiliteringen. På VIRK, som står för Vocational Rehabilitation Fund, och
finansieras av fackliga organisationer, arbetsgivare, och välfärdsinstitutioner arbetar vägledare
med att hjälpa individer att återgå i arbete. På VIRK sker ett nära samarbete med kommunernas
sociala enheter samt med hälso- och sjukvården.
Studiebesök gjordes även på Janus Rehabilitation, som är en verksamhet dit individer kan bli
remitterade från VIRK. Vid Janus Rehabilitation får människor hjälp med rehabilitering till
arbete och sysselsättning. Syftet med verksamheten är att hjälpa människor att komma in på
arbetsmarknaden och förebygga permanenta funktionshinder.
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Det tredje och sista studiebesöket var på Hlutverkasetur, som betyder ungefär ”sysselsättningshuset” och är en lågtröskelverksamhet dit personer med olika psykiska och fysiska problem kan
komma för att sysselsätta sig, få en social samvaro och bli redo att ta nästa steg i sin rehabilitering.
Mentorskap Göteborg

I december besökte verksamhetsutvecklare från kansliet, tillsammans med fyra medarbetare från
parterna, Göteborg för att göra ett studiebesök på Mentorskapsprojektet. Projektet syftar till att
öka möjligheterna för människor som står långt från arbetsmarknaden och att stärka arbetsgivares
förutsättningar att öka mångfalden på sina arbetsplatser. Mentorskapsutbildning syftar också
till att stärka relationerna mellan arbetsgivare och det offentliga stödfunktionerna. Förbunden
erbjuder löpande utbildning och stöd till mentorer på arbetsplatserna och nära uppföljning i
samband med att personer kommer ut på arbetsplatserna.

Uppföljning av insatser
Under året har Samordningsförbundet helt eller delvis finansierat insatserna i tabell 1. Insatserna
följs upp kvartalsvis genom en framtagen mall riktad till styrgrupperna samt månadsvis genom
utdrag ur SUS.
En sammanfattande slutsats av denna uppföljning redovisas efter tabellen (sidorna 15-15). Syftet
är att säkerställa kvalitet av insats i förhållande till vad styrelsen beviljat medel för.
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Samverkansparter

Insatsen
ligger i fas
gällande
uppsatta
mål

Enköping, Stöd
till arbete med
modellen IPS

Enköpings kommun
och Region Uppsala

Ja

Ja

Enköping, Jobbcentrum - Ung,
Jobbcentrum
– Rehab

Enköpings kommun
och Arbetsför
medlingen

Ja

Heby kommun,
Heby, Individstöd Arbetsförmedlingen,
i samverkan,
Försäkringskassan
och Region Uppsala.
Håbo,
Framsteget

Vakanser
egenfinansierade
resurser

Insatsperiod

Nej

Ja

2018-01-01
-2019-12-31

Ja*

Ja, under
de 3 första
kvartalen

Nej

2018-01-01
-2020-12-31

Ja

Ja

Nej

Nej

2018-01-01
-2020-12-31

Håbo kommun,
Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan
och Region Uppsala.

Ja

Ja

Ja, under
kvartal 3

Nej

2018-01-01
-2020-12-31

Knivsta,
En väg in
– flera vägar ut

Knivsta kommun,
Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan
och Region Uppsala.

Ja

Ja*

Nej

Nej

2018-01-01
-2021-12-31

Knivsta, Ungdomssatsningen

Knivsta kommun och
Arbetsförmedlingen

Nej, under
bevakning

Ja*

Ja

Nej

2017-01-01
-2019-12-31

Tierp, Samordnare/partsamordnare

Tierps kommun,
Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan
och Region Uppsala

Ja

Ja*

Nej

Nej

2018-04-09
-2020-04-08

Tierp, Språkstödsledare

Tierps kommun,
Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan
och Region Uppsala

Ja

Ja

Nej

Nej

2018-09-01
-2019-12-31

Uppsala,
Extratjänster

Uppsala kommun
och Arbetsförmedlingen

Ja

Ja

Nej

Nej

2018-01-01
-2020-12-31

Uppsala, Strategiskt utvecklingsarbete
/lokussam
ordnare

Uppsala kommun,
Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan
och Region Uppsala

Nej

Nej

Nej

2018-01-01
-2019-12-31

Uppsala,
Ung Intro

Uppsala kommun,
Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan
och Region Uppsala

Ja

Ja*

Nej

Nej

2018-05-21
-2020-08-31

Uppsala,
Samverkan
Gottsunda

Uppsala kommun,
Arbetsförmedlingen
och Försäkrings
kassan

Nej

Ja*

Ja, delvis
under kvartal 3

Nej

2018-06-15
-2019-06-30

Insats

Styrgrupps
Vakanser
möten
SOF-medel
enligt avtal

Ja*

De insatser som i tabellen ovan och på nästa sida markerats med en asterisk (*) i kolumnen "Styrgruppsmöten enligt avtal", har angett i kvartalsrapporterna att ordinarie ledamöter från en eller flera
organisationer varit frånvarande vid ett eller flera möten. I vissa fall har en ersättare kommit, men
ibland har någon part helt saknat representation.
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Insats

Samverkansparter

Insatsen
ligger i fas
gällande
uppsatta
mål

Uppsala, Processtöd för samverkan Ung

Uppsala kommun
och Arbetsförmedlingen

4 mål av 6
helt uppfyllda vid avslut

N/A*

Uppsala,
Progressionsteam sfi

Uppsala kommun
och Arbetsförmed
lingen

N/A*

Älvkarleby,
Lokus-sam
ordnare

Älvkarleby kommun,
Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan
och Region Uppsala

Älvkarleby,
Ungdomscoach

Älvkarleby, ASF

Östhammar,
Bryggan

Vakanser
egenfinansierade
resurser

Insatsperiod

N/A*

N/A*

2018-04-25
-2018-10-24
Avslutad
kvartal 3

N/A*

N/A*

N/A*

2018-11-01
-2019-12-31

Ja

Ja*

Nej

Nej

2018-04-01
-2019-03-31

Älvkarleby kommun,
Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan
och Region Uppsala

Ja

Ja*

Nej

Nej

2018-03-01
-2021-02-28

Älvkarleby kommun,
Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan
och Region Uppsala

Ja

Ja*

Nej

Nej

2018-01-01
-2019-12-31

Östhammars kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region
Uppsala

Styrgrupps
Vakanser
möten
SOF-medel
enligt avtal

Ja

Ja*

Ja, under
insatsens
första
månad,
kvartal 2

Nej

2018-03-01
-2021-08-31
2018-06-01
-2018-09-30
Avslutad
kvartal 3

Östhammars kommun och Arbetsför
medlingen

Övergripande mål ej helt
uppfyllt

N/A*

N/A*

Region Uppsala,
Arbetsförmedlingen
och Försäkringskassan

Ja

Ja

Nej

Projekt Kunskapsstöd vid
vägval långa
sjukfall

Försäkringskassan
och Arbetsförmedlingen

God måluppfyllelse, 6
av 7 mål helt
uppfyllda vid
avslut

Ja

Nej

Nej

2016-08-01
-2018-07-31
Avslutad
kvartal 2

GESAM

Försäkringskassan
och Arbetsförmedlingen

Nej

Ja*

Nej

Ja, vakanser
under större
delen av året

2017-04-01
-2019-03-31

Samhälls
orientering i
Uppsala län

Kommunerna Uppsala, Östhammar,
Heby, Tierp, Älvkarleby, Knivsta samt
Arbetsförmedlingen

Nej

Ja*

Nej

Nej

2017-05-01
-2019-09-30

Östhammar, ASF
Kvarnen Gimo

Processtöd för
reko

N/A*

Nej

2017-04-01
-2019-03-31

N/A* = insatsen lämnar enligt överenskommelse inte in någon kvartalsrapport utan endast slutrapport. Progressionsteam sfi har startat under senare delen av kvartal 4 och lämnar därför inte
in någon kvartalsrapport för detta kvartal).
De flesta insatserna ligger väl i fas beträffande de mål de satt upp för insatsen. Några insatser bedöms ligga något efter gällande några insatsmål men har ändå markerats med ja i tabellen ovan,
detta utifrån att de har gott om tid att uppnå målen och/eller att de är på god väg.
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De insatser som markerats med Nej under måluppfyllelse i tabellen ovan är Samhällsorienteringen,
GESAM, Strategiskt utvecklingsarbete och Ungdomssatsningen Knivsta. För Samhällsorienteringen och GESAM handlar det om att de mål man satt upp i ansökan inte kommer att nås av
olika skäl. Dock har man aktivt tagit beslut om hur man skall justera detta. Strategiskt utvecklingsarbete ligger lite efter i tidsplaneringen vad gäller aktiviteter och antagna överenskommelser,
men styrgruppens bedömning är trots detta att man kommer nå uppsatta mål vid insatsen slut.
För Samverkan Gottsunda är deras ej uppfyllda mål kopplat till att insatsen satt upp specifika
tidpunkter för olika mål, vilka man inte kunnat hålla och därmed blir målen svåra att uppnå. Vad
gäller Ungdomssatsningen Knivsta så kommer dialog med insatsägarna att ske. Detta då insatsen
ej kommer upp i den volym av deltagare som de uppgett att de ska arbeta med och ej heller skrivit
ut så många deltagare som de beräknat.
Under 2018 har tre insatser avslutats. Kunskapsstöd vägval, en samverkansinsats mellan arbetsförmedlingen och försäkringskassan samt två mindre insatser, processtöd för samverkan Ung i
Uppsala samt ASF kvarnen i Gimo.
Kunskapsstöd vägval, var en tvåårig insats och avslutades under kvartal två. Insatsen hade god
måluppfyllelse med 6 av 7 mål helt uppfyllda vid avslut. Ett mål hade justerats men bedöms
uppfyllt utifrån de ändringar som gjorts.
Processtöd för samverkan Ung Uppsala var en mindre insats och pågick under 6 månader.
Den återrapportering som lämnats till förbundet har varit en slutrapport. I slutrapporten för
Processtöd samverkan Ung i Uppsala framkommer att man delvis uppnått de mål man haft med
insatsen (4 av 6 uppsatta mål).
ASF Kvarnen i Gimo var en insats av mindre karaktär och pågick under 4 månader. Insatsen
har endast lämnat en slutrapport, enligt överenskommelse. Det övergripande målet har inte
helt uppfyllts, och man anser sig behöva längre tid för att etablera en ekonomisk förening och
förutsättningar för ett ASF. Insatsen rapporterar att insatsen varit lärorik och att det finns goda
möjligheter till fortsättning. Östhammars kommun beslutade att fortsätta finansiera insatsen till
sista december 2018.

Deltagare individinsatser
Under 2018 har insatser som förbundet finansierar stöttat 866 deltagare.
Av de 866 registrerade deltagarna är:
• 49 % kvinnor och 51 % män
• 40 % yngre än 30 år
• 20 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år
• 31 % har en grundskoleexamen eller lägre som högsta avslutade utbildningsnivå
• 32 % har någon form av eftergymnasial utbildning
Under perioden januari-december 2018 har 277 deltagare skrivits ut från förbundets insatser. Av
dessa är 174 deltagare (63 %) i arbete eller studier direkt efter avslutad insats, 61 deltagare (22 %)
aktivt arbetssökande, 18 deltagare (6 %) erhållit en specificerad arbetslivsinriktad planering, 6
deltagare (2 %) i arbete eller studier inom tre månader efter avslutad insats, övriga deltagare saknas
uppgifter om sysselsättning.
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Sammanfattande analys av utfallet
Under 2018 har 23 insatser finansierade av samordningsförbundet varit igång. Under året har tre
insatser avslutats, Kunskapsstöd vägval, Processtöd samverkan Ung Uppsala samt ASF Kvarnen
i Gimo. De två senare är av mindre karaktär och har tidsmässigt sträckt sig över ett par månader
till ett halvår.
De sammantagna resultaten visar att insatserna ligger i fas med de mål som angivits i ansökan.
Resultatet visar också att det följer de mål som satts upp av styrelsen för helåret. Utfallet från
insatserna visar andelen som efter insatsen gått till arbete eller studier ligger över rikssnittet för
utskrivna individer. Utfallet från förbundets finansierade insatser ligger på 63 % jämfört med
34 % för rikssnittet.
Flera av insatserna har haft fördröjda uppstarter men har nu kommit igång. Majoriteten av insats
erna ligger i fas med de mål de angett i sina ansökningar. Vad gäller två insatser har styrgrupperna
uppmärksammat att de i ansökan uppsatta målen inte kommer att nås och man har beslutat om
att justera dessa mål. Ytterligare två insatser, som ligger lågt i förhållande till inskrivna deltagare
respektive efter i tidsplaneringen, kommer följas upp särskilt. Den insats som avslutades under
sommaren 2018 har haft god måluppfyllelse.
Samtliga insatser har uppgett att de haft styrgruppsmöten minst en gång per kvartal, enligt överenskommelse. Det som dock är värt att uppmärksamma är att flertalet av insatserna har uppgett
att det på ett eller flera styrgruppsmöten saknats en eller flera ordinarie styrgruppmedlemmar.
Dessa är markerade med *. I vissa fall har ordinarie styrgruppsmedlem skickat en ersättare men
i flera fall har ordinarie part i styrgruppen helt saknat representation vid mötet. Detta är något
som är viktigt att notera då det bland annat kan bidra till att beslut som behöver tas i insatsen,
fördröjs eller att nödvändiga diskussioner uteblir.
Vi bedömer att det fortsättningsvis är viktigt att tydligt diskutera rimliga startdatum för insats
erna under ansökningsprocessen för att öka möjligheten att insatserna startar i tid.

Uppföljning Internkontrollplan
Förbundet arbetar med systematisk kvalitetsutveckling för att säkra att arbetet bedrivs ändamålsenligt och med hög kvalitet. En del av detta arbete är verksamhetens internkontroll som
syftar till att säkra de processer som leder fram till finansiering av insatser för parterna. Förbundet
har inget linjeansvar gentemot parterna, men arbetar aktivt för att säkra kvalitén i processerna,
bland annat genom tydliga ramar för finansiering och genom god uppföljning av verksamhetens
prestationer, kvalitet och ekonomi.
Syftet med interkontrollen är att säkerställa att förbundet ägnar sig åt:
• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer
De områden som följts upp under 2018 är ekonomi, upphandling, beslutsfattande/delegation
och verksamhetsmål.
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Uppföljningen visar att verksamheten genomförts ändamålsenligt och att tillförlitlig finansiell
rapportering skett samt att tillämpliga föreskrifter och riktlinjer efterlevts. Uppföljningens resultat
ligger till grund för riskanalys och reviderad internkontrollplan för 2019.

Ekonomi/budget
Genomgång av att budget är i balans sker fem gånger per år och redovisas till styrelsen vid samtliga
möten och visar en korrekt hantering.
• Redovisning av utfall jämfört med budget sker varje kvartal och halvår.
• Genomgång av stickprov av rekvisitioner och ersättningsblanketter visar att utbetalning skett
korrekt.

Beslutsfattande/delegation/attest
Genomgång av delegations och attestordning har följts. Den visar att utbetalningsunderlag, samt
delegationsbeslut kring finansierade insatser har skett enligt uppsatt internkontrollplan. Samtliga
beslut har rapporterats till styrelsen.

Verksamhetsmål
Genomgång av verksamhetsmålen visar på god måluppfyllelse. Inför 2019 kommer en utveckling
att ske vad gäller verksamhetsmål så att faktorer som har betydelse för måluppfyllelse kommer
att fokuseras ytterligare, så som insatsstart, styrgruppsdeltagande och insatsens uppfyllda mål.

Finansierade insatser
Insatser som finansieras av samordningsförbundet har lämnat in återrapportering i form av
kvartalsrapporter i vilken insatsens styrgrupp svarar på ett antal fastställda frågor. Frågorna rör
styrning, måluppfyllelse, budget och vakanser och återrapporteras till styrelsen. Uppföljningen
visar på korrekt hantering utifrån internkontrollplanen.
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Ekonomisk redogörelse
Kommentar till årsredovisning 2018
För 2018 redovisar Samordningsförbundet Uppsala län ett underskott på 374 tkr, att jämföra med
ett underskott på 2 884 tkr för 2017. Verksamhetens rörelseresultat är -685 tkr och ränteintäkter
från försäljning av andelar i korträntefonden förbättrar resultatet med 311 tkr.
Ekonomisk översikt av verksamheten helår 2018
Utfall 2018
Intäkter
Samverkansinsatser
Förtroendevalda
Förvaltning
Resultat

Utfall 2017

22 026

21 763

-18 598

-20 845

-724

-762

-3 078

-3 040

-374

-2 884

Kostnaderna för samverkansinsatser är lägre än föregående år, 18,6 mkr jämfört med 20,8 mkr
2017. Fler insatser har varit i igång under 2018 jämfört med föregående år men kostnaden är
lägre eftersom många insatser lämnat in avvikelserapporter för att flytta medel till 2019. Detta
har haft en stor påverkan på utfallet och prognosen att det samlade överskottet skulle minska
betydligt har fått flyttas fram ett år.
I utgången av 2019 förväntas överskottet minska enligt tidigare fastställt mål.
För förvaltningen har förbrukningen ökat med 38 tkr jämfört med 2018 och för förtroendevalda
så har förbrukningen minskat med 38 tkr.
Förbundstyrelsen avser att använda överskottskapitalet från tidigare år till samverkansinsatser
som kommer målgruppen tillgodo. För att säkertställa att den årliga tilldelningen förbrukas är
det viktigt med ett fortsatt inflöde av ansökningar.
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Förbrukning i förhållande till medlemsintäkt
År

Sam
verkansin
satser i %

Kostnad
förtroen
devalda
i%

Adminis
trations
kostnad
i%

Tilldel
ning i tkr

Kommentar

Samv

Förtr

Adm

2009

43,3

1,7

12,3

24 000

uppstartsfas

10 385

411

2 943

2010

78,8

3,9

14,4

22 000

uppstartsfas

17 337

851

3 177

2011

117,6

3,9

14,8

21 000

fler projekt än
som ryms i årets
tilldelning

24 692

825

3 112

2012

95,1

3,8

14,8

22 000

fler projekt än
som ryms i
årets tilldelning

20 928

828

3 261

2013

77,9

4,7

16,0

22 000

förbrukning
i nivå med årets
tilldelning

17 141

1 038

3 531

20 440

702

4 424

2014

92,9

3,2

20,1

22 000

fler projekt finan
sieras än vad
som ryms i årets
tilldelning

2015

73,8

3,1

23,4

20 200

förbrukning
något över årets
tilldelning

14 902

618

4 731

2016

86,9

3,5

15,7

21 200

förbrukning över
årets tilldelning

18 420

744

3 331

2017

96,6

3,5

14,1

21 585

förbrukning över
årets tilldelning

20 845

762

3 040

2018

84,7

3,3

14,0

21 966

förbrukning över
årets tilldelning

18 598

724

3 078

Samverkansinsatser
Förbundsstyrelsen har inför verksamhetsåret 2018 fattat beslut om att fördela medel till nya
samverkansinsatser. Samverkansinsatser och övriga samverkansinsatser har förbrukat 18 598 tkr
under 2018 jämfört med 20 845 tkr föregående år.
Utfall 2018 visas i tabellen nedan. Förbrukad andel av budget visar hur mycket som använts
inom respektive insatskategori jämfört med årsbudget. Årsbudgeten är justerad med hänsyn till
lämnade avvikelserapporter för insatser under 2018.
Förbrukade medel för samtliga samverkansinsatser uppgår under perioden till 92 procent av årets
tillgängliga och budgeterade medel. Målvärdet är 100 procent.
Inriktning insatser 2018 – budgetfördelning

Samverkansinsatser
Övriga samverkansinsatser
SUMMA

Förbrukning helår 2018,
belopp i tkr

Budget 2018,
belopp i tkr

Förbrukad andel
av årsbudget, procent

16 071

17 300

93

2 527

2 875

88

18 598

20 175

92
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I de flesta fall har insatserna förbrukat hela sin budget, både de insatser som lämnat in avvikelserapporter och de som inte gjort det. Avvikelserapporterna har sin orsak i att verksamheterna har
kommit igång senare än planerat och de har fått flytta fram slutdatum och medel till kommande år.
Förbrukningskvoten i tabellen på nästa sida visar samverkansinsatsernas förbrukade medel i
jämförelse med årsbudget. Målvärdet är 100 procent. Under 2018 har fler insatser utnyttjat en
större andel av sin årsbudget jämfört med tidigare år.
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Samverkansinsatser, belopp i tkr

helår 2018

helår 2017

Förbrukningskvot
t o m 181231, %

Långsiktig samverkan
Lokus Enköping-Håbo

0

2 151

Lokus Heby

0

2 021

Lokus Knivsta

0

864

Lokus Tierp

0

1 628

Lokus Uppsala

0

3 680

Lokus Älvkarleby

0

976

Lokus Östhammar

0

703

0

12 023

Ungdomscoach Håbo

0

370

100

Begreppsdefiniering Tierp

0

330

100

2 302

1 156

100

Kunskapsstöd vägval långa sjukfall

805

1 265

100

ESF-projekt #jagmed

924

857

100

1 043

797

104

Processtöd rehabkoord

552

690

100

GESAM

723

555

100

Framsteget Håbo

1 405

0

87

Bryggan Östhammar

1 292

0

100

Ung Intro

625

0

89

Extratjänster Uppsala

945

0

100

Strat.utvecklingsarbete Uppsala

651

0

103

Samordnare och partssamordnare Tierp

489

0

62

En väg in - flera vägar ut, Knivsta

827

0

95

Jobbcentrum, ung rehab, Enköping

718

0

80

IPS Enköping

373

0

107

ASF Älvkarleby

235

0

78

68

0

60

336

0

84

1 359

0

97

Språkstödsledare Tierp

169

0

85

Samverkan Gottsunda

146

0

100

84

0

36

16 071

6 019

Insatser

Samhällsorientering

Ungdomssatsningen Knivsta

Lokussamordnare Älvkarleby
Ungdomscoach Älvkarleby
Individstöd i samverkan Heby

Progressionsteam sfi
(Tabellen fortsätter på nästa sida)
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Samverkansinsatser, belopp i tkr

helår 2018

helår 2017

Övriga samverkansinsatser
Ekonomi projektstöd

331

327

Verksamhetsutveckling

422

459

Processtödjare

601

414

Forskning utvärdering långsiktig samv UU

145

500

Info-kunskapshöjande ins anst medl

147

290

0

1

109

86

Processtöd FK

0

200

IPS-Belfast

0

126

Processkartläggning FK

0

107

Vänskapsdag Knivsta

0

93

Glappet

0

200

Granskning uppdrag Tierp/Älvkarleby

9

0

ASF Östhammar

200

0

Processtöd extratjänster

200

0

Processtöd samverkan Ung

200

0

Kvarnen i Gimo

163

0

2 527

2 803

18 598

20 845

Statistikrapporter
Kompetensutveckling

Samverkansinsatser totalt

Förtroendevalda och förvaltning
Kostnader för förtroendemannastyrningen uppgick till 724 tkr 2018, vilket är lägre än samma
period 2017 (762 tkr) och lägre jämfört med budget (1 000 tkr).
Konferenskostnader och övriga externa kostnader är högre än 2017 men arvoden och övriga
personalkostnader är lägre. Kostnaden för revision är på samma nivå som 2017.
Kansliets förbrukning för 2018 är 3 078 tkr, vilket är lägre än budget (4 200 tkr) och 38 tkr högre
än 2017 (3 040 tkr).
Övriga intäkter är 60 tkr jämfört med 178 tkr år 2017.
Externa kostnader (lokalhyra, IT-tjänster, m m) är 224 tkr lägre än 2017 medan personalkostnader
är 161 tkr högre. Försäljning av andelar i korträntefonden har gett en ränteintäkt på 311 tkr och
avyttring av inventarier har gett en förlust på 44 tkr.
Dessa poster förklarar största delen av avvikelsen mot 2017.
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Kostnad förtroendevalda och förvaltning

Förtroendevalda
Förvaltning

Förbrukning
helår 2018 *

Förbrukning
helår 2017

Budget
helår 2018

724 tkr

762 tkr

1 000 tkr

72 %

69 %

3 078 tkr

3 040 tkr

73 %

74 %

4 200 tkr

* Förbrukning 2018 jämfört med föregående år och budget.

God ekonomisk hushållning
Samordningsförbundet ska ha en god ekonomisk hushållning. Den verksamhet som bedrivs
ska vara effektiv och ändamålsenlig. Förbundet ska sträva efter att använda tilldelade medel från
medlemmarna till ändamålsenlig verksamhet till nytta för målgruppen och med effektivt resursutnyttjande som grundläggande princip.
Förbundsstyrelsen har beslutade riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
• Verksamheten ska bedrivas inom den budgetram som beslutats av styrelsen.
• Samlat kapital från tidigare verksamhetsår ska nyttjas till ändamålsenliga insatser för målgruppen.
• Högsta möjliga avkastning ska uppnås utan att säkerhet eller betalningsförmåga äventyras.
• Förbundet ska vara självfinansierat genom sina medlemsavgifter och får inte teckna lån eller
krediter utöver vad som krävs för att verksamheten ska fungera.
• Medelsplacering regleras till inlåning i svenska bank eller värdepapper utgivna av kommuner,
landsting/regioner och svenska staten alternativt fonder med inriktning på den svenska penning- och obligationsmarknaden som står under Finansinspektionens tillsyn.
• Beslut om medelsplacering sker enligt gällande delegations- och attestordning.
• Medelsförbrukning: genom regelbunden resultatuppföljning ges möjlighet att agera om budgeten är på väg att överskridas. Ekonomisk uppföljning presenteras för förbundsstyrelsen vid
varje styrelsemöte.
• Bunden reservfond. För att säkerställa god likviditet och möjlighet att hantera utbetalningar
har styrelsen avsatt 1 000 000 kr i en bunden reservfond.
• Inflation. Risken att inflationen urholkar ett eventuellt överskottskapital hanteras genom att
förbundet följer former för medelsplacering.
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Budget och medelstilldelning
Samordningsförbundets budget ska enligt lag fastställas i november året innan räkenskapsåret.
Budget för 2018 har fastställts av förbundsstyrelsen den 27 november 2017.
Staten står för hälften av medlemsavgiften genom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Från Region Uppsala kommer 25 % medan länets åtta kommuner delar på resterande 25 %.
Medlemsintäkterna har varierat under åren med en högsta nivå på 24 000 tkr vid uppstarten och
som lägst 20 200 tkr. Den totala tilldelningen för 2018 är 21 966 tkr, en ökning med 381 tkr
jämfört med föregående år. Tillsammans med det samlade överskottet från tidigare år på 8 556
tkr (bunden reservfond ej medräknad) fanns 30 052 tkr att fördela helåret 2018.

Kapitalförvaltning
Överskottet från verksamhetens uppstartsfas har placerats i Nordeas institutionella korträntefond.
Värdet av fonden uppgår 2018-12-31 till 12 737 tkr. I värdet ingår orealiserad värdeökning med
569 tkr.
Under början av året har andelar i korträntefonden sålts för 5 mkr för att täcka ett tillfälligt
likviditetsbehov och andelar för 3 mkr har köpts senare under första delåret.
Ovanstående placering följer av styrelsen beslutade riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
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Resultaträkning - Årsbokslut 2018-12-31
Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576
2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

Budget
2018

Verksamhetens intäkter
Sidointäkter

Not 1

59 863

178 235

0

Rörelseintäkter

Not 2

21 966 000

21 585 170

21 966 000

22 025 863

21 763 405

21 966 000

Not 3

-16 071 138

-18 042 335

-18 300 000

Kostnader för övriga utvecklingsinsatser Not 4

-1 074 871

-1 326 992

-2 875 000

-632 557

-814 777

-700 000

-416 634

-533 481

-500 000

-4 453 328

-4 262 831

-4 200 000

Avskrivningar inventarier

-18 037

-29 895

-30 000

Förlust avyttring inventarier

-44 464

0

0

-22 711 029

-25 010 311

-26 605 000

-685 166

-3 246 906

-4 639 000

0

155

0

310 668

362 796

0

-414

0

-374 498

-2 884 369

-4 639 000

-374 498

-2 884 369

-4 639 000

Summa verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader
Kostnader för samverkansinsatser

Övriga driftskostnader

Not 5

Kostnader för lokaler
Kostnader för personal

Summa verksamhetens kostnader

Verksamhetens rörelseresultat

Not 6

Finansiella poster
Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster

ÅRETS RESULTAT
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Balansräkning - Årsbokslut 2018-12-31
Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576
2018-12-31

2017-12-31

46 632

116 804

46 632

116 804

0

56 111

770 315

749 509

Interimsfordringar

17 935

63 555

Summa fordringar

788 250

869 175

Not 9

12 168 540

13 857 872

Not 10

1 475 679

869 636

14 432 469

15 596 683

14 479 101

15 713 487

1 000 000

1 000 000

Överskott från tidigare år

11 439 761

12 214 958

Redovisat resultat föregående år

-2 884 369

-775 197

Periodens resultat

-374 498

-2 884 369

Summa eget kapital

9 180 894

9 555 392

4 712 570

5 554 039

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Not 7

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

Not 8

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Bunden reservfond

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder

Not 11

319 700

292 179

Interimsskulder

Not 12

265 937

311 877

5 298 207

6 158 095

14 479 101

15 713 487

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
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Kassaflödesanalys - Årsbokslut 2018-12-31
Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

-374 498

-2 884 369

62 501

29 895

-311 997

-2 854 474

80 925

-158 567

-859 888

338 207

-1 090 960

-2 674 834

Investeringsverksamhet

7 671

-3 976

Kassaflöde från investeringsverksamheten

7 671

-3 976

Finansieringsverksamhet

0

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

0

-1 083 289

-2 678 810

Likvida medel vid årets början

14 727 508

17 361 318

Likvida medel vid årets slut (fonden + kassa)

13 644 219

14 727 508

-1 083 289

-2 633 810

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
Ökning / minskning av kortfristiga fordringar
Ökning / minskning av kortfristiga skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Årets kassaflöde

Förändring i likvida medel

Redovisningsprinciper
Redovisningen följer lagen om kommunal redovisning (1997:614).
Kända intäkter och kostnader har periodiserats och ännu ej uttagna semesterdagar har skuldförts.
Avskrivning av inventarier med en förväntad livslängd över 3 år görs med 1/5-del av anskaffningsvärdet per år under 5 år från och med inköpsåret.
Uppföljning av budget har ägt rum på resultatenhetsnivå.
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Noter
Noter till resultaträkning per 2018-12-31

Not 1. Sidointäkter
2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

11

15

59 852

176 720

0

1 500

59 863

178 235

Helår 2018

Helår 2017

Enköpings kommun

651 677

640 634

Heby kommun

206 472

206 232

Håbo kommun

313 551

308 876

Knivsta kommun

267 741

258 334

Tierps kommun

311 834

310 435

3 272 264

3 205 058

Älvkarleby kommun

140 369

140 435

Östhammars kommun

327 592

326 288

5 491 500

5 396 293

Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen

10 983 000

10 792 585

Summa medlemsavgifter

21 966 000

21 585 170

Summa rörelseintäkter

21 966 000

21 585 170

Öresutjämning och kronutjämning
Hyresintäkter, Kungsgatan 16
Övriga intäkter
Summa sidointäkter

Not 2. Rörelseintäkter

Uppsala kommun

Region Uppsala
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Not 3. Kostnader för samverkansinsatser
2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

Lokus Enköping-Håbo

0

-2 151 265

Lokus Heby (Stig)

0

-2 021 489

Lokus Knivsta

0

-864 156

Lokus Tierp

0

-1 628 435

Lokus Uppsala

0

-3 680 000

Lokus Älvkarleby

0

-975 605

Lokus Östhammar

0

-703 094

Ungdomscoach Håbo

0

-370 274

Begreppsdefiniering Tierp

0

-330 000

Kunskapsstöd vägval långa sjukfall

-805 358

-1 265 055

ESF-projekt #jagmed

-923 850

-856 798

-1 043 335

-796 596

-552 000

-690 000

-2 302 452

-1 154 568

-723 032

-555 000

Framsteget i Håbo

-1 404 739

0

Bryggan Östhammar

-1 292 000

0

Ung Intro

-625 000

0

Extratjänster, Uppsala

-945 000

0

Strategiskt utvecklingsarbete, Uppsala

-651 047

0

Samordnare och partssamordnare, Tierp

-489 081

0

En väg in - flera vägar ut, Knivsta

-827 533

0

Jobbcentrum ung rehab, Enköping

-717 772

0

IPS Enköping

-373 338

0

ASF, Älvkarleby

-235 182

0

-68 056

0

-334 594

0

-1 359 189

0

Språkstödsledare Tierp

-168 690

0

Samverkan Gottsunda

-145 705

0

-84 185

0

-16 071 138

-18 042 335

Ungdomssatsning Knivsta
Processtöd Rehabkoordinatorer
Samhällsorientering
GESAM

Lokussamordnare, Älvkarleby
Ungdomscoach, Älvkarleby
Individstöd i samverkan, Heby

Progressionsteam sfi
Summa kostnader samverkansinsatser
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Not 4. Kostnader för övriga utvecklingsinsatser
2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

Info-kunskapshöjande ins anst medl

-158 207

-194 522

Utvärdering förbundet

-145 000

-500 000

Glappet

0

-200 000

Processtöd FK

0

-200 000

Processkartläggning FK

0

-106 470

IPS Belfast

0

-126 000

Processtöd Extratjänster

-200 000

Processtöd Samverkan Ung

-200 000

ASF Östhammar

-200 000

Kvarnen i Gimo

-163 164

Granskning uppdrag Tierp/Älvkarleby

-8 500

Summa övriga utvecklingsinsatser

-1 074 871

-1 326 992

0

-22 171

-13 470

-29 296

-143 718

-217 790

-66 775

-57 014

-408 609

-488 521

11

15

-632 557

-814 777

-375 256

-392 331

-2 586 834

-2 466 459

Pensionsförsäkringar och övr gruppförsäkr

-405 540

-354 739

Kompetensutveckling

-109 205

-86 329

-12 728

-12 656

-894 453

-884 618

-56 841

-65 699

-4 453 328

-4 262 831

Not 5. Övriga driftskostnader
Annons, reklam, information
Förbrukningsinventarier
IT-tjänster, programvaror och datorhyra
Konsultarvoden
Övriga kostnader
Öres- och kronutjämning
Summa övriga driftskostnader

Not 6. Kostnader för personal
Arvoden till ledamöter
Lön tjänstemän

Förändring av semesterlöneskuld
Arbetsgivaravgifter
Övr personalkostn, förmåner, representation
Summa kostnader för personal
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Not 7. Materiella anläggningstillgångar
2018-12-31

2017-12-31

353 832

405 967

-307 200

-289 164

46 632

116 804

Skattefordringar

725 084

682 592

Momsfordringar

45 231

65 187

0

1 730

770 315

749 509

12 168 540

13 857 872

Inventarier
Ackumulerade avskrivningar inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar

Not 8. Övriga kortfristiga fordringar

Övr kortfristiga fordr
Summa övriga kortfristiga fordringar

Not 9. Kortfristiga placeringa
Nordea Institutionell Kortränta*

*anskaffningsvärde kr per 2018-12-31
Marknadsvärde kr

12 737 319

Orealiserad vinst kr

568 779

Summa kortfristiga placeringar

12 168 540

13 857 872

Plusgirokonto

1 475 679

869 636

Summa kassa och bank

1 475 679

869 636

89 225

85 348

145 677

126 640

0

0

84 798

80 191

319 700

292 179

Not 10. Kassa och bank

Not 11. Övriga kortfristiga skulder
Personalens källskatt
Avräkning särskild löneskatt på pensioner
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna arbetsgivaravgifter
Summa övriga kortfristiga skulder
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Not 12. Interimsskulder
Upplupna semesterlöner
Beräkn upplupna sociala avg semesterskuld
Förutbetalda hyresintäkter
Övriga uppl kostnader / förutbet intäkter
Summa interimsskulder
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2018-12-31

2017-12-31

127 322

114 594

40 005

36 005

0

44 889

98 610

116 389

265 937

311 877

ÅRSREDOVISNING 2018
Syftet med Samordningsförbundets verksamhet är
att genom finansiell samordning underlätta och förbättra
möjligheterna för de individer som är i behov av sam‐
ordnande rehabiliteringsinsatser så att dessa ska kunna
förbättra sin förmåga att utföra ett förvärvsarbete och
därigenom utveckla förutsättningarna till egen försörj‐
ning.
Förbundet ska främja samverkan och underlätta en ef‐
fektiv resursanvändning inom rehabiliteringsområdet
mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Regi‐
on Uppsala och länets kommuner.

www.finsamuppsala.se
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2019-03-21

Revisorerna i Samordningsförbundet i Uppsala län

Vår granskning har genomförts som underlag för er ansvarsprövning av
Samordningsförbundet i Uppsala län år 2018.
Vi har i denna rapport sammanfattat iakttagelser från granskningen av årsbokslutet och
årsredovisningen för förbundet.
Det har inte framkommit några väsentliga noteringar som påverkar vår bedömning av att
resultat och ställning ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning för året 2018.
Granskningen har genomförts i enlighet med fastställd revisionsplan för 2018.

Med vänlig hälsning

Mikael Sjölander

Nina Högberg

Kopia: Förbundets styrelse och förbundschef
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2 Granskning av Samordningsförbundet i Uppsala län
2.1

Inledning

Samordningsförbundet i Uppsala län granskas av revisorer utsedda av förbundets
medlemmar. Granskningen sker i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet.
Revisorerna har upphandlat Ernst & Young AB (EY) som sakkunnigt biträde.

2.2

Granskningens utgångspunkter

Denna rapport syftar till att kortfattat sammanfatta resultatet av granskningen av årsbokslutet
och årsredovisningen, samt att ge revisorerna ytterligare information och underlag inför
ansvarsprövningen av förbundets styrelse.
Enligt 7 § i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser har
samordningsförbunden till uppgift att:
1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna
3. Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser och som syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga
att utföra förvärvsarbete
4. Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall
användas
5. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna
6. Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.
Det är styrelsens ansvar att säkerställa att förbundets verksamhet ryms inom och stödjer
punkterna i 7 §.
Vid revisionen av samordningsförbunden skall bestämmelserna i 9 kap 4-18 § § i
kommunallagen tillämpas. Det innebär bl.a. att revisorerna skall pröva om verksamheten
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om
räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.
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3 Granskning av årsredovisning och årsbokslut 2018
Granskningen av årsredovisningen har omfattat en genomgång av om årsredovisningen är
upprättad i enlighet med kommunal redovisningslag. Till resultat och balansräkning har
ytterligare upplysningar lämnats i noter.
Granskningen har omfattat en genomgång av underlag till väsentliga balans- och
resultatposter. Bokslutsdokumentationen bedöms vara mycket god.
Årets resultat i förbundet uppgår till –0,4 mkr (föregående år -2,9 mkr). Samlade medel från
tidigare år uppgår till 9,2 mkr (föregående år 9,6 mkr).
Resultatet ligger i linje med önskvärd inriktning att minska ett tidigare överskott. Förbundet
har dock inte förbrukat medel i den takt man budgeterat. Verksamhetens kostnader
budgeterades till 26,6 mkr medan utfallet blev 22,7 mkr.
Samtliga balanskonton är avstämda och specifikationer med underlag finns till varje post. Vi
har inte noterat några avvikelser från god redovisningssed i vår granskning.

4
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4 Årlig granskning av styrning och förvaltning
Granskningen har skett i syfte att bedöma om årsredovisningen ger en rättvisande bild av
förbundets verksamhet samt om styrelsen har fullgjort sina uppgifter enligt
förbundsordningen och enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
Granskningen har genomförts genom intervju med förbundschef och verksamhetsutvecklare,
granskning av styrelsens protokoll och handlingar, stickprovsvis granskning av
dokumentation från finansierade insatser, underlag ur SUS samt genomgång av
processbeskrivningar och plan för intern kontroll. Våra bedömningar sammanfattas nedan.

4.1

Mål och riktlinjer för verksamheten inom den finansiella samordningen

Förbundsstyrelsen beslutade den 14 mars 2017 om verksamhetsinriktning för 2018. Beslutet
innebar att merparten av förbundets medel ska gå till insatser som tagits fram av de lokala
parterna i deras lokala utvecklingsgrupper samt att i högre grad än tidigare år finansiera
insatser som kan visa på resultat på individnivå. Vi bedömer att det är positivt att styrelsen
tidigt aviserat förändringen så att den ändrade inriktningen kunnat beaktas i lokusgruppernas
planering likväl som i förbundets övergripande planering inför 2018.
Förbundsstyrelsen fastställde budget och verksamhetsplan för 2018 den 27 november 2017.
I verksamhetsplanen finns tre resultatmål med tillhörande instruktion för uppföljning. Målen
gäller individinsatser, insatser på övergripande nivå samt tillfälliga kompetenshöjande
insatser. Förbundsstyrelsen har i verksamhetsplanen också fastställt en fördelningsnyckel
som fungerar som riktlinje för prioriteringar mellan dessa tre olika typer av samordnade
insatser. Vår bedömning är att de uppsatta målen är förenliga med förbundets ändamål och
med lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Verksamhetsplanen är också
i linje med det tidigare inriktningsbeslutet.
Under året har förbundet hållit medlemsdialoger med samtliga medlemmar samt vid två
tillfällen medlemssamråd. Genom dessa sammankomster bedömer vi att styrelsen har
säkerställt att medlemmarna har möjlighet att ge sin syn på förbundets verksamhet och
påverka dess inriktning under kommande år.
Förbundet har, utöver förbundsordning och verksamhetsplan, följande styrande dokument:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Besluts- och attestordning, reviderad 2016-06-02
Riktlinjer för stöd till medlemmarna i arbetet med arbetsintegrerande sociala företag,
reviderad 2016-06-02
Upphandlingspolicy, reviderad 2016-06-02
Riktlinjer för resor i tjänsten, reviderad 2016-10-14
Riktlinjer för ekonomiska ersättningar till styrelseledamöter och revisorer, reviderad
2016-11-25
Riktlinjer för medelsplacering, reviderad 2016-11-25
Beskrivning av allmän handling, beslutad 2017-03-14
Informationshanteringsplan, beslutad 2017-03-14
Riktlinjer för finansiering av samverkansinsatser, reviderad 2017-11-27
Uppföljnings och utvärderingsmodell, beslutad 2018-03-16
GDPR Policy, beslutad 2018-09-14
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En internkontrollplan för förbundet har tagits fram för 2018 och beslutades av styrelsen 27
november 2017. Rapportering till styrelsen sker vid delårs- och årsrapport, med undantag för
kontrollmomentet budget i balans vilket ska återrapporteras vid samtliga styrelsemöten.
Styrelsens protokoll styrker att så har skett.
Till arbetsutskottet har styrelsen delegerat vissa beslut som avser förbundschefens
anställning samt övriga beslut som i brådskande fall inte kan vänta till nästkommande
styrelsemöte. Av protokoll framgår att arbetsutskottet även beslutar om att föreslå beslut åt
förbundsstyrelsen samt i vissa fall beslutar att utdela uppdrag till kansliet, främst i frågor som
rör beredning av ärenden, vilket kan anses vara i enlighet med praxis. Vid enstaka beslut har
vi noterat att det är otydligt varför en fråga har hanterats av AU. Genom kompletterande
information har vi bedömt att hanteringen varit rimlig. Styrelsen bör dock inför den nya
mandatperioden diskutera roll- och ansvarsfördelning mellan styrelse, arbetsutskott och
kansli för att säkerställa en tydlig arbetsordning.

4.2

Stöd av samverkan mellan samverkansparterna

Flera av förbundets aktiviteter syftar till stärkt samverkan mellan förbundets parter. Av 23
finansierade insatser syftar 11 till åtgärder på strukturnivå riktat mot samverkan.
Bas i den långsiktiga samverkan är de lokala utvecklingsgrupperna för samverkan, lokusgrupper. Genom förbundets nuvarande inriktning har lokusgrupperna fått en mer betonad roll
som ansvariga för att utforma ansökningar till insatser inom sitt lokala område. Enligt kansliet
är det skillnad i nivå av aktivitet mellan grupperna men varje kommun har en lokusgrupp och
av förteckningen över pågående insatser framgår att varje kommun har haft minst en
pågående samverkansinsats under 2018. På övergripande nivå finns också en strategisk
utvecklingsgrupp där minst en person från varje lokusgrupp och från varje part ingår, för att
diskutera gemensamma behov och utvecklingsområden.
Kansliet erbjuder nätverk och operativt stöd för insatsansvariga för att stödja dem i sina
uppdrag. Olika former av temadagar och seminarier har anordnats under året för
medarbetare hos förbundets parter, vilka sammantaget förefaller ha varit välbesökta.

4.3

Beslut om användning av medel samt finansiering av samordnade
rehabiliteringsinsatser.

Under året har förbundet finansierat tolv individinriktade insatser och elva strukturinriktade
insatser där sammantaget alla förbundets medlemmar medverkar. Variationerna är stora
mellan olika insatser när det gäller mål, tidsplan, budget och grad av egenfinansiering. Vi har
tagit del av ansökningshandlingar för insatserna och bedömer att de är i linje med lagstiftning
och förbundsordning.
Förbundsstyrelsen fastställde budget för år 2018 den 27 november 2017. Av budget framgår
att förbundsstyrelsen av förbundets tillgängliga medel valt att fördela 21,4 mkr till
samverkansinsatser och 5,2 mkr till förbundets styrelsearbete och förvaltning. Styrelsen har
löpande tagit del av information om aktuellt beslutsutrymme och fattat beslut om
inkommande ansökningar. Samtliga finansierade samverkansinsatser som inte framgår av
budget har kunnat verifieras mot protokollförda styrelsebeslut.
Av årsredovisningen framgår att när årsbudgeten justerats med hänsyn till inlämnade
avvikelserapporter har 20,2 mkr fördelats till insatser. En vanlig orsak till avvikelse är att
6
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insatsen har kommit igång senare än planerat och att förbundet medgivit att slutdatum och
medel flyttas till kommande år. Totalt har samverkansinsatser förbrukat 18,6 mkr under året,
vilket motsvarar 92 % av budgeterade medel enligt reviderad årsbudget.
Förbundsstyrelsens riktmärke för prioritering av beviljade medel har till stor del efterlevts när
det gäller medelstilldelning. Utfallet för 2018 är att av tilldelade medel har 58 % gått till
individinriktade insatser, 41 % till strukturinriktade och 1 % till kompetenshöjande insatser
jämfört med riktmärkets 60% 30% 10%. Tilldelade medel omfattar inte kostnaden för de
kompetenshöjande aktiviteter som arrangeras av kansliet.

4.4

Uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder

I förbundets riktlinjer för finansiering av samverkansinsatser anges förbundets krav på
uppföljning och utvärdering av finansierade insatser. Förbundets insatser ska följas upp
genom SUS, genom tillhandahållna mallar för års- och delårsrapport samt genom andra
angivna tillämpliga dokument. Insatserna ska rapportera resultat utifrån angivna mål.
Tillfälliga kompetenshöjande insatser följs upp genom tillhandahållen återrapporteringsmall
senast en månad efter att insatsen avslutats.
Förbundsstyrelsen beslutade den 16 mars 2018 att kansliet kvartalsvis ska följa upp insatser
finansierade av förbundet. Resultatet av de första två kvartalens uppföljning redovisades för
styrelsen i oktober 2018. Av informationen framgår insatsernas utfall och resultat i
förhållande till angivna mål och beviljad budget, förbundets kvalitetssäkring av insatsen samt
statistik och kostnader. Vår bedömning är att det är positivt att styrelsen har etablerat tydliga
former både för uppföljning och för informationsöverlämning till styrelsen.
Vi har stickprovsvis granskat återrapportering från tre av de pågående insatserna och
bedömer att underlagen styrker den bild styrelsen i årsredovisningen ger av insatsernas
respektive måluppfyllelse. Vi har i granskningen av årsredovisning också verifierat att de
uppgifter som framgår av årsredovisningen överensstämmer med de uppgifter som
insatserna har rapporterat i SUS. Enstaka avvikelser förekommer och förklaras av att vissa
insatser efterrapporterat deltagare vid senare tidpunkt än angivet.
Styrelsen har vid samtliga sammanträden under året tagit emot avvikelserapporter från
insatser som inte kan efterleva mål, tidsplan, budget, målgrupp, etc. Inga åtgärder har
vidtagits av styrelsen med anledning av de anmälda avvikelserna. Av förbundets besluts- och
attestordning framgår att styrelsen har delegerat till förbundschefen att fatta beslut om
ändringar av mindre karaktär av beslutade insatser, exempelvis justering av målgrupp och
tidsperiod samt överskridande av beslutad insatsbudget upp till 20 % dock max 200 000 kr.
Av årsredovisningen framgår att de avslutade projekten till stor del har uppfyllt sina
respektive mål för angiven period. I inkomna års- och slutrapporter tydliggörs utfall för
angiven period. Då projekten haft olika mål och metoder, analyseras inte effekten av
samverkan på en aggregerad nivå för samtliga projekt. Däremot anknyter analysen till
förbundets övergripande mål. De sammantagna resultaten från projekten som förbundet
finansierar kan utifrån statistik över deltagare anses ligga i linje med förbundets mål.

7
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4.5

Budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Beslut om budget och verksamhetsplan för år 2018 fattades av förbundsstyrelsen den 27
november 2017 och beslut om årsredovisning fattades den 18 mars 2019, vilket är inom den
tid som lagen stadgar.
Samordningsförbundets årsredovisning ska enligt lag om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser utföras i enlighet med lag om kommunal bokföring. Av denna framgår
vilka uppgifter förvaltningsberättelsen ska innehålla. I det ingår bland annat:
-

-

En översikt över utvecklingen av förbundets verksamhet.
Upplysningar om sådana förhållanden som inte ska redovisas i balansräkningen eller
i resultaträkningen, men som är viktiga för bedömningen av förbundets resultat eller
ekonomiska ställning.
Upplysningar om sådana händelser av väsentlig betydelse för förbundet som har
inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut.
Upplysningar om förbundets förväntade utveckling
Upplysningar om andra förhållanden som är av betydelse för styrningen och
uppföljningen av förbundets verksamhet.

Vår bedömning är att den förvaltningsberättelsen innehåller de upplysningar som krävs och
att den bild som förmedlas ger en i allt väsentligt rättvisande bild av förbundets verksamhet
under 2018. Vid granskning av förvaltningsberättelsen har vi lagt särskild vikt vid bedömning
av information relaterad till förbundets uppdrag, enligt ovan.

4.6

Bedömning

Av det som framkommit vid vår granskning, bedömer vi att samordningsförbundet bedriver
verksamhet i enlighet med lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser samt de
mål som stadgas i verksamhetsplanen.
Vi bedömer att förbundets årsredovisning ger en rättvisande bild av förbundets resultat för
2018 och ställning per 2018-12-31.

8
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-03

Ärende 15

Kommunstyrelsen

§ 133

Dnr 2019/00145

Delårsuppföljning mars 2019
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att åtgärda
prognostiserat underskott för kommunstyrelsen så att budgetramen hålls.
2. Kommunstyrelsen överför 950 000 kronor i budget från gemensamma
projekt till kommundirektören för lokalförsörjningschef
3. Kommunstyrelsen överför 100 000 kronor i budget för miljöveckan från
kommungemensamt till fysisk och teknisk planering (plan- och exploateringsavdelningen) men endast för år 2019.
4. Kommunstyrelsen överlämnar kommunens delårsuppföljning per mars till
kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige överför 805 000 kronor för folkhälsoarbete och
100 000 kronor för vänortsarbete i budget från kultur- och fritidsnämnden
till kommunstyrelsen
2. Kommunfullmäktige beslutar att det från Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget överförs 500 000 kronor för mötesplats Skokloster till tekniska nämnden, då projektering och förstudie bör genomföras av fastighetsavdelningen.
3. Kommunfullmäktige beslutar att det från Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget överförs 250 000 kronor för nytt bibliotek till tekniska
nämnden, eftersom projektering ska göras av fastighetsavdelningen.
4. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att åtgärda prognostiserade
underskott så att budgetram hålls
Sammanfattning
I enlighet med kommunens nya styrmodell görs den första samlade rapporten över kommunens verksamhet och måluppfyllelse i delårsrapport per augusti. Denna rapport behandlar således endast det ekonomiska läget för
kommunen efter årets tre första månader.
Prognosen för kommunens ekonomiska resultat för året är 31,9 miljoner
kronor i överskott.
För första gången ingår prognostiserade realisationsvinster från exploatering
och fastighetsförsäljning i resultatet, vilket gör att prognosen är mer positiv
vid denna tid jämfört med tidigare år. Av det prognostiserade resultatet utJUSTERARE
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SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-03
Kommunstyrelsen

gör 23,6 miljoner kronor realisationsvinster, främst från tomtförsäljningen i
Dragets verksamhetsområde.
900 000 kronor av överskott kommer från den taxefinansierade verksamheten VA och avfall.
Överskottet i den löpande skattefinansierade verksamheten är således 7,4
miljoner kronor, vilket ska jämföras med det budgeterade överskottet på
20,2 miljoner kronor.
I kommunens målsättning på 2 procent i överskott av skatte- och statsbidragsintäkter ska realisationsvinster räknas bort, eftersom försäljning av tillgångar inte ska finansiera löpande driftkostnader. Överskottet på 7,4 miljoner kronor utgör 0,6 procent av skattenettot, vilket gör att kommunens målsättning uppnås endast om förändring sker till det bättre.
Nämnderna prognostiserar ett totalt underskott på 16,1 miljoner kronor vid
årets slut exklusive den taxefinansierade verksamheten.
Årets investeringsbudget uppgår till 472,2 miljoner kronor för skattefinansierad och taxefinansierad verksamhet exklusive exploateringsinvesteringar.
Det är inklusive överförd budget från pågående investeringar från år 2018.
Hittills i år har 18,5 miljoner kronor investerats. 275,9 miljoner kronor beräknas förbrukas under året och 196,3 miljoner kronor blir överskott i år.
Främst är det exploateringen i Bålsta Centrum där endast de initiala delarna
av projekten ingår i budgeten och där är kommunen den största finansiären.
Projektet Bålsta Centrum ska i sin helhet ge överskott.
Årets exploateringsverksamhet är budgeterad till -38,4 miljoner kronor i
nettoexploatering och prognosen per mars visar att det kan stanna vid -26,9
miljoner kronor. Exploateringsprojekten har en total budget för hela projekttiden på -46 miljoner kronor i nettoexploatering, men prognosen är -106,3
miljoner kronor.
Ett antal omföringar av driftbudget och investeringsbudget är aktuella.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 115
Tjänsteskrivelse 2019-04-24
Delårsuppföljning mars 2019
Protokollsutdrag nämndernas beslut om delårsuppföljning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 115

Dnr 2019/00145

Delårsuppföljning mars 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att åtgärda
prognostiserat underskott för kommunstyrelsen så att budgetramen hålls.
2. Kommunstyrelsen överför 950 000 kronor i budget från gemensamma
projekt till kommundirektören för lokalförsörjningschef
3. Kommunstyrelsen överför 100 000 kronor i budget för miljöveckan från
kommungemensamt till fysisk och teknisk planering (plan- och exploateringsavdelningen) men endast för år 2019.
4. Kommunstyrelsen överlämnar kommunens delårsuppföljning per mars till
kommunfullmäktige
5. Kommunfullmäktige överför 805 000 kronor för folkhälsoarbete och
100 000 kronor för vänortsarbete i budget från kultur- och fritidsnämnden
till kommunstyrelsen
6. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att investeringsbudgeten för mötesplats Skokloster, 500 000 kronor överförs till tekniska nämnden, då projektering och förstudie bör genomföras av fastighetsavdelningen.
7. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att 250 000 kronor av investeringsbudgeten för nytt bibliotek överförs till tekniska nämnden, eftersom projektering ska göras av fastighetsavdelningen.
8. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att åtgärda prognostiserade
underskott så att budgetram hålls
Sammanfattning
I enlighet med kommunens nya styrmodell görs den första samlade rapporten över kommunens verksamhet och måluppfyllelse i delårsrapport per augusti. Denna rapport behandlar således endast det ekonomiska läget för
kommunen efter årets tre första månader.
Prognosen för kommunens ekonomiska resultat för året är 31,9 miljoner
kronor i överskott.
För första gången ingår prognostiserade realisationsvinster från exploatering
och fastighetsförsäljning i resultatet, vilket gör att prognosen är mer positiv
vid denna tid jämfört med tidigare år. Av det prognostiserade resultatet utgör 23,6 miljoner kronor realisationsvinster, främst från tomtförsäljningen i
Dragets verksamhetsområde.
JUSTERARE
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Sammanträdesdatum

2019-05-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott

900 000 kronor av överskott kommer från den taxefinansierade verksamheten VA och avfall.
Överskottet i den löpande skattefinansierade verksamheten är således 7,4
miljoner kronor, vilket ska jämföras med det budgeterade överskottet på
20,2 miljoner kronor.
I kommunens målsättning på 2 procent i överskott av skatte- och statsbidragsintäkter ska realisationsvinster räknas bort, eftersom försäljning av tillgångar inte ska finansiera löpande driftkostnader. Överskottet på 7,4 miljoner kronor utgör 0,6 procent av skattenettot, vilket gör att kommunens målsättning uppnås endast om förändring sker till det bättre.
Nämnderna prognostiserar ett totalt underskott på 16,1 miljoner kronor vid
årets slut exklusive den taxefinansierade verksamheten.
Årets investeringsbudget uppgår till 472,2 miljoner kronor för skattefinansierad och taxefinansierad verksamhet exklusive exploateringsinvesteringar.
Det är inklusive överförd budget från pågående investeringar från år 2018.
Hittills i år har 18,5 miljoner kronor investerats. 275,9 miljoner kronor beräknas förbrukas under året och 196,3 miljoner kronor blir överskott i år.
Främst är det exploateringen i Bålsta Centrum där endast de initiala delarna
av projekten ingår i budgeten och där är kommunen den största finansiären.
Projektet Bålsta Centrum ska i sin helhet ge överskott.
Årets exploateringsverksamhet är budgeterad till -38,4 miljoner kronor i
nettoexploatering och prognosen per mars visar att det kan stanna vid -26,9
miljoner kronor. Exploateringsprojekten har en total budget för hela projekttiden på -46 miljoner kronor i nettoexploatering, men prognosen är -106,3
miljoner kronor.
Ett antal omföringar av driftbudget och investeringsbudget är aktuella.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-24
Delårsuppföljning mars 2019
Protokollsutdrag nämndernas beslut om delårsuppföljning
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-04-24

Vår beteckning

KS 2019/00145 nr 90084

Kommunstyrelsens förvaltning
Ekonomiavdelningen
Carin Homann, Controller
0171-528 05
carin.homann@habo.se

Delårsuppföljning mars 2019
Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att åtgärda
prognostiserat underskott för kommunstyrelsen så att budgetramen hålls.
2. Kommunstyrelsen överför 950 000 kronor i budget från gemensamma
projekt till kommundirektören för lokalförsörjningschef
3. Kommunstyrelsen överför 100 000 kronor i budget för miljöveckan från
kommungemensamt till fysisk och teknisk planering (plan- och
exploateringsavdelningen) men endast för år 2019.
4. Kommunstyrelsen överlämnar kommunens delårsuppföljning per mars
till kommunfullmäktige
5. Kommunfullmäktige överför 805 000 kronor för folkhälsoarbete och
100 000 kronor för vänortsarbete i budget från kultur- och
fritidsnämnden till kommunstyrelsen
6. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att investeringsbudgeten för
mötesplats Skokloster, 500 000 kronor överförs till tekniska nämnden,
då projektering och förstudie bör genomföras av fastighetsavdelningen.
7. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att 250 000 kronor av
investeringsbudgeten för nytt bibliotek överförs till tekniska nämnden,
eftersom projektering ska göras av fastighetsavdelningen.
8. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att åtgärda prognostiserade
underskott så att budgetram hålls
Sammanfattning

I enlighet med kommunens nya styrmodell görs den första samlade
rapporten över kommunens verksamhet och måluppfyllelse i delårsrapport
per augusti. Denna rapport behandlar således endast det ekonomiska läget
för kommunen efter årets tre första månader.
Prognosen för kommunens ekonomiska resultat för året är 31,9 miljoner
kronor i överskott.
För första gången ingår prognostiserade realisationsvinster från exploatering
och fastighetsförsäljning i resultatet, vilket gör att prognosen är mer positiv
vid denna tid jämfört med tidigare år. Av det prognostiserade resultatet
utgör 23,6 miljoner kronor realisationsvinster, främst från tomtförsäljningen
i Dragets verksamhetsområde.
900 000 kronor av överskott kommer från den taxefinansierade
verksamheten VA och avfall.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-04-24

Vår beteckning

KS 2019/00145 nr 90084

Överskottet i den löpande skattefinansierade verksamheten är således 7,4
miljoner kronor, vilket ska jämföras med det budgeterade överskottet på
20,2 miljoner kronor.
I kommunens målsättning på 2 procent i överskott av skatte- och
statsbidragsintäkter ska realisationsvinster räknas bort, eftersom försäljning
av tillgångar inte ska finansiera löpande driftkostnader. Överskottet på 7,4
miljoner kronor utgör 0,6 procent av skattenettot, vilket gör att kommunens
målsättning uppnås endast om förändring sker till det bättre.
Nämnderna prognostiserar ett totalt underskott på 16,1 miljoner kronor vid
årets slut exklusive den taxefinansierade verksamheten.
Årets investeringsbudget uppgår till 472,2 miljoner kronor för
skattefinansierad och taxefinansierad verksamhet exklusive
exploateringsinvesteringar. Det är inklusive överförd budget från pågående
investeringar från år 2018. Hittills i år har 18,5 miljoner kronor investerats.
275,9 miljoner kronor beräknas förbrukas under året och 196,3 miljoner
kronor blir överskott i år. Främst är det exploateringen i Bålsta Centrum där
endast de initiala delarna av projekten ingår i budgeten och där är
kommunen den största finansiären. Projektet Bålsta Centrum ska i sin helhet
ge överskott.
Årets exploateringsverksamhet är budgeterad till -38,4 miljoner kronor i
nettoexploatering och prognosen per mars visar att det kan stanna vid -26,9
miljoner kronor. Exploateringsprojekten har en total budget för hela
projekttiden på -46 miljoner kronor i nettoexploatering, men prognosen är 106,3 miljoner kronor.
Ett antal omföringar av driftbudget och investeringsbudget är aktuella.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Framgår av rapporten
Uppföljning

Nästa uppföljning av ekonomi och verksamhet sker i delårsrapport augusti.
Beslutsunderlag

– Delårsuppföljning mars 2019

__________

Beslut skickas till

Samtliga nämnder
Revisionen
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1 Sammanfattning
I enlighet med kommunens nya styrmodell görs den första samlade rapporten över
kommunens verksamhet och måluppfyllelse i delårsrapport per augusti. Denna rapport
behandlar således endast det ekonomiska läget för kommunen efter årets tre första
månader.
Prognos för året
Prognosen för kommunens ekonomiska resultat för året är 31,9 miljoner kronor i
överskott.
För första gången ingår prognostiserade realisationsvinster från exploatering och
fastighetsförsäljning i resultatet, vilket gör att prognosen är mer positiv vid denna tid
jämfört med tidigare år. Tidigare har endast genomförda försäljningar funnits med i
prognoserna. Av det prognostiserade resultatet utgör 23,6 miljoner kronor
realisationsvinster, främst från tomtförsäljningen i Dragets verksamhetsområde.
900 000 kronor av överskott kommer från den taxefinansierade verksamheten VA och
avfall.
Överskottet i den löpande skattefinansierade verksamheten är således 7,4 miljoner
kronor, vilket ska jämföras med det budgeterade överskottet på 20,2 miljoner kronor.
I kommunens målsättning på 2 procent i överskott av skatte- och statsbidragsintäkter
ska realisationsvinster räknas bort, eftersom försäljning av tillgångar inte ska finansiera
löpande driftkostnader. Överskottet på 7,4 miljoner kronor utgör 0,6 procent av
skattenettot, vilket gör att kommunens målsättning uppnås endast om förändring sker
till det bättre.
Nämndernas prognoser
Nämnderna prognostiserar ett totalt underskott på 16,1 miljoner kronor vid årets slut
exklusive den taxefinansierade verksamheten.
Barn- och utbildningsnämnden visar underskott med 15,5 miljoner kronor. De största
underskotten finns inom grundskola 11,1 miljoner kronor, förskola 3,5 miljoner och
gymnasium 1,3 miljoner kronor. Orsakerna är flera, bland annat fler barn och elever än
budgeterat, uppstartskostnader förskola, ej genomförda kostnadsminskande åtgärder,
uteblivna statsbidrag, och ökade kostnader digitala hjälpmedel. Om redovisade
effektiviseringar genomförs enligt planerat, skulle prognosen hamna på ett underskott
av 11,9 miljoner kronor.
Socialnämnden prognostiserar underskott med cirka 300 000 kronor. Huvudsaklig orsak
är institutionsplaceringar och att avgiftsförslag avslagits eller återremitterats av
kommunfullmäktige. Arbete pågår med det återremitterade avgiftsförslaget samt med att
förhandla om priser för institutionsplaceringar.
Kommunstyrelsen inklusive övergripande verksamheter prognostiserar underskott med
cirka 760 000 kronor. Orsaken är att plan- och exploateringsavdelningens driftkostnader
prognostiseras till 1,5 miljoner kronor mer än budget. Avdelningen har fått i uppdrag att
minimera underskottet.
Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar nollresultat. I budget 2019 tilldelades
nämnden 2,6 miljoner kronor för ökade kapitalkostnader när nya fotbollsanläggningen
tas i bruk, och om kapitalkostnaderna är lägre ska motsvarande överskott lämnas.
Överskottet för kapitalkostnader uppgår till 1,7 miljoner kronor. Nämnden har föreslagit
att detta överskott får användas under 2019 när omorganisation och anpassning till lägre
ram pågår. Ärendet behandlas i kommunfullmäktige den 6 maj.
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Bygg- och miljönämnden och vård- och omsorgsnämnden beräknar att ekonomin är i
balans med budget.
Tekniska nämnden prognostiserar överskott med cirka 500 000 kronor. Högre intäkter
och lägre personalkostnader kompenserar för högre kapitalkostnader.
Kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden uppmanas att
vidta åtgärder för att hålla budgetramen, senast till årets slut.
Taxefinansierad verksamhet
Personalvakanser och större intäkter gör att VA-verksamheten prognostiserar överskott
med cirka 700 000 kronor. Avfallsverksamheten väntas få ett mindre överskott på cirka
200 000 kronor.
Finansförvaltning
Den senaste skatte- och statsbidragsprognosen för perioden visar en prognos på 1 197,2
miljoner kronor i intäkter. Det är en liten avvikelse på 900 000 kronor lägre än
budgeterat för Håbo kommun.
Finansiella intäkter beräknas ge 3 miljoner kronor i överskott som följd av
Kommuninvests överskottsutdelning för år 2018. Till följd av mindre upplåning och
låga räntor beräknas ett överskott på cirka 400 000 kronor för finansiella kostnader.
Investeringar
Årets investeringsbudget uppgår till 472,2 miljoner kronor för skattefinansierad och
taxefinansierad verksamhet exklusive exploateringsinvesteringar. Det är inklusive
överförd budget från pågående investeringar från år 2018. Hittills i år har 18,5 miljoner
kronor investerats. 275,9 miljoner kronor beräknas förbrukas under året och 196,3
miljoner kronor blir överskott i år.
Årets största avvikelser i investeringsprojekten är





Vibyskolans kök, överskott 49 miljoner kronor eftersom endast utredning sker
under 2019.
Vänthall Bålsta C, överskott 30 miljoner kronor, projektet genomförs av i
exploateringsprojekt Bålsta C där budget finns
Västerängsskolans kök, överskott 22 miljoner kronor, projektet är i
utredningsskede och avvaktar barn- och utbildningsnämndens behov.
Futurumskolans renovering, överskott 16 miljoner kronor, projektet utreds
delvis och projekteras och genomförs under flera år.

Det bör övervägas om budgeteringen för större investeringsprojekt ska ske på ett annat
sätt för att öka träffsäkerheten i genomförandetid.
Tre projekt inom fastighetsavdelningen förväntas blir dyrare och går med underskott.
Vård- och omsorgsnämnden överskrider sin investeringsbudget med 210 000 kronor,
Barn- och utbildningsnämndens har beslutat om investeringsbudget som är 4,5 miljoner
kronor lägre än den budgetram som kommunfullmäktige tilldelat nämnden. I tabellen
ingår den budget som barn- och utbildningsnämnden beslutat om.
Exploatering
Årets exploateringsverksamhet är budgeterad till -38,4 miljoner kronor i
nettoexploatering och prognosen per mars visar att det kan stanna vid -26,9 miljoner
kronor. Exploateringsprojekten har en total budget för hela projekttiden - 46 miljoner
kronor i nettoexploatering, men prognosen är -106,3 miljoner kronor. Främst är det
exploateringen i Bålsta Centrum där endast de initiala delarna av projekten ingår i
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budgeten och där är kommunen den största finansiären. Projektet Bålsta Centrum ska i
sin helhet ge överskott.
Exploateringen beräknas i år ge realisationsvinst med 22,2 miljoner, vilket förs till
resultaträkningen. Detta förutsatt att samtliga tomter i Draget säljs i år.
Förslag till omföring av budget
Följande omföringar av budget är aktuella:
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att 950 000 kronor för lokalförsörjningschef
överförs från gemensamma projekt till kommundirektör inom kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att 100 000 kronor för miljöveckan överförs
från gemensamma projekt till plan- och exploateringsavdelningen endast för år 2019,
inom kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslår att 805 000 kronor för folkhälsoarbete och 100 000 kronor
för vänortsarbete överförs från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen. I
kommunstyrelsens ansvar ingår nämnda verksamhet så budgeten bör flyttas till
kommunstyrelsen. I rapporten ingår denna omföring av budget redan.
Kommunstyrelsen föreslår att tekniska nämndens investeringsbudget för vänthall Bålsta
C, 30 miljoner kronor, dras in, eftersom investeringen ingår i exploateringsbudgeten för
Bålsta C, vilket beslutades i kommunfullmäktige 2019-03-18.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att investeringsbudgeten för mötesplats Skokloster,
500 000 kronor överförs till tekniska nämnden, då då projektering och förstudie bör
genomföras av fastighetsavdelningen.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att 250 000 kronor av investeringsbudgeten för nytt
bibliotek överförs till tekniska nämnden, eftersom projektering ska göras av
fastighetsavdelningen.
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2 Driftredovisning
Bokslut
2018
Kommunfullmäktige

Budget
2019

Utfall janmars

Prognos
för året

Avvikelse
från budget

-1 620

-1 482

-189

-1 482

0

Stöd till politiska partier

-994

-1 013

0

-1 013

0

Valnämnd

-563

-12

437

-169

-157

-1 217

-1 300

-103

-1 300

0

-20 354

-20 820

-12 145

-20 820

0

-5 625

-4 964

0

-4 964

0

Kommunstyrelsen

-63 543

-71 910

-19 736

-72 512

-602

Kultur- och fritidsnämnden

-45 967

-50 469

-10 525

-50 469

0

Socialnämnden

-60 341

-63 929

-11 769

-64 252

-323

Bygg- och miljönämnden

-13 903

-14 802

-2 910

-14 802

0

Barn- och utbildningsnämnden

-585 712

-587 584

-146 985

-603 108

-15 524

Vård- och omsorgsnämnden

-250 577

-281 226

-60 557

-281 226

0

-52 168

-55 644

-12 838

-55 149

495

Överförmyndarnämnden

-1 879

-2 407

-561

-2 407

0

SKATTEFINANSIERAD
VERKSAMHET

-1 104 463

-1 157 562

-277 881

-1 173 673

-16 111

1 150

0

3 252

198

198

0

0

5 905

684

684

1 150

0

9 157

882

882

-23 825

-19 000

-4 427

-21 700

-2 700

Avskrivningar gemensamt

-2 664

-2 475

-254

-2 475

0

Internränteintäkt

20 055

15 000

4 197

16 729

1 729

Realisationsvinster

33 761

0

6 679

23 577

23 577

-1 075 986

-1 164 037

-262 528

-1 156 660

7 377

1 060 238

1 096 226

276 740

1 093 238

-2 988

65 021

100 057

25 131

103 946

3 889

6 633

2 500

1

5 500

3 000

-11 947

-14 500

-1 230

-14 132

368

1 119 944

1 184 283

300 642

1 188 552

4 269

43 958

20 246

38 114

31 892

11 646

Revision
Räddningstjänsten EnköpingHåbo
Håbo Marknads AB

Tekniska nämnden

Avfallsverksamhet
Vatten- och avloppsverksamhet
TAXEFINANSIERAD
VERKSAMHET
Pensions- och upplupna
lönekostnader

VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNAD
Skatteintäkter
Statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
SUMMA FINANSIERING
ÅRETS RESULTAT
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3 Investeringsredovisning
Investeringsredovisning
Bokslut
2018

Nämnder, tkr

Budget
2019

Utfall janmars

Avvikelse
från
budget

Prognos
för året

Kommunstyrelsen

-1 882

-35 320

-21

-2 500

32 820

Kultur- och fritidsnämnden

-1 210

-4 586

-190

-4 586

0

-73

-120

0

-120

0

-9 667

-8 952

-716

-8 567

385

-917

-780

-42

-990

-210

Tekniska nämnden

-120 326

-305 766

-11 072

-157 415

148 351

Summa skattefinansierat

-134 075

-355 524

-12 041

-174 178

181 346

-14 450

-112 580

-6 449

-99 138

13 442

-665

-4 104

-24

-2 604

1 500

-15 115

-116 684

-6 473

-101 742

14 942

-149 190

-472 208

-18 514

-275 920

196 288

Socialnämnd
Barn- och utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden

VA-verksamhet
Avfallsverksamhet
Summa taxefinansierat
Summa

Barn- och utbildningsnämndens har beslutat om investeringsbudget som är 4,5 miljoner kronor lägre än den budgetram som
kommunfullmäktige tilldelat nämnden. I tabellen ingår den budget som barn- och utbildningsnämnden beslutat om.

Större pågående investeringsprojekt
tkr

Total
budget

Totalt
utfall

Total
prognos

Utfall janmars
2019

Budget
2019

Prognos
2019

1173 Frösundaviks
förskola

-58 000

-58 459

-58 459

-207

-665

-665

1174 Kök
Västerängsskolan

-32 500

-5 408

-32 500

-27 092

0

-5 000

-160 000

-48 929

-165 000

-56 282

-3 212

-40 000

1362 Fotbollsanläggning

-31 500

-11 950

-31 500

-23 544

-3 994

-15 000

1178 Lundby ridhus

-14 065

-14 985

-16 342

0

-142

-1 500

1250 VA Biskops-Arnö

-13 287

-17 423

-17 741

0

-1 182

-1 500

1184 Futurumskolan
sanering o ombyggnad

Exploateringsinvesteringar
tkr
Investering i skattefinansierad
verksamhet
Investering i taxefinansierad
verksamhet
Ökning av omsättningstillgångar
Summa exploateringsinvesteringar

Bokslut
2018

Budget
2019

Utfall janmars

Prognos
för året

Avvikelse
från
budget

-23 689

-60 065

-10 387

-110 767

-87 078

-842

-25 500

-178

-43 801

-42 959

-9 327

-15 446

-164

-10 155

-828

-33 858

-101 011

-10 729

-164 723

-130 865

Exploateringsinvesteringarna redovisas bruttobudgeterade, det vill säga innan eventuella inkomster är
avdragna. Värde av anläggningar som övertas ingår.
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4 Exploateringsredovisning
Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa och iordningställa råmark
för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. Där ingår också att bygga
gemensamma anordningar som gator, grönområden, VA- anläggningar med mera som
krävs för att marken ska vara byggbar.
Uppföljning av alla nu pågående projekt redovisas totalt och per projekt samt för året
och för hela projekttiden.
Sammanställning, tkr

Total
budget

Total
prognos

Bokslut
tom
2018

Inkomster

390 950

454 602

156 692

11 312

62 613

137 854

-436 993

-560 839

-231 772

-10 729

-101 011

-164 723

-46 043

-106 237

-75 080

583

-38 398

-26 869

-287 241

-389 110

-127 933

-10 387

-60 065

-110 767

Anläggningsavgift
skattefinansierat

164 768

165 590

36 446

0

11 613

56 209

Anläggningstillgång VA

-77 436

-102 362

-44 713

-178

-25 500

-43 801

72 991

77 479

9 027

4 009

12 867

40 503

-126 918

-248 403

-127 173

-6 556

-61 085

-57 856

Utgift för
omsättningstillgång

-72 316

-69 367

-59 126

-164

-15 446

-10 155

Minskning
omsättningstillgång

72 316

69 367

47 136

2 402

10 888

18 927

Intäkt att resultatföra

153 191

211 533

100 440

10 473

38 133

41 142

Kostnad att resultatföra

-72 316

-69 367

-36 357

-5 572

-10 888

-18 927

80 875

142 166

64 083

4 902

27 245

22 215

Utgifter
NETTOEXPLOATERING

Utfall
jan-mars

Budget
2019

Prognos
2019

Specifikation
Anläggningstillgång
skattefinansierat

Anslutningsavgift VA
Summa till balansräkning

Summa till resultaträkning

Tabellen visar att kommunens pågående exploateringsprojekt har en total budget för
hela projekttiden på -46,0 miljoner kronor i nettoexploatering. Prognosen är att
exploateringen uppgår till -106,2 miljoner kronor.
Den främsta orsaken till att exploateringen visar negativa siffror är etapp 0 (Bålsta
Torg) och etapp 1 i Bålsta centrum. Inledande etapperna medför investeringar i
kommunala anläggningar så som resecentrum och parkeringar. Parkeringsdäcket
bedöms dessutom till 70 miljoner istället för de 25 miljoner kronor som budgeterats, gör
att prognosen är sämre än budget. De sammanlagda kalkylerna för totala Bålsta
Centrums etapper visar på ett positivt kassaflöde, men samtliga etapper ingår ännu inte i
budgeten ovan.
Årets exploatering är budgeterad till - 38,4 miljoner kronor och prognosen visar att det
kan stanna på -26,9 miljoner kronor. Det är anläggningarna i Logistik Bålsta och Bålsta
centrum som är de stora utgiftsposterna under året, samtidigt som försäljning av
resterande tomter i Draget påverkar positivt.
Markförsäljningen påverkar kommunens resultaträkning i form av realisationsvinster
och för år 2019 beräknas realisationsvinsten uppgå till 22,2 miljoner kronor. För att
uppnå det krävs att samtliga försäljningsintäkter från tomterna i Draget inkommer under
året.
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4.1 Exploateringsredovisning per projekt
Nedan redovisas kommunens pågående exploateringsprojekt. Där ingår hittills nedlagda
utgifter och inkomster samt en prognos för året och för projektet som helhet.
01 Björnbro/Logistik Bålsta kvarter 3-4
Bokslut
tom
2018

tkr

Total
budget

Total
prognos

Inkomster

159 447

181 219

39 143

0

51 933

17 965

-115 628

-137 400

-51 265

-7 932

-59 226

-73 135

43 819

43 819

-12 122

-7 932

-7 293

-55 170

Utgifter
Nettoexploatering

Utfall
jan-mars

Budget
2019

Prognos
2019

Projektet Björnbro/Logistik Bålsta omfattar cirka 150 hektar mark i sex kvarter nordväst
om tätorten och kommer att byggas ut under cirka 15 års tid. För samtliga kvarter finns
planuppdrag. Detaljplan för kvarter 3 vann laga kraft januari 2018 och utbyggnad av
infrastrukturen har inletts. Byggnation inom kvartersmark beräknas starta 2021. För
kvarter 4 pågår planläggning i samarbete med tilltänkt exploatör för del av kvarteret.
Markförsäljningen till Kilenkrysset genomfördes redan år 2018, varför årets inkomster
är lägre än budget.
02 Frösundavik etapp 1
tkr
Inkomster

Total
budget

Total
prognos

Bokslut
tom
2018

Utfall
jan-mars

Budget
2019

Prognos
2019

43 908

63 965

9 803

557

2 300

52 873

Utgifter

-62 675

-79 880

-31 860

0

80

-48 020

Nettoexploatering

-18 767

-15 915

-22 057

557

2 380

4 853

Frösundavik etapp 1 omfattar cirka 145 bostäder varav cirka 95 enbostadshus och 50
lägenheter. Kommunen bygger ny förskola om åtta avdelningar. Exploateringsavtal och
projektbudget med underskott på 18,8 miljoner kronor behandlades i
kommunfullmäktige år 2015. Projektets totala netto väntas bli cirka -15,9 miljoner
kronor. Projektet beräknas slutföras våren 2019, efter övertagande av infrastruktur från
exploatören. Vid övertagande bokförs anläggningarna som tillgång och gåvan blir
inkomst. En del av handelsytan är upplåten som tomträtt till livsmedelsbutik.
03 Draget
tkr
Inkomster
Utgifter
Nettoexploatering

Total
budget

Total
prognos

Bokslut
tom
2018

Utfall
jan-mars

Budget
2019

Prognos
2019

75 932

82 923

45 062

7 303

0

48 640

-55 270

-83 561

-83 550

-159

0

-11

20 662

-638

-38 488

7 144

0

48 629

Mark och infrastruktur i Dragets industriområde färdigställdes i princip hösten 2017.
Marken är attraktiv och majoriteten av tomter har köpare. Bland annat långa handläggningstider hos lantmäteriet har gjort att mycket av försäljningsintäkterna har dröjt.
Några ursprungliga köpare har avbrutit men nya köpare är avtalade på i princip alla
tomter. Återstående tomter beräknas säljas under året. Projektet budgeterades med
överskott på 20 miljoner kronor men prognosen visar i princip nollresultat. Problem
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med markförhållanden, projektering, massahantering, VA-dimensionering, brist i
kontinuitet av personella resurser gör att projektets ekonomi har försämrats väsentligt.
Slutrapporteringen kommer att visa orsaker till fördyring tydligare.
04 Svarta Lutans Väg
tkr
Inkomster
Utgifter
Nettoexploatering

Total
budget

Total
prognos

Bokslut
tom
2018

Utfall
jan-mars

Budget
2019

Prognos
2019

3 331

6 191

5 860

0

0

331

-2 750

-2 623

-2 623

0

0

0

581

3 568

3 237

0

0

331

Projektet avser anläggande av gata och utbyggnad av VA-ledningar för att ansluta tre
nya småhustomter i Eneby. Mark och infrastruktur är färdigställt och tomterna såldes
2017. Marknadsvärdet på tomtmark har stigit vilket gett högre intäkt än beräknat. VAanslutningsavgifter inflyter år 2019 och projektet kan därefter avslutas.
05 Viby Äng etapp E:2
tkr

Total
budget

Total
prognos

Bokslut
tom
2018

Utfall
jan-mars

Budget
2019

Prognos
2019

Inkomster

0

1 386

0

1 386

0

1 386

Utgifter

0

-69

-57

-11

0

-12

Nettoexploatering

0

1 317

-57

1 375

0

1 374

Exploateringsavtalet med Bålsta Småstadsutveckling gällande Viby Äng etapp E:2
godkändes av kommunstyrelsen år 2015. Området omfattar cirka 35 bostäder i småhus/
parhus/radhus. Exploatören bygger ut området i deletapper och beräknar avsluta under
2019. Exploatören bygger ut infrastruktur och överlämnar anläggningarna utan ersättning till kommunen efter godkänd slutbesiktning. VA-anslutningsavgifter har inkommit.
06 Väppeby Äng
tkr
Inkomster
Utgifter
Nettoexploatering

Total
budget

Total
prognos

Bokslut
tom
2018

Utfall
jan-mars

Budget
2019

Prognos
2019

43 149

52 425

48 522

2 066

0

3 903

-31 046

-40 812

-39 858

-604

-800

-954

12 103

11 613

8 664

1 462

-800

2 949

Exploateringsbudget antogs i april 2016 och projektet bedömdes ge ett netto på 12,1
miljoner kronor. Den kommunala infrastrukturen är byggd och beräknas färdigställas
under våren. Inom kvartersmarken bygger Håbohus AB och BoKlok AB 163 lägenheter
respektive 86 lägenheter samt två gruppbostäder med elva lägenheter. Området är även
tänkt att rymma en mindre förskola, marken säljs under året.
Markbearbetningskostnaderna har ökat på grund av svåra geotekniska förhållanden,
vilket bland annat medfört krav på lättfyllnad samt stor volym massor som måste fraktas
bort. Några delprojekt för till VA och gång- och cykelvägar utanför exploateringsområdet har lyfts ur projektet och ingår istället i kommunens ordinarie investeringsbudget. I och med det väntas projektet nästan rymmas inom budgeterad
nettoexploatering.
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07 Mellanby
tkr

Total
budget

Inkomster
Utgifter
Nettoexploatering

Total
prognos

Bokslut t
o m 2018

Utfall
jan-mars

Budget
2019

Prognos
2019

1 450

2 410

1 084

0

0

1 326

-1 367

-1 352

-11

-4

0

-1 341

83

1 058

1 073

-4

0

-15

Mellanby angränsar till Frösundavik. Exploatören utför lokalgata och VA-anläggningar
i Mellanby och överlämnar dem till kommunen utan ersättning. Budget antogs i februari
2016. Återstår att överta anläggningarna från exploatören och avsluta projektet, vilket
väntas kunna ske under 2019. Högre VA-anslutningsavgifter har inkommit till följd av
mer byggnation.
09 Bålsta centrum etapp 1
tkr
Inkomster

Total
budget

Total
prognos

Bokslut t
o m 2018

Utfall
jan-mars

Budget
2019

Prognos
2019

10 000

10 000

0

0

5 000

5 000

Utgifter

-113 484

-159 484

-7 794

-2 002

-38 250

-38 250

Nettoexploatering

-103 484

-149 484

-7 794

-2 002

-33 250

-33 250

En uppdaterad exploateringsbudget för del av Bålsta Centrum/Bålsta Torg etapp 1
antogs i mars 2019 och omfattar tillfälligt och permanent busstorg samt pendelparkering. Vidare ingår utgifter för projektering, upphandling, projekt- och byggledning
för gator, VA, torg, gång- och cykelväg med mera inom hela den första etappen.
Prognosen för projektet är 46 miljoner kronor högre, eftersom parkerings-däcket
beräknas kosta 70 miljoner kronor istället för de 24 miljoner kronor som beslutats.
10 Tvåhusplanen
tkr
Inkomster
Utgifter
Nettoexploatering

Total
budget

Total
prognos

Bokslut
tom 2018

Utfall
jan-mars

Budget
2019

Prognos
2019

34 200

34 550

0

0

3 380

6 430

-37 050

-37 935

-2 143

-10

-2 815

-3 000

-2 850

-3 385

-2 143

-10

565

3 430

Tvåhusplanen är ett kommande bostadsområde i södra delen av Bålsta tätort, där cirka
450 bostäder planeras. Budgeten antogs av fullmäktige i februari 2018 med underskott
på 2,8 miljoner kronor. Detaljplanen har nu vunnit laga kraft och genomförandet
bedöms starta tidigast hösten 2019. Detaljplanekostnaderna blev högre än beräknat.
11 Lillsjön företagspark
tkr
Inkomster
Utgifter
Nettoexploatering

Total
budget

Total
prognos

Bokslut
tom 2018

19 533

19 533

2 218

-17 723

-17 723

-21

1 810

1 810

2 197

Utfall
jan-mars

Budget
2019

Prognos
2019

0

0

-8

0

0

-8

0

0

Projektet innefattar ett större handelsområde vid södra infarten till Bålsta. Exploatören
slutför infrastruktur som överlämnas till kommunen utan ersättning. Övertagande
beräknas ske år 2020.
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5 Kommunstyrelsen
5.1 Kommentarer till driftredovisning
Kommunstyrelsens verksamhet har en driftbudget på 101,5 miljoner kronor år 2019 och
prognosen är att verksamheten överskrider budget med cirka 760 000 kronor.
Underskottet orsakas av att plan- och exploateringsavdelningens verksamhet är större än
tilldelad budget.
Följande avvikelser finns på verksamhetsnivå, presenterat efter ordningen i tabellen.
Valnämnd och allmänna val, underskott 157 000 kronor. EU-valet beräknas kosta
157 000 kronor mer än det statsbidrag som erhålls. Förutom detta arbetar kansliet
motsvarande cirka 45 procent tjänst med valsamordning, vilket omfördelas inom
kansliets ordinarie arbete, se KS kansli.
Medlemsavgifter, överskott 100 000 kronor. Medlemsavgifterna bedöms bli 100 000
kronor lägre än budgeterat, om inga nya avgifter kommer till. Om den gemensamma
nämnden för kunskapsstyrning upphör kan det blir större överskott.
Nämndadministration och kansli- och kvalitet, överskott 301 000 kronor.
Underskottet på nämndadministration beror på kommunsekreterarnas merarbete i
samband med valet, vilket täcks av överskott på kansli- och kvalitet. Även valämndens
underskott täcks av överskott på kansli- och kvalitet.
Kommungemensamt, överskott 1,0 miljon kronor. Överskott beror på att ökade
driftkostnader, som följd av ombyggnationen, inte har uppstått än. Under året
genomförs dock utredningar angående ombyggnationerna och överskottet bedöms bli
1,0 miljon kronor.
Förslag finns att lokalförsörjningschef finansieras genom att 950 000 kronor i budget
överförs från kommungemensamt till kommundirektör.
Förslag finns också att 100 000 kronor i budget överförs för miljöveckan från
kommungemensamt till fysisk och teknisk planering (plan- och
exploateringsavdelningen) men endast för år 2019.
Fysisk och teknisk planering (plan- och exploateringsavdelningen), underskott 1,5
miljoner kronor. Om verksamheten fortsätter att bedrivas i nuvarande omfattning
befaras underskott med 1,5 miljoner kronor. Mark- och exploateringsverksamheten står
för den största avvikelsen, där för många pågående projekt samt genomförande av
detaljplaner är bakomliggande orsak. Två heltidstjänster är under rekrytering för att nå
full bemanning. Samtidigt är det inte troligt att pågående konsultstöd inom delar av
verksamheten kan avvecklas trots att ny personal finns på plats.
Åtgärder i form av begränsning av externa konsulter kan reducera det prognostiserade
underskottet, men det kräver även en högre prioritering av pågående projekt. Att inte
tillsätta tjänster löser det ekonomiska underskottet, men då kommer verksamhetens mål
inte att uppnås och är långsiktigt olämpligt.
Följande åtgärder kan göras, med bedömd ekonomisk effekt och följd för verksamheten:
- Begränsa köp av konsultstöd och tillfälligt inhyrd personal från tredje kvartalet 2019.
Det ger 900 000 kronor och medför längre handläggningstider och lägre intäkter.
- Flytta fram utredningar och köp av tjänster, 200 000 kronor.
- Flytta fram detaljplaner och senarelägga genomföranden, 300 000 kronor, risk för
påverkat näringslivsklimat samt framflyttad intäkt av tomtförsäljning.
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- Minska övriga inköp, 100 000 kronor, marginellt försämrad fysisk arbetsmiljö
Exempel på arbeten som sannolikt behöver skjutas fram är planläggning för
företagsmark i det så kallade Entré Lillsjön samt planläggning över Gamla Bålsta.
Kommundirektör, underskott 760 000 kronor. Lokalförsörjningschef har anställts
och budget föreslås omföras från gemensamma projekt.
Ekonomiavdelningen och upphandling. Konsulter används för att klara det
ackumulerade arbetet med upphandlingar som uppstått sedan ett år tillbaka, vilket
finansieras av överskott inom ekonomiavdelningen.
Kommunikation, överskott 200 000 kronor. Vakant chefstjänst under våren.
5.1.1

Är ekonomin i balans?

Vid ingången av året är plan- och exploateringsavdelningens verksamhet för omfattande
i förhållande till budget. Beräknade överskott inom övriga verksamheter gör att det
totala underskottet för kommunstyrelsen begränsas till i nuläget cirka 760 000 kronor.
Plan- och exploateringsavdelningen får i uppdrag att arbeta med att minimera sitt
underskott.
Effekt, tkr
Obalans vid årets början

-1 534

Åtgärder för att komma i balans:
Överskott inom andra verksamheter

775

Återstår att åtgärda

759

Summa (ska bli noll)
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5.2 Driftredovisning
Bokslut
2018
Kommunfullmäktige

Budget
2019

Utfall janmars

Prognos
helår

Avvikelse
från budget

-1 620

-1 482

-189

-1 482

0

-563

-12

-17

-90

-78

-2 966

-3 689

-1 118

-3 689

0

Nämndverksamhet

-223

-185

-72

-185

0

Stöd politiska partier

-994

-1 013

0

-1 013

0

-1 217

-1 300

-103

-1 300

0

Allmänna val

0

0

454

-79

-79

Vigselavgift

14

20

2

20

0

-1 597

-1 900

-985

-1 800

100

-114

-100

0

-100

0

Nämndadministration

-1 222

-1 223

-346

-1 481

-258

Kommungemensamt

-775

-4 701

-669

-3 656

1 045

Fys- tekn planering (PoE-avd)

-7 978

-8 171

-2 521

-9 705

-1 534

Näringslivsfrämjande åtgärder

-5 625

-4 964

0

-4 964

0

0

0

-8

0

0

-1 001

-905

-169

-905

0

-20 354

-20 820

-12 145

-20 820

0

-271

-284

-246

-284

0

Kommundirektör

-2 268

-2 428

-827

-3 188

-760

Ekonomiavdelning

-6 030

-6 609

-1 300

-6 313

296

Personalavdelning

-8 061

-9 246

-1 851

-9 246

0

Upphandling

-4 471

-4 417

-1 193

-4 698

-281

-13 215

-13 915

-2 859

-13 884

31

Kommunens försäkringar

-1 227

-1 300

-2 772

-1 300

0

KS kansli

-4 485

-5 298

-1 139

-4 739

559

Kommunikation

-3 942

-3 663

-713

-3 463

200

Kontaktcenter

-3 710

-3 896

-956

-3 896

0

-93 915

-101 501

-31 744

-102 260

-759

Valnämnd
Kommunstyrelse

Revision

Medlemsavgifter
Vänortsverksamhet

Klimat- och energirådgivning
Miljö, hälsa, hållbar utveckling
Räddningstjänst
Säkerhet

IT-enheten

Summa

I budget 2019 ingår budget för vänort 100 000 kronor och folkhälsoarbete 805 000 kronor (inom miljö,
hälsa och hållbar utveckling), förutsatt att kommunfullmäktige beviljar överföring av budget för
verksamheterna från kultur- och fritidsnämnden.
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5.3 Investeringsredovisning
tkr
13

Övrig politisk verksamhet

1630

(P) ABW, ombyggn
kommunhus

3009

Bokslut
2018

Budget
2019

Utfall JanMars

Prognos
helår

Avvikelse
mot budget

-22 000

22 000

ABW, IT

-3 200

3 200

3309

ABW inventarier möbler

-7 250

7 250

92

Gemensam administration

3019

IT-investeringar 2019

3308

KS inventarier gem
Summa

-1 841

-1 870

-41

-1 000

-1 882

-35 320

-21

-1 870
-1 000

-21

-2 870

32 450

5.4 Kommentarer till investeringsredovisning
Kommunstyrelsen har 35,3 miljoner kronor i investeringsbudget för år 2019.
ABW överskott 32,4 miljoner kronor. Budgeten avser ombyggnation av och
inventarier till kommunhuset. Under 2019 redovisas en utredning på kort och lång sikt
angående lokalförsörjning för kommunens administration. Kostnadsberäkningen startar
i april 2019 när konsekvenserna av behoven sammanställts. Ombyggnationen startar
tidigast sista kvartalet år 2019 men troligast år 2020.
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6 Bygg- och miljönämnden
6.1 Kommentarer till driftredovisning
Bygg- och miljöförvaltningen
Förvaltningen bedömer att budgeten är i balans och redovisar därmed för
ekonomiuppföljning per sista mars ingen avvikelse från lagd budget. Det finns inga
större orosmoln som ger signaler om risk för avvikelse mot årets slut. Det är förvisso
fortfarande tidigt på året för att med bestämdhet kunna göra bedömningen.
Ekonomin för 2019 är dock ansträngd och därför kommer kostnadsbilden att vara
noggrant övervakad och kan komma påverka verksamheten negativt genom att vissa
aktiviteter/åtgärder måste avstås ifrån. Till exempel har förvaltningen beslutat att inte ha
externt konsultstöd vid processkartläggningen under andra halvåret, avsluta konsultstödet inom bygglovhandläggning och tjänster återbesätts senare än tidigare planerats.
Målet för förvaltningen är att vidmakthålla en god balans så att lagd budget håller utan
avvikelse. Det finns dock vissa mindre avvikelser som redovisas nedan.
Bygg och miljönämnden underskott 83 000 kronor
Första året i ny mandatperiod och med flertal nya ledamöter och ersättare i nämnden gör
att behovet av introduktion och kompetensutveckling är i fokus under första halvåret.
Därför har det även planerats in ett par utbildningstillfällen med extern föreläsare inom
PBL och miljöbalken. Med de kostnaderna tillsammans med fler arvoderade timmar ger
de kostnaderna i förhållande till lagd budget en prognos som ger ett underskott. Det
finns även exempel på externa konferenser som bidrar till kostnadsökningen. Del av
kostnaderna för nämndens introduktion och kompetensutveckling finansieras via
statsbidraget för att stimulera ökat bostadsbyggande.
Kart, mät GIS underskott 153 000 kronor
Behovet av förstärkning inom kart, mät, GIS är stort och avsikten är att möjliggöra en
ny tillsvidaretjänst inom budgetramen 2020. Då behovet har funnits sedan en tid är
strategin att påbörja rekryteringen under våren i syfte att kunna ha ny resurs på plats
efter sommarsemestern. Finansieringen av de ökade personalkostnaderna under hösten
2019 kommer att ske via statsbidraget för att stimulera ökat bostadsbyggande.
Förvaltningen kommer att starta upp ett arbete från och med andra kvartalet med att ta
fram en strategi för verksamheten inom kart,mät,GIS som också förväntas ge underlag
för att de som nyttjar tjänsterna bidrar till dess kostnader.
Förvaltningsledning överskott 236 000 kronor
Anledning till att förvaltningsledningen redovisar ett överskott är att den budget som är
kopplad till statsbidraget för att stimulera ökat bostadsbyggande ligger här. Genom att
delar av detta statsbidrag kommer att nyttjas inom andra verksamheter uppstår ett
överskott här så länge inte budgetjustering görs mellan verksamheterna. Det som nu är
aktuellt inom andra verksamheter är bland annat kompetensutveckling för nämnden och
ökade personalkostnader inom kart, mät och GIS och därför uppstår ett överskott här.
6.1.1

Är ekonomin i balans?

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att budgeten är i balans, men ser ändå att det
behövs återhållsamhet vad gäller kostnader framöver. De åtgärder som riskerar att ge
störst konsekvens på verksamheterna och dess servicenivå är senareläggning av
återbesättning på tjänster. Det är dock nödvändiga åtgärder i nuläget för att undvika
överskridande vid årets slut. Utvecklingen framöver på intäktssidan kan möjligen ge
anledning till omprövning av tidpunkt för återbesättning. Det finns dock vissa risker för
Delårsuppföljning mars 2019

291

16(46)

att obalans ändå kan uppstå och de presenteras nedan.
I myndighetsutövningen som förvaltningen hanterar förutsätts intäkter från kund/
sökande täcka stor del av kostnaderna. Det är främst två faktorer som i nuläget synes
kunna påverka slutligt utfall på intäktssidan, dels antalet ärenden samt vilken art av
ärenden som inkommer och dels taxan. Förvaltningen kan inte påverka antalet ärenden
och dess art, men det finns inget som nu tydligt pekar på enstörre nedgång även om det
har märkts en viss nedgång i byggtakten såväl i regionen som i kommunen. När det
gäller taxan är det avgörande för denna prognos att förslaget till ny plan- och bygglovtaxa antas under första halvåret 2019. Bromsas tidplanen upp för när ny taxa börjar gälla
så kommer det att påverka intäktsnivån negativt inom bygglov respektive kart/mät/GIS.
Inom bygglovavdelningen anses ekonomin vara i balans. Överskott på personalkostnader täcker underskottet på övriga kostnader som avser extra resurser för att täcka
upp vakans för medarbetare som slutat. Intäktssidan är som ovan sagts beroende av
ärendemängd, marknad och liknande. Byggmarknaden kan plötsligt drabbas negativt
vilket då innebär mindre intäkter. Även större projekt som försenas påverkar
verksamhetens intäkter. I dagsläget ser ärendemängden god ut.
En effekt av en eventuell minskning av ärendemängd inom bygglov eller försenad
taxeförändring och därmed minskade intäkter är att återbesättning på en vakant tjänst
som planerats till hösten nu måste senareläggas till år 2020. Rekryteringen avser en
"tom" tjänst där medarbetaren slutade i december 2018 och tjänsten upprätthålls i
dagsläget av en bygglovhandläggarkonsult. Konsultstödet avslutas vid halvårsskiftet.
Resursen behövs förvisso snarast för att vidmakthålla den servicenivå som nu har
uppnåtts inom bygglov.
Kostnaderna inom verksamheten för bostadsanpassningsbidrag är beroende av antal
ärenden och vilken typ av åtgärd det handlar om och dess kostnad. Här kan inte förvaltningen påverka kostnadsbilden. I nuläget finns inget alarmerande men ifall det inkommer ett större antal kostnadskrävande åtgärder finns risk att lagd budget inte håller.
Inom miljöavdelningen pågår för närvarande upphandling av nytt ärendehanteringssystem. Här finns en risk att anbuden kan komma att ligga över lagd budget. Nytt
ärendehanteringssystem är en förutsättning för miljöavdelningens arbete och det gamla
systemet uppdateras inte längre och måste utgå. Därför måste miljöavdelningen
upphandla nytt system.
Miljöavdelningens intäkter består av timavgifter som debiteras efter utförd inspektion.
Riskfaktor är att personal inte hinner med enligt plan och då kan intäkterna komma att
bli lägre än budgeterat. På miljöavdelningen finns vikarier som är nya i yrket och det
medför en risk att personalstyrkan inte är lika effektiv eftersom tid behövs för
introduktion och stöd.
6.2 Driftredovisning
Bokslut
2018

Budget
2019

Utfall janmars

Prognos
helår

Avvikelse
från budget

Bygg- och miljönämnd

-188

-243

-56

-326

-83

Nämndadministration

-289

-303

-67

-303

0

Fys- tekn plan, bostadsfö

-2 082

-2 100

-606

-2 253

-153

Bygglovavdelning

-2 886

-1 880

-945

-1 880

0

Förvaltningsledning

-2 111

-3 290

-568

-3 054

236

Miljö- och hälsoskydd

-3 333

-4 343

-168

-4 343

0

Bostadsanpassning

-3 014

-2 643

-500

-2 643

0
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Bokslut
2018
Summa

Budget
2019

-13 903

Utfall janmars

-14 802

Prognos
helår

-2 910

Avvikelse
från budget

-14 802

0

6.3 Volym- och resursmått
6.3.1

Volymmått
Utfall mars
2018

Utfall mars
2019

102

40

56

150

150

Antal livsmedelsinspektioner per
handläggare

30

11

16

120

120

Antal miljöbalksinspektioner per
handläggare

32

4

10

60

60

320

95

49

500

400

37

11

5

60

50

168

44

74

145

145

Mått
Antal ärenden per handläggare, miljö

Antal beslut, byggavdelningen

Utfall
2018

Nämndbeslut, bygglovavdelningen, antal
Antal beslut bostadsanpassningsbidrag

Budget
2019

Prognos
2019

Antal livsmedelsinspektioner per handläggare
Antal genomförda livsmedelskontroller påverkas av långtidssjukskrivning och att det
varit svårt att rekrytera vikarie. Rekrytering pågår och målet är att en vikarie kan anlitas
och att målet därmed kan nås.
Antal beslut, byggavdelningen, st
Med ledning av utfallet per sista mars som relativt sett är lågt sätts prognosen ned till
400 beslut. Visserligen är mars-juni den mest högintensiva tiden då det inkommer
många ansökningar, men bedömningen är att det kommer att bli svårt att nå måltalet om
500 beslut. Konstaterar därmed att måltalet blev väl optimistiskt satt. Det finns också en
tendens som märks av i minskning av byggtakten och därmed inflödet av ärenden.
Nämndbeslut, bygglovavdelningen, antal
Antalet ärenden till nämnd från bygglovavdelningen har ett lågt utfall per sista mars.
Troligt är att det kommer att bli ett lägre utfall på årsbasis än de budgeterade 60, och här
sätts prognosen ned till cirka 50 beslut i nämnd.
Antal beslut bostadsanpassningsbidrag
Antalet beslut mars 2019 är jämförelsevis många och förklaras till del av att det är ett
flertal enklare ärenden som handlar om service av redan installerade hissar och/eller
dörrautomatiker. Volymen beslut 2018 jämfört med budget för 2019 skiljer sig något då
det var 20-tal fler beslut 2018. Den större volymen beslut 2018 har sin grund i att det
var ett flertal ärenden som var inkomna såväl 2016 som 2017 och blev föremål för
beslut först 2018. Prognosen för 2019 är att volymen beslut om cirka 145 ligger fast.
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7 Barn- och utbildningsnämnden
7.1 Kommentarer till driftredovisning
Förvaltningen redovisar en prognos på 15,5 miljoner kronor vilket är en försämring mot
föregående uppföljning med cirka 2 miljoner kronor. Verksamheter som redovisar det
största underskottet är verksamhet förskola cirka 3,5 miljoner kronor, verksamhet
grundskola cirka 11,1 miljoner kronor samt verksamhet gymnasiet cirka 1,3 miljoner
kronor. En åtgärdsplan med effektiviseringar redovisas under rubriken Är ekonomin i
balans?
Verksamhet förskola inkluderar öppen förskola, omsorg på OB-tid samt pedagogisk
omsorg.
Verksamhet grundskola inkluderar fritidshem, förskoleklass, grundskola samt särskola.
Verksamhet gymnasiet inkluderar gymnasieskola, grundläggande vuxenutbildning,
gymnasial vuxenutbildning, särvux samt svenska för invandrare.
Nedan redovisas varför underskottet har ökat i jämförelse med budget.
Verksamhet förskola
Verksamhet förskola redovisar ett underskott i förhållande till budget med cirka 3,5
miljoner kronor. 3,2 miljoner kronor av underskottet beror på ökat antal barn i
jämförelse med budget, vilket innebär att utdebiteringen från pengkontot har ökat. I
tabellen nedan redovisas ökningen/minskning per månad i jämförelse med budget.
Förskola ink
fristående
och omsorg

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Totalt
snitt/år

Prognos
helår 1-5 år

1 312

1 321

1 352

1 368

1 387

1 386

1 385

1 196

1 351

1 372

1 372

1 372

1 348

Budget snitt
1-5 år

1 318

1 318

1 318

1 318

1 318

1 318

1 318

1 318

1 318

1 318

1 318

1 318

1 318

-6

3

34

50

69

68

67

-122

33

54

54

54

30

Avvikelse

Om nämnden hade blivit kompenserad för ökat antal barn redan vid ersättning för
demografiska förändringar hade budgeten ökat med ca 3,1 miljoner kronor, se tabellen
nedan.
Förskola

Antal

Peng fsk enl demografiskafördelningen

Tillskott

1-5 år

30

104 355 kr

3 130 650 kr

Summa

30

104 355 kr

3 130 650 kr

I månadsuppföljningen februari beskrev verksamhetschefen om avdelningar som hade
öppnats för att uppfylla kravet på 4 månaders garanti vid ansökan om plats. Dessa
avdelningar kräver full personalbeläggning men intäkterna släpar något eftersom barnen
inte placeras samtidigt. Även beskrevs hur personalkostnaderna hade ökat något för att
täcka behovet för barn med särskilda behov. Utebliven kompensation för ökat antal barn
kommer troligtvis innebära att förskolan inte har en budget i balans vid årets slut.
Verksamhet grundskola
Grundskolan redovisar ett underskott jämfört med budget på 11,1 miljoner kronor. Det
är en försämring i jämförelse med föregående prognos med cirka 2,7 miljoner kronor.
En del av försämringen beror på ökade kostnader för fler antal elever än budgeterat. I
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tabellen nedan redovisas ökningen per månad. Förvaltningen har utgått från
årets befolkningsprognos för våren och hösten.
Skola ink
f-klass

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Totalt
snitt/
år

Prognos
åk F-9

3 063

3 063

3 063

3 063

3 063

3 063

3 089

3 089

3 089

3 089

3 089

3 089

3 076

Budget
åk F-9

3 043

3 043

3 043

3 043

3 043

3 043

3 043

3 043

3 043

3 043

3 043

3 043

3 043

Avvikels
e

20

20

20

20

20

20

46

46

46

46

46

46

33

I tabellen nedan redovisas hur mycket som ökat antal elever skulle ha genererat ifall
nämnden hade blivit kompenserat redan i budgeten 2019 för flera barn i åldern 6 till 15
år i de demografiska förändringarna.
Grundskola

Antal

Peng grundskola enl demografiskafördelningen

Tillskott

Elever F-9

33

99 015 kr

3 267 495 kr

Summa

33

99 015 kr

3 267 495 kr

Förutom kostnader för ökat antal elever har även personalkostnaderna ökat något. I
jämförelse med budget ökar personalkostnaderna med 2,7 miljoner kronor och mot
föregående prognos med 1,1 miljoner kronor. Ökningen ligger ute på grundskolorna och
beror på ej genomförda åtgärder i budget samt att behovet har ökat för elever med
särskilt stöd.
Vissa verksamheter har till och från behov av akuta insatser. Dessa bör inte finnas över
tid men genererar ändå kostnader. Det kan handla om särskilt stöd, insatser vid
kränkande behandling eller personalärenden.
Rektorerna är medvetna om ökningen och har redovisat åtgärder för att minska
kostnaderna under rubriken Är budgeten i balans?
Andra orsaker till underskottet är utebliven periodisering av reseersättning, kostnader
för studiehandledning som ej hade budgeterats samt ökade kostnader för digitala
hjälpmedel. Statsbidraget för läxhjälp som hade budgeterats med 1,1 miljoner kronor
kommer inte betalas ut. Skolverket prioriterar andra kommuner med lägre studieresultat
vilket innebär för verksamhet grundskola minskade intäkter.
Verksamhet gymnasiet
Inför år 2019 budgeterade verksamhet gymnasiet med ökade kostnader i jämförelse med
budget på 2,4 miljoner kronor. Prognosen för delår mars visar på att underskottet har
minskat till cirka 1,3 miljoner kronor. Det är även en förbättring jämfört med
föregående prognos med 1,5 miljoner kronor. Personalkostnaderna har minskat något
men framförallt har intäkterna ökat och då främst för KomVux och försäljningen av
platser till annan kommun. En del av kvarvarande underskottet beror på fler elever än
budgeterat. Tabellen visar på ökat antal gymnasieelever folkbokförda i Håbo kommun.
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Gymnasieskolan

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Totalt
snitt/år

Gymnasiet

394

394

392

393

393

393

416

416

416

416

416

416

405

Budget
gymnasiet

392

392

392

392

392

392

413

413

413

413

413

413

403

Avvikelse

2

2

0

1

1

1

3

3

3

3

3

3

2

Köp av
verksamhet

482

482

482

482

482

482

503

503

503

503

503

503

493

Budget köp
av
verksamhet

487

487

487

487

487

487

487

487

487

487

487

487

487

-5

-5

-5

-5

-5

-5

16

16

16

16

16

16

6

Avvikelse

Om ökningen av åldern 16-18 hade varit med i demografiska förändringar, hade
nämnden fått ökad budget enligt tabellen nedan.
Gymnasieskola

Antal

Peng grundskola enl
demografiskafördelningen

Tillskott

Gymnasieelever

8

107 100 kr

856 800 kr

Summa

8

107 100 kr

856 800 kr

Verksamhetschefen redovisade vid förra prognostillfället att ersättningen för
Individuella programmet (IM) är för låg i jämförelse med vilka personalinsatser som
krävs för dessa elever. En förhoppning är att redan till hösten ändra prislistan för dessa
elever, men framförallt få en ändring inför år 2020.
7.1.1

Är ekonomin i balans?
Budgetunderskott

Prognos
feb

Prognos
mars

Förändring mot
föregående
prognos

Ökning/minsknin
g mot
budgetunderskott

Slottskolan

-366

-935

-807

128

-441

Gransäter

-1 790

-3 742

-2 939

803

-1 149

0

-681

-1 013

-332

-1 013

-418

-8 273

-7 899

374

-1 807

0

-10

-134

-124

-134

-3 062

-2 910

-3 286

-376

-224

Enheter

Budget
2019

Futurum
Gröna Dalenskolan

5 674

Viby
Västerängen
Fridegårdsgymnasiet

17 235

-2 450

-19 292

-17 659

1 633

2 026

Musikskolan

6 625

0

-6 611

-6 625

-14

0

Förvaltningsledning

106 527

0

-107 365

-107 953

-588

-1 426

Pengkontot

396 201

0

-394 291

-398 721

-4 430

-2 520

Kostenheten

33 473

0

-32 810

-32 758

52

715

Modersmål

2 419

0

-2 667

-2 619

48

-200

Förskola

14 012

0

-16 041

-15 271

770

-1 259

Omsorg OB-tid

3 305

0

-3 265

-3 215

50

90

Öppna förskolan

2 113

0

-2 209

-2 209

0

-96

587 584

-8 086

-601 102

-603 108

-2 006

-7 438

Summa
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I jämförelse med föregående prognos har det prognostiserade underskottet ökat med
cirka 2 miljoner kronor och hamnar på 15,5 miljoner kronor. Den stora ökningen beror
på fler barn och elever i jämförelse med budget. När antalet barn och elever ökar, ökar
kostnaderna på pengkontot. Förvaltningen har redovisat en summa av cirka 7,2 miljoner
kronor ifall kompensationen för ökat antal barn och elever hade betalats ut redan vid
fastställande av budget 2019. Effektiviseringskravet på 2 procent hade minskat
kompensationen något.
Alla budgetansvariga har lämnat in vilka effektiviseringar som kan göras under året för
att förbättra prognosen. Om redovisade effektiviseringar genomförs enligt planerat,
skulle prognosen hamna på ett underskott av cirka 11,9 miljoner kronor. Nedan visas i
tabellform vilka effektiviseringar som kommer genomföras och som ej ligger i
prognosen delår mars för respektive enhet.
Slottsskolan
Effekt,
tkr
Obalans vid årets början

-336

Ytterligare ökade kostnader i jämförelse med budget

-471

Åtgärder för att komma i balans:
Se över effektivisering av resurser. Användning av kompetens på bästa sätt.
Återstår att åtgärda

150
-657

Summa (ska bli noll)

0

Gransäter
Effekt,
tkr
Obalans vid årets början

-1 790

Ökade kostnader i jämförelse med budget

-1 149

Åtgärder för att komma i balans:
Organisation särskilt stöd

350

Återstår att åtgärda

-2 589

Summa (ska bli noll)

0

Futurum
Effekt,
tkr
Obalans vid årets början

0

Ökning av underskott i jämförelse med budget

-1 013

Åtgärder för att komma i balans:
En översyn och effektivisering av vikarieanskaffning

200

Översyn och effektivisering av tjänstefördelning

587

Återstår att åtgärda

-226

Summa (ska bli noll)
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Gröna Dalen
Effekt,
tkr
Obalans vid årets början

-418

Ytterligare kostnader i prognosen

-1 807

Åtgärder för att komma i balans:
Effektivisering av tjänsteorganisation

100

Vid eget avslut kommer elevassistenter i möjligaste mån inte ersättas

200

Viss procent utlåning av personal

100

Återstår att åtgärda

-1 825

Summa (ska bli noll)

0

Viby
En redogörelse för åtgärder kommer lämnas vid nästa prognostillfälle i maj.
Västerängen
Effekt,
tkr
Obalans vid årets början

-3 062

Redan åtgärder som ökat/minskat budgetunderskottet

-166

Åtgärder för att komma i balans:
Övriga förändringar i tjänstefördelningen

437

Leasing datorkostnad

-100

Läromedel

-60

Återstår att åtgärda

-2 951

Summa (ska bli noll)

0

Fridegårdsgymnasiet
Effekt,
tkr
Obalans vid årets början

-2 450

Redan åtgärder som minskar budgetunderskottet

2 026

Åtgärder för att komma i balans:
Uppdatering elevpeng för elever på Introduktionsprogrammet, samt tilläggsbelopp för
interkommunala elever på introduktionsprogrammen.Samläsning av kurser mellan IM och
IMS från augusti 2019.

424

Återstår att åtgärda

0

Summa (ska bli noll)

0

Förvaltningsledning
Det prognostiserade underskottet beror på utebliven periodisering av resekostnader med
Upplands Lokaltrafik (UL). Ökning av underskottet i jämförelse med föregående månad
beror på ökade personalkostnader. En procentuell ökning av vissa tjänster på
förvaltningsnivå har inneburit ökade lönekostnader.

Delårsuppföljning mars 2019

298

23(46)

Pengkontot
Det prognostiserade underskottet beror på ökat antal barn och elever. Utebliven
kompensation för ökat antal barn och elever innebär att underskottet förmodligen
kommer bestå året ut. Det finns även en risk att underskottet kommer öka under året, då
befolkningsprognosen för antal elever är högre än vad som grundskolorna
prognostiserar med. En utförlig beräkning finns under rubriken Kommentarer till
driftsredovisning.
Kostenheten
Kostchefen har fortsatt svårt att tillsätta planerade tjänster. Lägre kostnader för vikarier
och att ej bemanna frånvarotimmar ger ett prognostiserat överskott.
Förskolan
Effekt, tkr
Obalans vid årets början

0

Ökade kostnader i jämförelse med budget

-1 266

Åtgärder för att komma i balans:
Översyn av personalbudget

766

Ökade barnintäkter

500

Återstår att åtgärda

0

Summa (ska bli noll)

0

Sammanställning av alla tabellerna ovan.
Effekt, tkr
Obalans vid årets början

-8 086

Ökade kostnader i jämförelse med budget

-7 438

Åtgärder för att komma i balans:
Budgetansvarigas åtgärder för en budget i balans
Återstår att åtgärda

3 654
-11 870

Var av ökat antal barn och elever

5 600

Summa (ska bli noll)

0

Om tillskott för ökat antal barn och elever görs, skulle underskottet hamna på cirka 6,2 miljoner kronor.
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7.2 Driftredovisning
Bokslut
2018

Budget
2019

Utfall janmars

Prognos
helår

Avvikelse
från budget

Barn och utbildningsnämnd

-543

-500

-122

-500

0

Nämndadministration

-365

-412

-86

-447

-35

Allmän kulturverksamhet

-595

-656

-116

-656

0

Musikskola

-5 816

-5 969

-1 340

-5 969

0

Öppen förskola

-2 210

-2 113

-552

-2 209

-96

Omsorg på OB-tid

-3 548

-3 872

-900

-3 732

140

-135 768

-142 040

-33 129

-146 302

-4 262

-1 706

-2 351

-382

-1 543

808

Fritidshem

-28 820

-28 284

-6 484

-28 877

-593

Förskoleklass

-14 272

-12 776

-3 458

-13 786

-1 010

-259 451

-251 947

-65 329

-263 152

-11 205

Grundsärskola

-4 805

-8 198

-1 295

-6 511

1 687

Gymnasieskola

-89 908

-89 306

-24 674

-91 404

-2 098

Gymnasiesärskola

-6 793

-8 262

-1 642

-8 034

228

Grundl vuxenutbildning

-1 290

-856

201

-854

2

Gymnasial vuxenutbildning

-1 857

-3 232

399

-2 694

538

-436

-961

-192

-955

6

Aktivitetsansvaret

-1 734

-1 825

-422

-1 446

379

Svenska för invandrare

-1 649

-1 214

217

-1 226

-12

-24 148

-22 810

-7 679

-22 811

-1

-585 714

-587 584

-146 985

-603 108

-15 524

Utfall 2018

Utfall mars
2018

Utfall mars
2019

Budget
2019

Antal barn i förskola, egen regi

1 071

1 098

1 152

1 108

1 152

Antal barn i förskola, annan
huvudman

190,1

195

195

197

191

Antal barn i pedagogisk omsorg,
annan huvudman

22,4

27

19

27

19

Antal barn i fritidshem, egen regi

1 056

1 026

1 056

1 066

1 079

Antal barn i fritidshem, annan
huvudman

164

162

169

163

164

Antal barn i förskoleklass, egen
regi

233

227

236

225

243

Antal barn i förskoleklass, annan
huvudman

40

41

38

39

37

2 284

2 264

2 327

2 283

2 324

534

546

528

539

521

22

13

13

12

12

Förskola
Pedagogisk omsorg

Grundskola

Särvux

Övergripande verksamhet
Summa

8 Volym- och resursmått
8.1.1

Volymmått

Mått

Antal barn i grundskola, egen regi
Antal barn i grundskola, annan
huvudman
Antal barn i grundsärskola, egen
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Utfall 2018

Utfall mars
2018

Utfall mars
2019

Antal elever i gymnasieskola,
egen regi

525

535

528

557

540

Antal elever i gymnasieskola,
annan huvudman

499

463

482

461

493

Antal elever i gymnasiesärskola,
egen regi

21,5

22

20

20

21

Antal elever i gymnasiesärskola,
annan huvudman

2,5

1

1

1

1

Utfall 2018

Utfall mars
2018

Utfall mars
2019

Kostnad kr per inskrivet barn i
förskolan, egen regi

106 283

22 477

24 173

107 662

107 540

Kostnad kr per inskrivet barn i
fritidshem, egen regi

23 465

5 135

5 276

22 850

22 945

Kostnad kr per inskriven elev i
förskoleklass, egen regi

52 995

12 529

11 403

48 116

48 901

Kostnad kr per inskriven elev i
grundskola, egen regi

92 595

24 017

23 498

89 831

93 171

Kostnad kr per inskriven elev i
gymnasieskola, egen regi

67 316

17 389

18 650

67 260

67 883

Mått

Budget
2019

Prognos
2019

regi

8.1.2

Resursmått

Mått

Budget
2019

Prognos
2019

Alla verksamheter har prognostiserade kostnader per barn/elev i paritet med budget
förutom grundskolan. Den ökade driftskostnaden för grundskolan beror således inte
bara på ökat antal elever. Som förvaltningen har redovisat under Kommentarer till
driftredovisning beror kostnadsökningen i jämfört med budget av ökade
personalkostnader, reseersättning samt inhyrd personal. Dessa kostnader utgör 6,5
miljoner kronor utöver budget.
Kostnad kr per inskrivet barn i förskolan, egen regi
Eftersom ökningen av driftskostnaden för verksamhet förskola beror på ökat antal barn,
påverkar inte kostnadsökningen inskrivet barn i egen regi. Ökade kostnader delas med
ökat antal barn vilket innebär att prognosen ligger i paritet med budget.
Kostnad kr per inskrivet barn i fritidshem, egen regi
Ökade kostnader delas med ökat antal barn vilket innebär att inskrivet barn i egen regi
är i paritet med budget. Totalt ökar kostnaden med 190 000 kronor mellan prognos och
budget för barn i egen regi.
Kostnad kr per inskriven elev i förskoleklass, egen regi
Antal barn ökar i förskoleklass i jämfört med budget. Ökningen påverkar inte prognosen
per barn i egen regi utan avvikelsen ger endast ökade kostnader totalt för förskoleklass.
Kostnad kr per inskriven elev i grundskola, egen regi
Den ökade kostnaden i förhållande till budget som grundskolan gick in med år 2019
påverkar kostnaden per elev i egen regi. Även ökade personalkostnader och minskade
statsbidrag i jämförelse med budget påverkar kostnadsökningen mellan budget och
Delårsuppföljning mars 2019

301

26(46)

prognos.
Kostnad kr per inskriven elev i gymnasieskola, egen regi
Gymnasieskolan har en något högre prognostiserad kostnad i jämförelse med budget.
Det beror på att gymnasieskolan inte har fullt ut kunnat hämta in den ökade kostnaden i
jämförelse med budget på 2,1 miljoner kronor som skolan gick in med år 2019. Totalt
har dock kostnaden minskat till 336 000 kronor.
8.2 Investeringsredovisning
Bokslut
2018

Budget
2019

Utfall janmar

Prognos
2019

Avvikelse
från
budget

Verksamhetsanpassningar

-5 952

-4 433

-364

-4 048

385

Inventarier

-3 748

-4 519

-352

-4 519

0

Summa

-9 700

-8 952

-716

-8 567

385

8.2.1

Kommentarer till investeringsredovisning

Prognosen för investeringskostnader har minskat med 385 000 kronor. Det är
budgeterade verksamhetsanpassningar under 200 000 kronor som kostnadsförs i
driftredovisningen.
I årsredovisningen gjordes en framställan på 1 miljoner kronor för tillbyggnad av ett
nytt klassrum på Fridegårdsgymnasium. När förvaltningen nu har fått offerten för
tillbyggnaden visar det sig att kostnaden har ökat med 1 miljon kronor. Om nämnden tar
beslut om fortsatt arbete med tillbyggnaden, kommer hyreskostnaden att öka för
Fridegårdsgymnasium. Finansieringen av hyresökningen kommer ske genom att
Fridegårdsgymnasium tar in fler elever. Förvaltningen kommer föreslå nämnden att
fortsätta med byggnationen och bevilja hyresökningen när byggnationen är klar av ett
nytt klassrum. Klassrummet ska tas i bruk redan till hösten.
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9 Socialnämnden
9.1 Kommentarer till driftredovisning
Socialnämndens redovisar en prognos vid delårsuppföljning med underskott på 323 000
kronor. En förbättring sedan årets första prognos med 410 000 kronor.
Alkoholtillstånd underskott 260 000 kronor
Budgeten planerades med ny taxa gällande från 1 mars. Nu kommer kommunfullmäktige tidigast besluta om ny taxa att gälla från 1 juli vilket medför lägre intäkter.
Länsstyrelsen påpekade vid tillsyn under hösten 2018 att denna verksamhet ska
finansieras helt av avgifter. Prognos är gjord på gällande taxa från 2012 för hela året och
redovisar ett underskott.
Förvaltningsövergripande underskott 480 000 kronor
Under organisationsöversyn inför 2020 kommer vakanta tjänster ej tillsättas under 2019.
Totalt blir det en ökad kostnad med tillfälliga avdelningschefer och kostnad för
rekrytering av nya chefer.
Missbrukarvård för vuxna underskott 225 000 kronor
Den socialsekreterare som 30 % arbetat som rehabiliteringscoach i samverkansinsatsen
Framsteget går vidare till andra arbetsuppgifter inom förvaltningen. Detta medför att nio
månader av budgeterad intäkt från samordningsförbundets tappas för denna verksamhet.
Barn och ungdomsvård underskott 196 000 kronor
Inom verksamheten finns ett överskott för personalkostnad. Det beror främst på att
enhetschefer är budgeterade inom barn- och ungdomsvård men kostnaden kommer
redovisas på förvaltningsövergripande. Verksamheten har ett underskott på 1,2 miljoner
kronor jämfört med budget för institutionsplaceringar. Dessa placeringar svarar bra mot
dessa individers specifika behov av individuella stödinsatser. Det finns idag inget
ekonomiskt utrymme för ytterligare placeringar under året. Även köp av familjehem och
kontaktpersoner överskrider budget.
Ekonomiskt bistånd underskott 64 000 kronor
Sammantaget är prognos för verksamheten ett mindre underskott. Detta är dock mycket
osäkert och beror på ett flertal orsaker.
När socialsekreterare inom verksamheten övertar missbrukshandläggares tidigare insats
som rehabiliteringscoach i Framsteget faller Samordningsförbundets intäkt in här.
Inom kommunen är årets fördelning av Migrationsverkets schablonersättningar mellan
flera nämnder ännu inte fastställd. Detta innebär en viss osäkerhet i hur stor andel av
personalkostnaden inom handläggning ekonomiskt bistånd som kan belasta projektet
respektive driften. Prognosen behöver i och med detta ses som något osäker.
Det är alltmer sällan som försörjningsstöd kunnat beviljas som förskott på förmån,
varför en budgeterad intäkt från försäkringskassan är minskad med 200 tkr i denna
prognos.
Utvecklingen inom arbetsförmedlingen behöver därutöver följas noga eftersom de
sannolikt har en direkt påverkan på kommunens kostnader inom ekonomiskt bistånd.
Arbetsförmedlingen har indikerat större förändringar under året, vilket bland annat
befaras innebära ett ökat behov av kompletterande försörjningsstöd för de som annars
varit självförsörjande genom aktivitetsstöd. Detta är dock mycket svårt att beräkna
innan närmare besked ges, varför prognos läggs utifrån verksamhetens kostnader under
årets första kvartal.
Flyktingmottagande överskott 1 miljon kronor
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Prognosen för flyktingmottagandet visar på ett överskott jämfört med budget. Under
2018 genomfördes ett omfattande arbete med att sänka kostnader för placeringar och
stötta individer att bli självförsörjande vilket märks under 2019. Kostnaderna för egna
familjehem blir avsevärt lägre än budgeterat under året. Resultatet på
flyktingmottagandet för ensamkommande barn och ungdomar påverkas ständigt av antal
beviljade uppehållstillstånd och antal som blir självförsörjande.
9.1.1

Är ekonomin i balans?

Socialnämndens budget är inte i balans vid prognos för delårsuppföljning. Det är främst
två delar som orsakar nämndens underskott; ej beslutade avgifter och
institutionsplaceringar.
Kommunfullmäktige avslog avgifter för familjerådgivning vilket var en budgeterad
intäkt på 100 000 kronor.
Avgifter och taxor för Alkoholtillstånd och tobaks-, öl- och läkemedels-tillsyn
återremitterades av kommunfullmäktige vilket medför ett ökat underskott med
prognosticerat 260 000 kronor. Verksamheten ska vara självfinansierad genom avgifter
och taxor och ska inte belasta skattebetalarna. Då nämnden ansvarar för att tillsyn sker
enligt lagar och regler finns inte möjlighet att sänka handläggarkostnader. Länsstyrelsen
kritiserade bland annat att tillräckliga resurser för tillsyn saknades.
Budget för institutionsplaceringar för både vuxna och barn/ unga medger inte ytterligare
placeringar under året. Antal placeringar för 2019 antas bli jämförbart med 2018 och det
är en mycket låg nivå jämfört med tidigare år och även övriga kommuner. Förvaltningen
kommer att utreda möjligheter till att sänka kostnader för pågående placeringar.
Prognosen för ekonomiskt bistånd är mycket osäker då omvärldsfaktorer som kräver
långsiktigt utvecklingsarbete kan ha stor påverkan. Detta rör såväl arbetsmarknadsinsatser som nya handläggningsmetoder för att utöka samarbetet med övriga myndigheter kring de som står längst ifrån arbetsmarknaden. Avdelningen för stöd till vuxna
arbetar aktivt med dessa frågor, främst genom nyuppstartat projekt kring förenklad
handläggning genom digitalisering, vilket syftar till att frigöra handläggningstid för
utökat socialt arbete.
Förvaltningens åtgärder för att få en budget i balans är att arbeta för att förslaget till taxa
alkoholtillstånd ska beslutas av kommunfullmäktige i juni. Det kommer innebära att
verksamheten blir självfinansierad under andra halvåret. Ett intensivt arbete pågår även
med att förhandla ner kostnader för institutionsplaceringar.
Effekt, tkr
Obalans vid årets början

-733

Åtgärder för att komma i balans:
Avgifter och taxor för Alkoholtillstånd, och tobaks- öl- och läkemedels tillsyn beslutas
enligt remitterat förslag att gälla från 1 juli

130

Lägre kostnader för placeringar,

280

Återstår att åtgärda

323

Summa (ska bli noll)
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9.2 Driftredovisning
Bokslut
2018

Budget
2019

Utfall janmars

Prognos
helår

Avvikelse
från budget

Nämndverksamhet

-351

-399

-117

-470

-71

Nämndadministration

-128

-208

-9

-145

63

Konsument- och energirådg

-108

-40

-28

-40

0

Tillstånd

-181

0

-69

-260

-260

Förvaltningsövergripande

-6 304

-6 603

-1 733

-7 083

-480

Missbrukarvård för vuxna

-4 135

-5 214

-1 099

-5 439

-225

Barn- och ungdomsvård

-29 375

-27 826

-6 217

-28 022

-196

-2 090

-2 070

-519

-2 104

-34

-536

-1 940

-408

-2 039

-99

Ekonomiskt bistånd

-15 776

-16 332

-3 810

-16 396

-64

Flyktingmottagande

-1 067

-3 140

2 277

-2 097

1 043

-290

-157

-37

-157

0

-60 341

-63 929

-11 769

-64 252

-323

Familjerätt
Övriga insatser vuxna

Arbetsmarknadsåtgärder
Summa

9.3 Volym- och resursmått
9.3.1

Volymmått

Mått

Utfall
2018

Utfall mars
2018

Utfall mars
2019

Budget
2019

Prognos
2019

Antal med försörjningsstöd som är
arbetslösa.

161

86

89

185

180

Antal hushåll med försörjningsstöd.

220

132

137

260

250

1 203

282

327

1 350

1 350

Antal ensamkommande nyanlända och
skyddsbehövande flyktingbarn placerade
i Håbo kommun.

11

25

7

20

6

Antal ensamkommande nyanlända och
skyddsbehövande flyktingbarn placerade
i annan kommun.

44

48

38

40

30

Antal skyddsbehövande hushåll med
försörjningsstöd (Projekt. Inte i
driftsbudget)

92

56

73

95

100

Antal bidragsmånader försörjningsstöd
för skyddsbehövande (Projekt. Inte i
driftsbudget.)

595

120

173

685

685

Antal barn som är aktuella för insatser på
familjeteamet i åldersgruppen 0-6 år.

115

49

51

130

130

Antal barn som är aktuella för insatser på
familjeteamet i åldersgruppen 6-12 år.

145

73

65

140

140

Antal barn som är aktuella för insatser på
familjeteamet i åldersgruppen 13-18 år.

164

87

84

210

210

Antal avslutade ärenden som gäller barn
som varit aktuella för insatser på
familjeteamet.

97

34

29

75

75

Antal bidragsmånader försörjningsstöd.
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Antal med försörjningsstöd som är arbetslösa.
Andelen bidragsmottagare som har hel eller delvis arbetslöshet som försörjningshinder
ligger lika lågt som förra året. Detta indikerar en mer komplex problematik hos övriga
sökande som kräver större insatser från samhället för att lotsa den enskilde till
självförsörjning.
Antal hushåll med försörjningsstöd.
Antalet nytillkomna ärenden under årets första kvartal är i nivå med motsvarande period
föregående år. Det kommer under året att överföras färre bidragstagare från
flyktingprojektet än beräknat, då fler hushåll flyttat från kommunen eller blivit
självförsörjande under etableringsperioden.
Antal bidragsmånader försörjningsstöd.
Antalet bidragsmånader indikerar att varje hushåll i snitt är aktuellt under en något
längre period än tidigare.
Antal skyddsbehövande hushåll med försörjningsstöd (Projekt. Inte i driftsbudget)
Ett flertal nyanlända som anvisades till kommunen år 2016 är redan självförsörjande.
Ännu fler har flyttat ifrån kommunen. Enbart 35 % är fortsatt i behov av försörjningsstöd och flyttas under år 2019 över från projekt till driftsbudget. I mottagandet i år är ett
flertal anvisningar försenade och har ännu inte anlänt till kommunen. Prognosen på
antalet hushåll är lagd utifrån familjestorleken på de som kommit i början på året.
9.4 Investeringsredovisning
Bokslut
2018
4816

Inventarier IFO

4817

Kontorsmöbler IFO

Summa

Budget
2019

Utfall
Jan-Mars

Prognos
helår

Avvikelse
mot budget

-73

-73

-120

-120

-120

-120

9.5 Kommentarer till investeringsredovisning
Investeringsbudgeten beräknas vara i balans under året. Planerade inköp av arkivskåp
kommer kunna genomföras.
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10 Vård- och omsorgsnämnden
10.1 Kommentarer till driftredovisning
Vård- och omsorgsnämnden redovisar en prognos i nivå med tilldelad budget. I
nämndens prognos finns både verksamheter som prognostiserar överskott och
underskott. Budget finns för verksamheter som i prognosen bedöms att inte starta upp
under året. Budget finns också för ett antal tjänster som kommer att vara vakanta under
del av året. Detta tillsammans medför lägre kostnader än budgeterat. Samtidigt
redovisar andra verksamheter högre kostnader än budgeterat, framför allt köp av externa
boendeplatser, köp av hemtjänst, samt lss-boenden och hemtjänst i kommunal regi.
Förvaltningsövergripande överskott 823 000 kronor
Förvaltningsövergripande redovisas ett överskott om cirka 823 000 kronor. Överskottet
beror på att det inom avdelningen under delar av året finns flera vakanta tjänster.
Vakanserna gäller bara under år 2019.
Hemtjänst i ordinärt boende underskott 3,7 miljoner kronor
Kostnaderna för hemtjänst i ordinärt bedöms bli cirka 3,7 miljoner kronor högre än
budgeterat.
Antalet biståndsbedömda timmar hemtjänst ökar snabbare än budgeterat, vilket direkt
påverkar kostnaden för köp av hemtjänst. Prognosen, som visar på högre kostnader med
cirka 1,9 miljoner kronor, baseras på dels de senaste månadernas trendökning samt på
en beräkning av nuvarande volymer. Den begynnande bristen på platser på korttids och
särskilt boende som kommer att påverka kostnaden för köp är uppskattningsvis
medtaget i prognosen.
Den kommunala hemtjänstutföraren prognostiserar kostnader som överstiger budget
med cirka 900 000 kronor till följd av främst högre personalkostnader.
Trygghetslarm redovisar ett underskott om cirka 900 000 kronor till följd av utebliven
höjd avgift för trygghetslarm, men också en högre kostnad för trygghetslarm i och med
det ökade antalet som följde av att trygghetslarmen blev avgiftsfria. I avvikelsen ryms
också högre kostnader för nyckelfri hemtjänst och nattkameror.
Särskilt boende / annat boende överskott 670 000 kronor
Verksamheterna inom särskilt/annat boende redovisar ett överskott om cirka 670 000
kronor. Psykiatriboendet på Lindegårds backe avvecklades per den sista februari.
Effekten blir att man redovisar ett överskott om cirka 3,2 miljoner kronor. Av de 3,2
miljonerna kommer cirka 1,7 miljoner kronor att användas till placeringar och andra
insatser till följd av nedläggningen.
Förvaltningen prognostiserar högre kostnader för köp av psykiatriboende som inte
kunde tillhandahållits av psykiatriboendet på Lindegårds backe. För externt köp särskilt
boende för äldre budgeterades inga kostnader till följd av att förvaltningen tidigare
kunnat klara kommunens behov med befintliga egna platser. Under år 2019 kommer
enstaka boendeplatser att behöva köpas externt. Prognosen för köp av externa boendeplatser inom psykiatri och särskilt boende rymmer idag inget utrymme för oförutsedda
händelser.
Korttidsboende SoL vuxna underskott 478 000 kronor
För korttidsboende redovisas en högre kostnad för köp av externa platser jämfört med
både budgeterat och föregående prognos.
Dagverksamhet SoL äldre överskott 1,1 miljoner kronor
Biståndsbedömd dagverksamhet redovisar ett överskott. Till följd av en minskad
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efterfrågan beräknar förvaltningen att den nya verksamheten startar upp tidigast vid
årsskiftet 2019/2020, istället för som budgeterat den 1 april.
Handläggning SoL överskott 483 000 kronor
För handläggning SoL redovisas lägre personalkostnader då en tjänst kunnat minskas
till följd av att handläggning av trygghetslarm delvis flyttats om till Kontaktcenter.
Personlig assistans överskott 189 000 kronor
Prognosen för personlig assistans innehåller befintliga ärenden samt ett utrymme för
oförutsedda ärenden om cirka 300 000 kronor, vilket motsvarar ett till två nya ärenden
under året.
Särskilt boende LSS underskott 1,8 miljoner kronor
För boende enligt LSS redovisas en prognos med ett underskott. Underskottet beror på
främst högre personalkostnader i boenden i egen regi. Förvaltningen arbetar i nuläget
med att se över bemanningen för att komma till rätta med personalkostnaderna. För de
två boenden som startar i maj finns osäkerhet gällande kostnader för bemanning vilket
riskerar att medföra en ytterligare högre kostnad än budgeterat för verksamhetsområdet.
Kostnaden för köpta boendeplatser är baserad på faktiska och pågående ärenden vilket
innebär att inget utrymme finns för oförutsedda händelser.
Daglig verksamhet LSS överskott 312 000 kronor
Daglig verksamhet redovisar ett överskott om cirka 312 000 kronor till stor del till följd
av att den nya lokalen tillträtts den 1 april men att budget finns för helår.
Övriga insatser LSS överskott 1,9 miljoner kronor
Inom övriga insatser LSS finns överskott inom korttidsboende för barn/unga i egen regi
samt avlösare/ledsagning. Överskottet för korttidsboende i egen regi beror på att den
planerade starten av helgklubb är framflyttad till tidigast årsskiftet 2019/2020 till följd
av ett förändrat behovsunderlag. Korttidsboendets bemanning är lägre än budgeterat då
behovet i dagsläget inte kräver högre bemanning, vilket bidrar till en del av överskottet.
Hälso- och sjukvård överskott 623 000 kronor
Kostnaden för hjälpmedel är svår att prognostisera då inköp av hjälpmedel görs utifrån
individuella behov. Kostnaden för hjälpmedel bedöms bli lägre än budgeterat till följd
av att hjälpmedelsbehovet inte ökat i budgeterad takt.
10.1.1 Är ekonomin i balans?

Vård- och omsorgsnämnden redovisar en prognos i nivå med tilldelad budget trots att
det i prognosen finns både försenade uppstarter av verksamheter och ett flertal vakanta
tjänster.
I föregående prognos redovisades att nämnden borde haft ett överskott på cirka 4,5
miljoner kronor. I denna prognos borde nämnden haft ett överskott på 5 miljoner kronor
till följd av att verksamheters uppstart har senarelagts ytterligare. Detta i sig innebär i
praktiken att nämnden har en 5 miljoner kronor för stor kostym i ingången av år 2020
om nämnden inte vidtar åtgärder under år 2019.
Nämndens prognos för framför allt köp av externa platser är nästintill uteslutande lagd
utifrån redan kända ärenden vilket innebär att det inte finns något utrymme för
oförutsedda händelser eller ärenden.
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10.2 Driftredovisning
Bokslut
2018

Budget
2019

Utfall janmars

Prognos
helår

Avvikelse
från budget

Nämndverksamhet

-353

-379

-135

-409

-30

Nämndadministration

-198

-204

-48

-204

0

-9 847

-11 971

-2 416

-11 148

823

Hemtjänst i ord. boende

-44 640

-42 507

-9 286

-46 224

-3 717

Särskilt / annat boende

-71 022

-72 853

-15 793

-72 183

670

Korttidsboende

-7 031

-11 515

-3 016

-11 993

-478

Dagverksamhet

-2 602

-4 043

-595

-2 954

1 089

Boendestöd

-4 768

-4 609

-924

-4 569

40

Öppen verksamhet

-7 871

-6 403

-1 911

-6 652

-249

Övr insatser ord. boende

-1 171

-1 263

-264

-1 206

57

Handläggning SoL

-4 700

-4 354

-1 061

-3 871

483

Personlig assistans

-16 885

-17 541

-5 558

-17 352

189

Särskilt boende LSS

-28 826

-44 170

-7 672

-46 010

-1 840

Daglig verksamhet LSS

-9 201

-11 858

-2 365

-11 546

312

Övriga insatser LSS

-8 630

-10 734

-2 321

-8 827

1 907

Handläggning LSS

-1 564

-1 586

-367

-1 525

61

Färdtjänst

-7 220

-7 907

-1 214

-7 847

60

Hälso- och sjukvård

-23 920

-27 279

-5 592

-26 656

623

Bostadsverksamhet

-127

-50

-16

-50

0

-250 576

-281 226

-60 554

-281 226

0

Förvaltningsövergripande

Summa

10.3 Volym- och resursmått
10.3.1 Volymmått
Mått

Utfall
2018

Utfall mars
2018

Utfall mars
2019

Budget
2019

Prognos
2019

Antal brukare i kommunens
hemtjänst, egen regi

261

186

185

250

265

Antal brukare inom hemtjänsten, totalt

405

270

302

385

450

Antal brukare som har trygghetslarm

399

322

404

440

447

Antal biståndsbedömda timmar inom
hemtjänsten

89 133

22 728

21 662

81 750

86 650
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10.4 Investeringsredovisning
Bokslut
2018

Budget
2019

Utfall janmar

Prognos
2019

Avvikelse
från
budget

Inventarier, befintliga verksamheter

-917

0

0

0

0

Inventarier, daglig verksamhet LSS

0

-100

-37

-260

-160

Inventarier, boende LSS

0

-530

-4

-730

-200

Inventarier, boende psykiatri

0

-50

0

0

50

Inventarier, dagverksamhet

0

-100

0

0

100

-917

-780

-41

-990

-210

Summa

10.5 Kommentarer till investeringsredovisning
Förvaltningen prognostiserar att budgeten för investeringar kommer att överskridas med
210 000 kronor.
Daglig verksamhet LSS kommer under året att starta verksamhet i en till lokal. Befintlig
investeringsbudget ser ut att överskridas med cirka 160 000 kronor för inköp av
inventarier i form av möbler och hjälpmedel.
Inventarierna till de två nya gruppbostäderna kommer att överskrida budget med
200 000 kronor till följd av framför allt högre kostnader än budgeterat för hjälpmedel.
I och med att psykiatriboendet stängts kommer inte de budgeterade investeringsmedlen
att förbrukas. Investeringsmedlen för den nya dagverksamheten kommer inte att
förbrukas då starten av verksamheten är framskjuten.
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11 Kultur- och fritidsnämnden
11.1 Kommentarer till driftredovisning
Kultur och fritidsnämnden rapporterar en budget i balans vid delårsuppföljning per
mars. En förutsättning för att vara i balans med budget är att kommunfullmäktige
beslutar godkänna tidigare begäran om tillfällig lösning för 2019.
Utomhusanläggningar och ishall överskott 272 000 kronor.
En planerad utökning av personal tillsätts inte under 2019.
Fritidsgårdar underskott 203 000 kronor
En översyn av verksamheten innebär för 2019 en utökad kostnad av personal under året.
Avvikelsen kommer justeras genom förändringar i höstens bemanningsschema.
11.1.1 Är ekonomin i balans?

I samband med inrättandet av ny nämnd och förvaltning kommer en organisationsöversyn genomföras för att utreda effektiviseringar kopplat till organisationens
driftbehov och grunduppdrag. Ett organisationsförslag presenteras under april månad
där riktlinjer för budgetbesparingar också redovisas.
Vilka risker finns att budgeten överskrids?
Årets budgetförslag bygger på en tillfällig lösning där förvaltningen önskar använda
kapitalkostnaderna för att täcka driftunderskott i våra utomhusanläggningar. Utöver det
har förvaltningen ett underskott där man inte gjort de besparingar som behövs.
Förvaltningen har genom sitt budgetförslag önskat respit 2019 för att komma i kapp
med det underskott som fanns tidigare i samband med anläggning av nya fotbollsplaner
samt det faktum att förvaltningen startade sin verksamhet först i januari. Om
budgetförslaget inte beslutas av kommunfullmäktige behöver en besparing om 1,9
miljoner kronor genomföras under året vilket kommer ge effekter i såväl öppettider som
drift av förvaltningens anläggningar.
Hur stor är risken och vilken beredskap finns om ekonomin skulle försämras?
Stor risk:
Det finns idag inga reserver i budgeten för oförutsedda händelser så som vakthållning
vid biblioteket, badolycka vid våra stränder eller simhall, händelser på fritidsgårdarna,
sjukdom i personalen med skral bemanning osv.
En stor risk sett till förvaltningens uppdrag och budget är att servicenivån blir/är väldigt
låg sett till medborgarnas förväntningar om öppettider, underhåll av anläggningar,
kontakt och stöd mm. En budgetminskning under rådande verksamhetsår gör det svårt
att planera för hur förvaltningen ska drifta kommunens anläggningar och verksamheter
utan att det kommer att märkas på kvalité och service.
En ytterligare konsekvens sett till budget är att förvaltningen har liten möjlighet att
skapa mervärde. Utrymmet täcker inte grundbehoven vilket i sin tur inte ger möjligheter
för förvaltningen att tänka nyskapande eller arbeta med utåtriktad verksamhet sett till de
politiska målen om ett attraktivare Håbo.
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11.2 Driftredovisning
Bokslut
2018

Budget
2019

Utfall janmars

Prognos
helår

Avvikelse
från budget

Kultur- o fritidsnämnd

0

-200

-48

-243

-43

Vänortsverksamhet

0

0

-1

0

0

Nämndadministration

0

-300

-74

-359

-59

Allmän fritidsverksamhet

-1 104

-1 555

-418

-1 597

-42

Föreningsbidrag

-2 895

-4 168

-119

-4 168

0

-360

-360

0

-360

0

Allmän kulturverksamhet

-3 292

-3 254

-711

-3 250

4

Bibliotek

-7 783

-7 642

-1 742

-7 680

-38

Utomhusanläggningar

-4 962

-6 501

-1 183

-6 365

136

Ishall

-4 963

-4 725

-1 178

-4 589

136

Simhall

-4 410

-4 721

-1 156

-4 721

0

-10 223

-9 760

-2 288

-9 755

5

Fritidsgårdar

-3 765

-3 875

-854

-4 078

-203

Kultur- och livsmiljöadm

-2 156

-3 408

-750

-3 304

104

-55

0

-2

0

0

-45 968

-50 469

-10 524

-50 469

0

Utfall mars
2018

Utfall mars
2019

Budget
2019

Stöd till studieorgan.

Föreningslokaler

Övrig kommungemensam admi
Summa

11.3 Volym- och resursmått
11.3.1 Volymmått
Utfall
2018

Mått
Antal besök på biblioteket

134 608

32 228

35 227

140 000

Prognos
2019
140 000

Antal besök på biblioteket
Besöken räknas i både fysiska besökare samt besök via hemsidan. Fysiska besök under
jan-mars var 28 323st och via hemsidan var det 6 904st. Biblioteksaktiviteter och
arrangemang utanför bibliotekets lokaler redovisas inte i denna statistik. Till exempel
finns dagstidningar tillgängliga i Fridegårdscaféet måndag-fredag kl 9-11. I mars 2018
kunde ej antalet besök via hemsidan redovisas vilket även syns i ett lägre besöksantal.
11.4 Investeringsredovisning
tkr

Bokslut
2018

Budget
2019

30

Fritidsverksamhet

1101

Mötesplats Sko (KFN)

31

Kulturverksamhet

3020

Konst 2018 2019 (KFN)

3305

Fridegårdsscenen

32

Bibliotek

1386

Nytt bibliotek, (KuL)

-159

-591

3004

Bibliotekswebb

-226

-64
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-48

Utfall
Jan-Mars

Prognos
helår

-500

-500

-152

-82

Avvikelse
mot budget

70

-530

312

-152

-591
-64
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tkr

Bokslut
2018

Budget
2019

Utfall
Jan-Mars

Prognos
helår

3152

Skyltprogram BCJF

-53

3307

Inventarier bibliotek

-132

34

Idrotts- och
fritidsanläggningar

1385

Ny Simhall (Fastighet )

1396

Upprustn Gröna Dal IP

-3 000

-3 000

3306

Handikapptoa Vibyspår

-30

-100

36

Kultur- och livsmiljöadm

6801

Invent möbler administrat

-100

-100

Summa

-149

-38

Avvikelse
mot budget

-149

-63

-1 211

-4 586

-190

-70

-4 586

0

11.5 Kommentarer till investeringsredovisning
Budgeterade medel för mötesplats Skokloster samt del för projektering av Bibliotek
begärs flyttas till tekniska nämnden då projektering och förstudie bör genomföras av
fastighetsavdelningen. Totalt 750 000 kronor.
Investeringsbudget beräknas i övrigt vara i balans.
1101 Mötesplats Skokloster
Begäran om överflytt av budget för förstudie om 500 000 kr från kultur- och
fritidsnämnden till tekniska nämnden. Förstudien ska hanteras av fastighetsavdelningen.
3020 Konst
Budget för investering har omprioriterats för att finansiera underskottet för
handikapptoaletten vid Vibyspåret.
1386 Bibliotek
Begäran om överflytt av budget för projektering på 250 000 kronor från kultur- och
fritidsnämnden till tekniska nämnden. Projektering ska hanteras av
fastighetsavdelningen.
1396 Upprustning Gröna Dalens IP
Genomförandet försenas då upphandlingsprocessen ej kunnat starta i tid.
3306 Handikapptoalett Vibyspåret
Under 2018 kunde inte investeringen genomföras. Enligt plan ska investeringen
genomföras under 2019 och beräknad kostnad är minst 100 000 kronor varför ett
underskott om 70 000 kronor kommer uppstå.
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12 Tekniska nämnden
12.1 Kommentarer till driftredovisning
Tekniska nämnden redovisar ett överskott för de skattefinansierade verksamheterna på
495 000 kronor och för de taxefinansierade verksamheterna på 882 000 kronor.
Tekniska nämnden och lokalvård beräknar med ett utfall enligt budget medan Gator,
vägar, parkering och Teknisk vht övergripande prognostiserar med ett underskott.
Övriga verksamheter redovisar ett överskott.
Nedan redovisas över- eller underskott i förhållande till budget per verksamhet.
Nämndadministration, överskott 175 000 kronor
Verksamheten prognosticerar ett överskott då nämndsekreterartjänsten inte bemannas
till 100 procent under första halvåret 2019.
Gator, vägar, parkering, underskott -733 000 kronor
Underskottet beror på högre kapitalkostnader än budgeterat och högre kostnader för
vinterväghållningen.
Parker, överskott 337 000 kronor
Överskottet har uppkommit dels på grund av en vakant tjänst samt genom intäkter från
avverkning inom Logistik Bålsta. Intäkterna planeras till största delen att användas till
återplantering av skog inom andra delar av Logistik Bålsta samt till skogsvårdande
åtgärder inom Bålsta.överföfs
Fastighet, överskott 246 000 kronor
Verksamhetens överskott genereras till stor del av högre intäkter till följd av ökad
fakturering av media till externa hyresgäster.
Övrig kommungemensam administration, överskott 490 000 kronor
Internservice prognostiserar ett överskott på grund av lägre personalkostnader till följd
av senare tillsättning av tjänster än budgeterat.
VA-verksamhet, överskott 684 000 kronor
Verksamheten prognostiserar ett överskott till följd av högre intäkter och lägre
personalkostnader. Personalkostnaderna är lägre dels till följd av att en medarbetare
flyttats över till fastighetsavdelningen och dels på grund av senare tillsättningar av
tjänster än planerat.
Avfallshantering, överskott 198 000 kronor
Överskottet beror på lägre kapitalkostnader än budgeterat.
12.1.1 Är ekonomin i balans?

Förvaltningens ekonomi är i balans. Det finns dock risk för att budget för
vinterväghållning överskrids. Om detta inträffar så kommer budget att balanseras
genom att olika underhållsåtgärder skjuts upp.
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12.2 Driftredovisning
Skattefinansierad verksamhet

Bokslut
2018

Budget
2019

Utfall janmars

Prognos
helår

Avvikelse
från budget

Tekniska nämnden

0

-200

-43

-200

0

Nämndadministration

0

-677

-89

-502

175

-33 501

-31 781

-9 001

-32 514

-733

-5 669

-6 001

140

-5 664

337

Fastighet

3 754

1 294

554

1 540

246

Lokalvård

-14 646

-15 597

-3 867

-15 597

0

-473

-280

-38

-300

-20

-1 633

-2 402

-493

-1 912

490

-52 168

-55 644

-12 837

-55 149

495

Gator, vägar, parkering
Parker

Teknisk vht övergripande
Övrig kommungemensam admi
Summa

Taxefinansierad verksamhet

Bokslut
2018

Budget
2019

Utfall janmars

Prognos
helår

Avvikelse
från budget

VA-verksamhet

0

0

5 905

684

684

Avfallshantering

1 150

0

3 252

198

198

Summa

1 150

0

9 157

882

882

Budget
2019

Prognos
2019

12.3 Volym- och resursmått
12.3.1 Volymmått
Mått

Utfall
2018

Utfall mars
2018

Utfall mars
2019

Area inhyrda verksamhetslokaler,
kvm BRA

15 410

14 341

15 493

15 400

17 500

Area kommunägda
verksamhetslokaler, kvm BRA

99 495

95 235

104 734

96 000

105 000

Antal VA-abonnenter, stycken

6 100

6 029

6 150

6 300

6 300

Renad mängd avloppsvatten, tusen
m3

2 130

755

743

3 000

3 000

Producerad mängd dricksvatten,
tusen m3

1 860

415

372

1 600

1 600

Antal besök vid
återvinningscentralen

92 583

16 047

16 629

98 000

93 000

Hushållsavfall, kg/inv

199

59

51

201

203

Grovavfall, kg/inv

238

28

28

295

290

74

17

70

75

70

Förpackningar, kg/inv

Area inhyrda verksamhetslokaler, kvm BRA
Budget 2019 har korrigerats från 13 400 till 15 400 på grund av en felskrivning i
budgeten
Nya externa inhyrningar har gjorts och ytterligare kommer att göras. Totalt beräknas
den inhyrda ytan öka med 2000 kvm.
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Area kommunägda verksamhetslokaler, kvm BRA
Alla ritningar är uppdaterade och lokalytorna är inlästa i fastighetssystemet Landlord.
Den korrekta informationen har medfört att verksamheten har reviderat den verkliga
lokalytan.
Antal besök vid återvinningscentralen
I budgeten bedömdes besöken från företag och interna verksamheter öka men
verksamheten ser istället en minskning. Besöken från privatpersoner har inte heller ökat
i den omfattningen som beräknats.
12.3.2 Resursmått
Mått

Utfall
2018

Utfall mars
2018

Utfall mars
2019

Budget
2019

Prognos
2019

Avhjälpande underhåll, fastigheter fakturerad kostnad kr/kvm

71

20

14

70

70

Planerat underhåll, fastigheter fakturerad kostnad kr/kvm

93

0

5

75

75

Gatubelysning, kr/inv

351

71

53

308

308

Vinterväghållning, kr/inv

265

86

199

290

300

Beläggningsunderhåll, kr/inv

518

0

6

567

567

Vinterväghållning, kr/inv
Det finns en risk för att budgeten för vinterväghållning överskrids. Cirka 69 procent av
budgeten är redan förbrukad då det varit en besvärlig säsong med växlande
temperaturer. Kostnaderna för sandupptagning har ännu inte fakturerats.
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12.4 Investeringsredovisning
Skattefinansierat

Bokslut
2018

Budget
2019

Utfall
Jan-Mars

Prognos
helår

Avvikelse
mot
budget

24

Väg- och jvgnät, parkering

1301

Trafiksäkerhetshöj. åtg

1302

Omlägg elled Dragets indu

1358

Planerat uh beläggningar

1364

Kraftleden trafiksäkerhet

1371

Hissar vid stationen

1372

Utbyte kvicksilverarmatu

-507

1376

Utbyggnad av gatubelysnin

-852

1378

Konstbyggn (brokonstr)

-198

-2 000

1380

Byte av vägtrummor

-242

-958

1382

Upprustning lekplatser

-278

1384

Väppeby äng Gata GCV

-2 960

1388

Skyltpolicy samt genomf.

-132

1389

Pulkabacke Dumpers

-204

1390

GC-väg Viby Vilunda

-247

-453

1391

Upprustn.grusbel. GC väg

-554

-446

-446

1392

Breddning Dalstigen

-60

-340

-340

1393

Belysning GC-väg Eneby

1395

Rullstolsgunga

1397

Skokloster GC-väg

-3 500

-1 000

1398

Borttag av bom Skeppsvägen

-150

-150

1399

Flytt gatubelysningscentr

-1 750

-1 750

25

Parker

1379

Utv.offentl utemiljö park

-925

-375

1382

Upprustning lekplatser

-84

-127

-127

1387

Ogräsmaskin

1389

Pulkabacke Dumpers

-136

-100

1394

Gångbro Järnvägsparken

-300

-300

1395

Rullstolsgunga

91

Fastighetsförvaltning

1138

Granåsen toaletter o kall

-7 000

-7 000

1139

Bättre inomhusmiljö/luft

-1 500

-1 500

1141

Fridegårdsgymna om klassr

-1 000

-216

-2 000

-1 000

1164

Renovering simhallen

-123

-2 093

-300

-1 500

593

1173

Ny förskola frösundavik

-24 398

-207

-665

-665

-458

1174

Västerängsskolan kök

-135

-27 092

-5 000

22 092

1175

(P) Vibyskolans kök

-421

-54 042

-682

-5 000

49 042

1178

Lundby ridhus

-142

-1 500

-1 500

1180

Ishall, energiåtg.o entrÃ©
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-2 913

-1 995

-185

-1 995

-763

763

-10 889

-11 900

-383

-5 400

-2 000

-2 500

-2 500

-500

-500

-568

-131

-38

-11 900
3 400

-2 000
-958

-81

-300

-18

-568

-300

-80
-188

-453

-1 073
-111

-90

2 500

-375

-156
-38

36

-73

-14 269
-282

317

-818

-818
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Skattefinansierat

Bokslut
2018

Budget
2019

Utfall
Jan-Mars

Prognos
helår

Avvikelse
mot
budget

1181

Planerat underhåll

-9 357

-10 507

-490

-10 507

1184

Futurum underhåll

-37 408

-56 282

-3 212

-40 000

16 282

1188

(P) Skogsbrynet utbyggnad

-382

-21 420

-532

-10 000

11 420

1190

Säkerhetsåtgärder

-1 287

-1 500

-1 500

1191

Energiåtgärd ventilation

-1 027

-2 824

-2 824

1193

Ofördelad reserv

-4 300

-4 300

1194

Allaktivitetshus

-1 000

1195

Solenergi utred install

1196

(P) Vänthall nya Bålsta C

1197

Energieffektivisering

-1 500

-1 500

1198

Idrottshall Gröna Dalen/m

-1 100

-1 100

1199

Skeppsgården omby förenin

-4 000

-7 000

-3 000

1362

Ny fotbollsanläggning

-15 000

8 544

1385

Ny Simhall (Fastighet )

-7 000

8 937

5160

Lokalvård skurmaskiner

-239

5162

Ugn Pomona

-136

5163

Lokalvård skurmaskin 2019

Summa

Taxefinansierat
76

Vattenförs och avloppshant

1213

Omläggning ledningar

1214

Nya förbindelsepunkter

1219

Exploatering tätort

1250

-161

1 000

-3 839

-3 839

-30 000

-7 821

-23 544

30 000

-3 994

-15 937

-100

-28

-100

-120 325

-305 766

-11 072

-157 415

148 351

Bokslut
2018

Budget
2019

Utfall
Jan-Mars

Prognos
helår

Avvikelse
mot
budget

-1 586

-14 914

-2 116

-14 914

-378

-2 622

-400

-2 622

3 059

669

Biskops-Arnö pågående

-5 053

-1 182

-1 500

1252

Omb Skokl råvattenintag

-952

-2 499

-382

-2 499

1253

Bålsta reningsverk

-3 702

-5 594

-495

-5 594

1254

Bålsta vattenverk

-498

-2 667

-495

-2 667

1255

Skokloster reningsverk

-1 757

-1 985

-679

-1 985

1256

Skokloster vattenverk

-16

-7 861

-7 861

1258

Underhåll pumpstationer

-403

-1 045

-1 045

1264

Ombyggn dragets
vattendamm

-43

-2 957

-2 957

1266

Vattentornet, skal/fasad

-2 000

-2 000

1267

(P) Dalvägen, kapacitet

-58

-29 942

-15 000

1268

Dagvatten Gröna Dalen

-6

-4 994

-4 994

1269

(P) Utloppsledning Skoklo

-13 000

-13 000

1270

Ledn med stickspår Logist

-2 000

-2 000

1271

GAP, huvudmatning

-7 000

-7 000
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-1 500

14 942
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Taxefinansierat

Bokslut
2018

Budget
2019

Utfall
Jan-Mars

Prognos
helår

1272

Omläg ledning pga kapacit

-5 000

-5 000

1273

Skokloster Vattenv Nybygg

-1 000

-1 000

1274

Skokloster reningsv nybyg

-1 000

-1 000

1275

Bålsta C o Tvåhus

-2 000

-2 000

5159

Maskiner o verk. VA 2016

-2 500

-1 370

-2 500

77

Avfallshantering

1401

Effektivisering ÅVC

-669

-6

-669

1403

Behållare insaml avfall

-420

1404

Liten lastmaskin

1405

Projekt o utbygnad ÅVC

1410

Stor Lastmaskin ÅVC

Summa

Avvikelse
mot
budget

-420

-580
-85

-1 515

-17

-1 515

-1 500
-12 058

-116 684

1 500
-6 473

-101 742

14 942

12.5 Kommentarer till investeringsredovisning
1302 Omläggning elledningar Dragets industriområde +763 000 kronor
Omläggning av elledningar genomfördes under 2018 och bekostades då inom
exploateringsbudgeten. Ursprunglig budget var 1,5 miljoner kronor, vilket har
korrigerats till 763 000 kronor efter beslut i kommunfullmäktige. Delar av kvarvarande
överskott i projektet föreslås användas för att täcka underskott i projekt 1384, Väppeby
Äng, Gata GCV. Resterande medel föreslås användas för omläggning av gatubelysning
längs med Ullevivägen som samordnas med E-ON's omläggning av ledningar.
1364 Kraftleden trafiksäkerhet +3,4 miljoner kronor
Tekniska nämnden har begärt in alternativa förslag än vad som det ursprungligen
budgeterades för. Detta innebär en försening jämfört med planering och det finns en risk
att projektet inte kan genomföras i sin helhet under 2019.
1384 Väppeby Äng, Gata GCV -300 000 kronor
Projektet har drabbats av oförutsedda merkostnader för ombyggnation av korsningen
Lindegårdsvägen-Kalmarvägen samt för passagen förbi gruppboendet. Underskottet
föreslås finansieras genom överskottet i projekt 1302, Omläggning elledningar Dragets
industriområde.
1397 Skokloster gc-väg +2,5 miljoner kronor
Det råder osäkerhet om projektet kan genomföras som planerat. Projektet inväntar
granskning och yttrande av föreslagen sträckning. Om länsstyrelsen inte godkänner
utförande eller sträckning måste alternativa lösningar ses över. Det kan innebära att
projektet inte kan genomföras i sin helhet under 2019.
1141 Fridegårdsgymnasium ombyggnad klassrum - 1,0 miljoner kronor
Den ökade kostanden beror på ökade kostnader för byggmaterial. En stor del av
kostanden utgöras av en stålkonstruktion och stålpriserna har ökat med över 40% på
kort tid.
1164 Renovering simhall +593 000 kronor
Simhallens tekniska livslängd börjar gå mot sitt slut. I budgeten har det tagits höjd för
att hålla simhallens tekniska system och lokaler i brukbart skick fram tills dess att en ny
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simhall står färdig. Prognosen pekar just nu på ett överskott vilket kan ändras om någon
större skada inträffar.
1173 Frösundaviks förskola -458 000 kronor
Avvikelsen beror på en anslutningsavgift till kommunalt VA.
1174 Västerängsskolans kök +22,1 miljoner kronor
Projektet vilar i avvaktan på besked från Barn- och utbildningsförvaltningen avseende
ny omfattning. Hela budgeten är lagd innevarande år vilket är missvisande då projektet
är i ett tidigt skede och endast utredning planeras utföras 2019.
1175 Vibyskolans kök +49 miljoner kronor
Projektet har startat och kommer att löpa över flera år. Hela budgeten är lagd
innevarande år vilket är missvisande då projektet är i ett tidigt skede och endast
utredning planeras utföras 2019.
1178 Lundby Ridhus -1,5 miljoner kronor
Byggnaden är färdigställd. Avvikelsen beror på kompletteringar såsom
påkörningsskydd, fasadmonterad belysning samt en förrådsbyggnad som inte fanns med
i ursprungsbudgeten.
1184 Futurum +16,3 miljoner kronor
Stor del av budgeten är lagd innevarande år vilket är missvisande då projektet i delar är
under utredning och kommer att pågå under ytterligare flera år. Projektering och
genomförande pågår parallellt med utredningar.
1188 Skogsbrynets förskola +11,4 miljoner kronor
Projektet är nystartat. Utredning av projektets omfattning och utförande pågår. Stor del
av budgeten är lagd innevarande år vilket är missvisande då projektet är i
utredningsskedet och kommer att pågå under ytterligare flera år. Den totala budgeten
beräknas överskridas då uppdraget har förändrats sedan budgeten antogs.
1194 Allaktivitetshus +1,0 miljoner kronor
Tekniska förvaltningen har ännu inte något uppdrag.
1196 Vänthall nya Bålsta Resecentrum +30 miljoner kronor
Projektet är en del av Bålsta nya resecentrum. Tekniska förvaltningen har ännu inte
något uppdrag i projektet.
1199 Skeppsgården -3,0 miljoner kronor
Kostnaderna bedöms överstiga budget på grund av ökade grundläggningskostnader för
utbyggnaden och ökade krav på ventilation.
1362 Ny fotbollsanläggning +8,5 miljoner kronor
Arbetet med att bygga ny konstgräsplan vid Futurumskolan pågår.
Komplementbyggnader planeras uppföras under 2019. Utredning av utförandet av
ytterligare en fotbollsplan pågår. Stor del av budgeten är lagd innevarande år vilket är
missvisande då beslut om utförandet av den andra fotbollsplanen inte har tagits.
1385 Ny simhall +8,9 miljoner kronor
Utredningsarbete har påbörjats. Stor del av budgeten är lagd innevarande år vilket är
missvisande då projektet är i utredningsskedet och kommer att pågå under ytterligare
flera år.
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1250 Biskops - Arnö pågående -1,5 miljoner kronor
Avvikelsen beror på kostnaden för elskåp, pumpstation samt LTA-stationer som ej var
med i budgeten. Projektet är i slutfasen och avslutas kvartal 2 2019.
1267 Dalvägen, kapacitet +14,9 miljoner kronor
Projektet har inte kunnat starta enligt tidsplan då det är beroende av att andra projekt är
färdigplanerade innan en dimensionering kan ske.
1410 Inköp stor lastmaskin +1,5 miljoner kronor
Då utbyggnaden av ÅVC Västerskog förväntas ske senare än planerat senareläggs även
behovet av ytterligare en lastmaskin. Utbyggnaden sker senare på grund av att marken
har lånats ut till projektet Logistik Bålsta.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-09
Tekniska nämnden

§ 55

Dnr 2019/00137

Delårsuppföljning mars 2019 tekniska nämnden
Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden beslutar att godkänna redovisningen av delårsuppföljning per sista mars 2019 och överlämna den till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Tekniska nämnden har upprättat delårsuppföljning per sista mars 2019, se
bilaga. Detta har gjorts i enlighet med anvisningarna från kommunstyrelsen.
Tekniska nämnden redovisar ett överskott i driftsbudgeten för de skattefinansierade verksamheterna på +495 000 kronor och för de taxefinansierade
verksamheterna på +882 000 kronor. Tekniska nämnden och lokalvård beräknar med ett utfall enligt budget medan Gator, vägar, parkering och Teknisk vht övergripande prognosticerar med ett underskott. Övriga verksamheter redovisar ett överskott.
Även prognosen mot årets investeringsbudget redovisar ett överskott. För de
skattefinansierade verksamheterna är överskottet +148,4 miljoner kronor
och för de taxefinansierade verksamheterna +14,9 miljoner kronor. En bidragande orsak till överskotten är att en stor del av budgeten för många av
projekten är lagda innevarande år vilket är missvisande då projekten är i tidiga skeden och endast utredningar planeras utföras 2019.
Tekniska förvaltningen bedömer att delårsuppföljningen är upprättad utifrån
kommunstyrelsens riktlinjer och föreslår tekniska nämnden att godkänna
upprättad delårsuppföljning per sista mars 2019.

Beslutsunderlag
Delårsuppföljning mars 2019 för Tekniska nämnden, bilaga 1.
__________
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2019-05-09
Tekniska nämnden

______________
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Förvaltningsekonom
Tekniska förvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÅBO

Sammanträdesdatum

KOMMUN

2019-04-02

Vård- och omsorgsnämnden

VON§ 52

Dnr 2019/00041

Delårsuppföljning per 31 mars 2019
Beslut
1.

2.

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkäima förvaltningens
delårsuppföljning per mars.
Vård- och omsorgsnätru1den förklarar paragrafen omedelba1i justerad.

Sammanfattning

Förvaltningens ekonomiuppföljning per mars för vård- och omsorgsnämnden
redovisar en prognos i nivå med tilldelad budget.
I nämndens prognos finns både verksamheter som prognostiserar överskott och
underskott. Budget finns för verksamheter som i prognosen bedöms att inte staiia
upp under året. Budget finns också för ett antal tjänster som kommer att vara
vakanta under del av året. Detta tillsammans medför lägre kostnader än
budgeterat. Samtidigt redovisar andra verksamheter högre kostnader än budgeterat,
framför allt köp av externa boendeplatser, köp av hemtjänst, samt lss-boenden
och hemtjänst i k01mnunal regi.
Bes I utsunderlag

Tjänsteslaivelse m 3895, daterad 20 19-04-23
Delårsuppföljning per mars, daterad 20 19-04-23
Beslutsgång

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna delårsuppföljningen per 3 1 mars
och finner att så sker.

Beslut skickas till

Ekonom
Ekonomichef
Kommunstyrelsen

EXPEDIERAD

324

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

4(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-08
Barn- och utbildningsnämnden

BOU § 58

Dnr 2019/00107

Delårsuppföljning mars
Beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsuppföljningen mars och
ger förvaltningen i uppdrag att vidta förslagna åtgärder för en budget i
balans.
2.

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att redovisa
förslag på åtgärder för verksamheten med mål att nå budgeterad ram.
Undantag för kostnader som kan hänföras till ej budgeterade volymökningar (7,2 miljoner kronor).

Sammanfattning

Förvaltningen redovisar en prognos på 15,5 miljoner kronor vilket är en försämring mot föregående uppföljning med ca 2 miljoner kronor. Verksamheter som redovisar det största underskottet är verksamhet förskola cirka 3,5
miljoner kronor, verksamhet grundskola cirka 11,1 miljoner kronor samt
verksamhet gymnasiet cirka 1,3 miljoner kronor.
När ersättningen ökar för fler barn och elever i verksamheten, ökar kostnaden på pengkontot. Ökningen av fler barn och elever är positivt ifall ökningen kan rymmas inom den ordinarie verksamheten. För pengkontot där ersättningen redovisas innebär ökningen för förskolans 30 fler barn en kostnadsökning på 3,1 miljoner kronor, för grundskolans 33 fler elever en kostnadsökning med cirka 3,2 miljoner kronor samt 8 fler gymnasieelever, 6
elever i annan kommun och 2 gymnasieelever på Fridegård, vilket ger en
kostnadsökning med 856 800 kronor. Totalt innebär ökningen av antal barn
och elever en kostnadsökning på pengkontot med cirka 7,2 miljoner kronor.
Förutom ökningen av antal barn och elever, vilket påverkar kostnaden på
pengkontot, består underskottet av ökade personalkostnader på grundskolan
för ej genomförda åtgärder i budget, akuta insatser för särskilt stöd, uteblivna statsbidrag för läxhjälp, reseersättningskostnader som skulle tillhöra
år 2018, för låg ersättningsnivå för Individuella programmet på gymnasiet
samt ökade kostnader i samband med nyöppnade avdelningar inom förskolan. Nyöppnade avdelningar kräver full personalbeläggning men placeringen
av barn släpar något vilket innebär initialt att intäkterna per barn är lägre än
kostnaderna och avdelningarna redovisar ett underskott.
En åtgärdsplan med effektiviseringar har redovisats och kommer ge effekt
inför nästa prognostillfälle.
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Sammanträdesdatum

2019-05-08
Barn- och utbildningsnämnden

Beslutsunderlag

– Tjänsteskrivelse, 2019-04-17, BOU 2019/00107 nr 56184.
– Delårsuppföljning mars 2019 (barn- och utbildningsnämnden).
Förslag till beslut på sammanträdet

Carl- Johan Torstenson (M), ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag samt att barn- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att redovisa förslag på åtgärder för verksamheten med mål att nå budgeterad ram.
Undantag för kostnader som kan hänföras till ej budgeterade volymökningar
(7,2 miljoner kronor).
Johan Jakobsson (C) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Gunilla Alm (L) yrkar bifall till ordförandens förslag.
______________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Ekonomichef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-29
Kultur- och fritidsnämnden

§ 38

Dnr 2019/00010

Delårsuppföljning per mars 2019
Kultur- och fritidsnämndens förslag
1. Kommunfullmäktige beslutar att budgeterade medel för investeringsprojekt mötesplats Skokloster och bibliotek flyttas till tekniska nämnden. Totalt
750 000 kronor.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner Delårsuppföljning per mars 2019
och överlämnar den till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden rapporterar en budget i balans vid delårsuppföljning per mars 2019. En förutsättning för att vara i balans med budget är att
kommunfullmäktige beslutar godkänna tidigare begäran om tillfällig lösning
för 2019.
Budgeterade personalökningar kommer inte genomföras för att kunna ha en
budget i balans.
Investeringsmedel som inte förbrukades under 2018 har redan begärts överflyttade till 2019 för att dessa investeringar ska kunna avslutas. Totalt
736 000 kronor. Beslutsförslag punkt 1 i tjänsteskrivelse delårsrapport mars
2019 utgår då beslut i frågan redan är fattat av Kommunfullmäktige.
Budgeterade medel för mötesplats Skokloster samt Bibliotek begärs flyttas
till tekniska nämnden då projektering och förstudie bör genomföras av fastighetsavdelningen. Totalt 750 000 kronor.
Investeringsbudget beräknas i övrigt vara i balans.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-16
Delårsuppföljning per mars 2019 kultur- och fritidsnämnden
______________
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Ekonomichef
Förvaltningschef
Förvaltningsekonom
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Sammanträdesdatum

2019-05-07
Bygg- och miljönämnden

§ 48

Dnr 2019/00026

Delårsuppföljning mars 2019
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att:
1. Godkänna redovisningen av delårsuppföljningen per sista mars 2019 och
överlämna den till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Bygg- och miljönämnden har upprättat delårsuppföljning per sista mars
2019, se bilaga. Detta har gjorts i enlighet med anvisningarna från kommunstyrelsen.
Förutsättningarna för delårsuppföljning per sista mars är att följa upp driftbudget och investeringsbudget. Utfall per sista mars ska redovisas och en
prognos för utfall per sista december lämnas. Den uppföljning av mått som
ska redovisas till nämnd är volym- och resursmåtten. Bygg- och miljönämnden har endast lagt fast ett antal volymmått som nu följs upp. Nämnden har
inte heller någon investeringsbudget.
Med utgångspunkt från utfallet per sista mars och bedömning av kommande
resultat så lämnas årsprognosen att bygg- och miljönämndens budget är i balans om än ansträngd.
Avgörande för att ha förutsättningar att nå budget i balans vid årets slut och
uppnå budgeterad intäktsnivå är att ny plan- och bygglovtaxa inklusive kartoch mättaxa godkänns under första halvåret. Bromsas tidplanen upp för när
ny taxa börjar gälla så kommer det att påverka intäktsnivån negativt inom
bygglov respektive kart/mät/GIS.
Förvaltningen konstaterar att ekonomin för 2019 är ansträngd och därför
kommer kostnadsbilden att vara noggrant övervakad och kan komma påverka verksamheten negativt genom att vissa aktiviteter/åtgärder måste avstås ifrån. Till exempel har förvaltningen beslutat att inte ha externt konsultstöd vid processkartläggningen under andra halvåret samt avsluta konsultstödet inom bygglovhandläggning och tjänster återbesätts senare än tidigare
planerats. Risk finns att servicenivån kan komma påverkas negativt.
Målet för förvaltningen är att vidmakthålla en god balans så att lagd budget
håller utan avvikelse.
Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att delårsuppföljningen är upprättad
utifrån kommunstyrelsens riktlinjer och föreslår bygg- och miljönämnden
att godkänna upprättad delårsuppföljning per sista mars 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-07
Bygg- och miljönämnden

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Beslutet ger inga ekonomiska konsekvenser.
Uppföljning
Beslutet kräver fortsatt uppföljning vilket följer som en naturlig del i kommunen årscykel kring ekonomi. Det sker uppföljning månadsvis enligt ett
visst system och delårsbokslut per sista augusti samt årsbokslut per sista december.
Beslutsunderlag
 Delårsuppföljning mars 2019 för bygg- och miljönämnden
______________
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Bygg- och miljöförvaltningen
Förvaltningschef
Ekonomichef
Förvaltningsekonom
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-03
Kommunstyrelsen

§ 135

Dnr 2019/00236

Ärende 16

Årsredovisning räddningstjänsten Enköping Håbo
kommuner 2018
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige godkänner, för Håbo kommuns del, årsredovisningen år 2018 för Räddningstjänsten Enköping-Håbo
2. Kommunfullmäktige beviljar, för Håbo kommuns del, ansvarsfrihet för
ledamöterna i förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Enköping-Håbo
avseende verksamhetsåret 2018.
Sammanfattning
Räddningstjänsten för Enköping och Håbo kommuner har översänt revisionsrapporter för förbundet till respektive kommuner för godkännande.
Håbo kommun har i kommunens årsredovisning för år 2018 inkluderat
kommunens andel om 35 procent i den sammanställda redovisningen avseende resultat- och balansräkning.
För 2018 visar räddningstjänsten ett positivt resultat på 900 tkr. Balanskravsresultatet är 800 tkr efter att hänsyn tagits till årets realisationsvinster
på 70 tkr. Förbundets egna kapital uppgår till 3,6 mkr.
Håbo kommuns andel är 35 procent av kommunalförbundet. Håbo kommuns andel av resultatet utgör 317 tkr av förbundets totala resultat. Det positiva resultatet, ger högre soliditet vilket skapar en ekonomisk stabilitet inför kommande år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-31
Revisionsberättelse för år 2018.
Revisorernas redogörelse för år 2018
Granskning av årsredovisning 2018
Översiktliggranskning av Räddningstjänsten Enköping- Håbo
ansvarsutövande 2018
Granskning av räddningstjänstens hantering av skyddsobjekt
Utlåtande avseende delårsrapport 2018
Granskning av delårsrapport 2018-08-31 avseende Räddningstjänsten Enköping-Håbo.
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Datum

2019-05-31
Kommunstyrelsens förvaltning
Ekonomienheten
Vipul Vithlani, Ekonomichef
0171-527 16
vipul.vithlani@habo.se

Årsredovisning räddningstjänsten Enköping Håbo kommuner
2018
Förslag till beslut från kommunfullmäktiges presidium

1. Kommunfullmäktige godkänner, för Håbo kommuns del,
årsredovisningen år 2018 för Räddningstjänsten Enköping-Håbo
2. Kommunfullmäktige beviljar, för Håbo kommuns del, ansvarsfrihet för
ledamöterna i förbundsdirektionen för Räddningstjänsten EnköpingHåbo avseende verksamhetsåret 2018.
Sammanfattning

Räddningstjänsten för Enköping och Håbo kommuner har översänt
revisionsrapporter för förbundet till respektive kommuner för godkännande.
Håbo kommun har i kommunens årsredovisning för år 2018 inkluderat
kommunens andel om 35 procent i den sammanställda redovisningen
avseende resultat- och balansräkning.
Ärendet

För 2018 visar räddningstjänsten ett positivt resultat på 900 tkr.
Balanskravsresultatet är 800 tkr efter att hänsyn tagits till årets
realisationsvinster på 70 tkr. Förbundets egna kapital uppgår till 3,6 mkr.
Håbo kommuns andel är 35 procent av kommunalförbundet. Håbo
kommuns andel av resultatet utgör 317 tkr av förbundets totala resultat. Det
positiva resultatet, ger högre soliditet vilket skapar en ekonomisk stabilitet
inför kommande år.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

-Ingen uppföljning
Beslutsunderlag

–
–
–
–

Revisionsberättelse för år 2018.
Revisorernas redogörelse för år 2018
Granskning av årsredovisning 2018
Översiktliggranskning av Räddningstjänsten Enköping- Håbo
ansvarsutövande 2018
– Granskning av räddningstjänstens hantering av skyddsobjekt
– Utlåtande avseende delårsrapport 2018
– Granskning av delårsrapport 2018-08-31 avseende Räddningstjänsten
Enköping-Håbo.

__________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-03
Kommunstyrelsen

Ärende 17

§ 138

Dnr 2019/00158

Samverkan Håbo kommun och Eon
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige beslutar om försäljning av en (1) aktie i E. ON Mälarkraft Värme AB (”EMVAB”) till E. ON Värme Sverige AB (E.ON”) under förutsättning att Upplands-Bro kommun beslutar detsamma.
Sammanfattning
Håbo kommun och E. ON har ett etablerat samarbete via bolaget EMVAB,
vilket är det bolag som ansvarar för produktion och distribution av fjärrvärme i Håbo kommun och Upplands Bro kommun, i näten Bro, Kungsängen och Bålsta. EMVAB är ett dotterbolag inom E. ON-koncernen,
samägt med Håbo kommun och Upplands Bro kommun. De båda kommunerna står som ägare till en (1) aktie var i EMVAB, vilket för var och en
motsvarar 0,1 % av aktiekapitalet. Samägandeformen kommer ursprungligen från Graninge AB:s förvärv av fjärrvärmeverksamheten i Håbo och Upplands Bro kommuner. Graninge förvärvades år 2004 av Sydkraft, som sedan
år 2001 är ett av E. ON majoritetsägt bolag.
Bakgrunden för bolagskonstruktionen EMVAB och det gemensamma ägandet skapades i syfte att säkerställa och formalisera samarbete och samverkan
mellan Håbo kommun och E. ON på fjärrvärme- och elnätsområdet.
I och med beslutet att bygga E. ONs nya kraftvärmeanläggning i Högbytorp
med tillhörande transitledning kommer fjärrvärmenäten i Bro och Kungsängen att sammanbindas med nätet i Järfälla. Nätet i Bålsta kommer dock
tillsvidare att kvarstå i nuvarande form. Detta kommer till stor del att påverka verksamheten i EMVAB. Samtidigt finns det ett behov, för båda parter, av att skapa en mer ändamålsenlig samarbetsform som möjliggör samverkan mellan Håbo kommun och E. ON på både strategisk och operativ
nivå. Detta för att, mot bakgrund av Håbo kommuns vision ”Vårt Håbo
2030” och de kommunövergripande mål som antogs i december 2018, skapa
en stabil plattform för ömsesidigt informationsutbyte och samarbete i syfte
att bland annat möjliggöra god framförhållning i samhällsbyggnadsfrågor.
Formerna för framtida samarbete och samverkan kommer att fastlås och regleras i en avsiktsförklaring. Samverkan mellan kommunen och E. ON kan
därmed spänna över ett bredare plan på området för energiförsörjning, från
kapacitetsfrågor avseende leverans- och elförsörjning till att exempelvis
kunna inkludera hållbarhetsfrågor i relation till elförsörjning liksom även
säkerhets- och beredskapsfrågor kopplade till elförsörjning.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 117
JUSTERARE

EXPEDIERAD
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-03
Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse 2019-04-02
Utkast till avsiktsförklaring,
Håbo kommuns vision ”Vårt Håbo 2030”,
Protokoll från den 24 mars 2014, avseende antagen vision ”Vårt Håbo
2030”, och
Protokoll från den 10 december 2018, antagna kommunövergripande fokusområden från och med 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Hägglund (S) yrkar på tillägget att beslutet gäller under förutsättning
att Upplands-Bro kommun beslutar detsamma.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med Agneta Hägglunds (S) tillägg och finner att så sker.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 117

Dnr 2019/00158

Samverkan Håbo kommun och Eon
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunfullmäktige beslutar om försäljning av en (1) aktie i E. ON Mälarkraft Värme AB (”EMVAB”) till E. ON Värme Sverige AB (E.ON”) .
Sammanfattning
Håbo kommun och E. ON har ett etablerat samarbete via bolaget EMVAB,
vilket är det bolag som ansvarar för produktion och distribution av fjärrvärme i Håbo kommun och Upplands Bro kommun, i näten Bro, Kungsängen och Bålsta. EMVAB är ett dotterbolag inom E. ON-koncernen,
samägt med Håbo kommun och Upplands Bro kommun. De båda kommunerna står som ägare till en (1) aktie var i EMVAB, vilket för var och en
motsvarar 0,1 % av aktiekapitalet. Samägandeformen kommer ursprungligen från Graninge AB:s förvärv av fjärrvärmeverksamheten i Håbo och Upplands Bro kommuner. Graninge förvärvades år 2004 av Sydkraft, som sedan
år 2001 är ett av E. ON majoritetsägt bolag.
Bakgrunden för bolagskonstruktionen EMVAB och det gemensamma ägandet skapades i syfte att säkerställa och formalisera samarbete och samverkan
mellan Håbo kommun och E. ON på fjärrvärme- och elnätsområdet.
I och med beslutet att bygga E. ONs nya kraftvärmeanläggning i Högbytorp
med tillhörande transitledning kommer fjärrvärmenäten i Bro och Kungsängen att sammanbindas med nätet i Järfälla. Nätet i Bålsta kommer dock
tillsvidare att kvarstå i nuvarande form. Detta kommer till stor del att påverka verksamheten i EMVAB. Samtidigt finns det ett behov, för båda parter, av att skapa en mer ändamålsenlig samarbetsform som möjliggör samverkan mellan Håbo kommun och E. ON på både strategisk och operativ
nivå. Detta för att, mot bakgrund av Håbo kommuns vision ”Vårt Håbo
2030” och de kommunövergripande mål som antogs i december 2018, skapa
en stabil plattform för ömsesidigt informationsutbyte och samarbete i syfte
att bland annat möjliggöra god framförhållning i samhällsbyggnadsfrågor.
Formerna för framtida samarbete och samverkan kommer att fastlås och regleras i en avsiktsförklaring. Samverkan mellan kommunen och E. ON kan
därmed spänna över ett bredare plan på området för energiförsörjning, från
kapacitetsfrågor avseende leverans- och elförsörjning till att exempelvis
kunna inkludera hållbarhetsfrågor i relation till elförsörjning liksom även
säkerhets- och beredskapsfrågor kopplade till elförsörjning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-02
Utkast till avsiktsförklaring,
Håbo kommuns vision ”Vårt Håbo 2030”,
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-04-02

Vår beteckning

KS 2019/00158 nr 89594

Kommunstyrelsens förvaltning
Caroline Löf, Kommunjurist
0171-52714
caroline.lof@habo.se

Försäljning av en (1) aktie i E. ON Mälarkraft Värme AB till E. ON
Värme Sverige AB
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar om försäljning av en (1) aktie i E. ON
Mälarkraft Värme AB (”EMVAB”) till E. ON Värme Sverige AB
(E. ON”).
Sammanfattning

Håbo kommun och E. ON har ett etablerat samarbete via bolaget EMVAB,
vilket är det bolag som ansvarar för produktion och distribution av
fjärrvärme i Håbo kommun och Upplands Bro kommun, i näten Bro,
Kungsängen och Bålsta. EMVAB är ett dotterbolag inom E. ON-koncernen,
samägt med Håbo kommun och Upplands Bro kommun. De båda
kommunerna står som ägare till en (1) aktie var i EMVAB, vilket för var
och en motsvarar 0,1 % av aktiekapitalet. Samägandeformen kommer
ursprungligen från Graninge AB:s förvärv av fjärrvärmeverksamheten i
Håbo och Upplands Bro kommuner. Graninge förvärvades år 2004 av
Sydkraft, som sedan år 2001 är ett av E. ON majoritetsägt bolag.
Bakgrunden för bolagskonstruktionen EMVAB och det gemensamma
ägandet skapades i syfte att säkerställa och formalisera samarbete och
samverkan mellan Håbo kommun och E. ON på fjärrvärme- och
elnätsområdet.
I och med beslutet att bygga E. ONs nya kraftvärmeanläggning i Högbytorp
med tillhörande transitledning kommer fjärrvärmenäten i Bro och
Kungsängen att sammanbindas med nätet i Järfälla. Nätet i Bålsta kommer
dock tillsvidare att kvarstå i nuvarande form. Detta kommer till stor del att
påverka verksamheten i EMVAB och samtidigt finns det ett behov av att
skapa en mer ändamålsenlig samarbetsform som möjliggör samverkan på
både strategisk och operativ nivå. Detta bland annat för att, mot bakgrund av
Håbo kommuns vision ”Vårt Håbo 2030” och de kommunövergripande mål
som antogs i december 2018, skapa en stabil plattform för ömsesidigt
informationsutbyte och samarbete i syfte att möjliggöra god framförhållning
i samhällsbyggnadsfrågor.
Samarbete på både operativ och strategisk nivå skapar flexibilitet för båda
parter och samverkan dem emellan kan därmed spänna över ett större
område, exempelvis kapacitetsfrågor avseende leverans- och elförsörjning,
hållbarhetsfrågor liksom även säkerhets- och beredskapsfrågor i relation till
elförsörjning. En mer flexibel samverkansform möjliggör även olika

393

2(2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-04-02

Vår beteckning

KS 2019/00158 nr 89594

samverkanseffektiviseringar för ett mer fördjupat samarbete och särskilda
insatser när frågeställningar och behov uppstår.
En grundläggande princip för samarbetet är öppenhet och transparens
gentemot andra externa intressenter. Samverkan utgår vidare från E. ONs
roll som infrastrukturägare men det innebär inte någon exklusivitet för E.
ON som energileverantör i Håbo kommun. Istället kan parterna gemensamt
söka samarbete med andra nyckelaktörer för att varaktigt bidra till
kommunens utveckling, såsom byggherrar, fastighetsägare, leverantörer av
tekniska system för t.ex. avfall, VA, IT/ICT, andra energileverantörer,
invånare med flera.
Formerna för framtida samarbete och samverkan kommer att regleras i en
avsiktsförklaring.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Uppföljning

Samverkan och avsiktsförklaringen mellan Håbo kommun och E. ON ska
utvärderas årsvis och parterna fattar därefter gemensamt beslut om fortsatt
arbete, korrigeringar och utveckling av samverkan.

Beslutsunderlag

-

Utkast till avsiktsförklaring,
Håbo kommuns vision ”Vårt Håbo 2030”,
Protokoll från den 24 mars 2014, avseende antagen vision
”Vårt Håbo 2030”, och
Protokoll från den 10 december 2018, antagna
kommunövergripande fokusområden från och med 2019.

__________

Beslut skickas till

-

Kommundirektör,
Mark- och exploateringschef,
EMVAB, och
E. ON.
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vårt

håbo
2030
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Året är 2030
Året är 2030 och Håbo kommun i hjärtat av
Mälardalen är en plats för hela livet. Det bor
25 000 invånare i vår växande kommun och
vi har hög kvalitet i alla våra verksamheter.
Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö
med Mälarens vatten och naturen nära inpå
oss. Vi ligger i en av Sveriges viktigaste
tillväxtregioner med Stockholm runt knuten
och vi bygger tillsammans vidare på det goda
och hållbara samhället.
Håbo år 2030 är en kommun för framtiden.

397

Håbo – en aktiv
part i Mälardalen

398

Håbo kommun fortsätter
att växa då vi erbjuder
en unik och attraktiv
plats i Mälardalen, en av Sveriges
viktigaste regioner. Det innebär
ständig förändring och möjligheter att utveckla och förbättra.
Vi anpassar oss och skapar bra
förutsättningar för allt fler invånare
och nya företag. Vi utnyttjar till
växten och bygger en attraktiv,
hållbar och modern kommun.
Mälardalen blir större och vi
med den. Vägar, järnvägsspår
och datakommunikation är förut
sättningen för vår närhet till
regionen. Närheten skapar möten
och mångfald mellan människor
och företag. Mångfalden skapar
innovation och framgång.

Människan i centrum
I Mälardalen finns ett brett utbud
av jobb, utbildning och kultur.
Vi ligger precis rätt, mitt i regionen
med utmärkta förutsättningar för
små och stora företag. Som kommun
är vi attraktiva som arbetsgivare
med god och hög kompetens i alla
våra verksamheter. Våra skolor
är trygga och uppmuntrar till
kreativitet och lärande. Vår vård
och omsorg sätter människan i
centrum och drivs av omtanke,
lyhördhet och medbestämmande.
Här kan man bo och leva under
hela livet och mötas över
generationsgränserna.

399

Mälarkommunen
nära naturen

400

Håbo är en kommun
vid Mälaren. Det
märks tydligt där stad
möter landsbygd, och vår identitet
bygger på omtanken för mark och
vatten. Tillgängligheten till
vattnet och naturlivet är en stor
tillgång och ett stort ansvar. Vi
förvaltar aktsamt dessa områden
åt kommande generationer och
lyfter fram våra sjönära kultur
miljöer, inte minst Skokloster 
slott som är ett särskilt viktigt
kulturarv.
Längs vattenspeglar och
promenader strosar boende och
besökande obehindrat mellan
centrum, stränderna och den
omkringliggande naturen. Lätttillgängliga stråk visar vägen
mot sjön som öppnar upp sig
för aktiviteter och båtliv.

Tillgängligt för alla
Håbos naturlandskap är tillgäng
ligt för alla. Parker och natur är
sammanvävda med bebyggelsen och
fyller tätorterna med grönska och
liv. Det är enkelt att ta sig till skog
och mark. Stigar och stråk har
gjort det möjligt för fler att uppleva
natur och bygd.
Vi förvaltar och vårdar natur- och
Mälarmiljöerna med stort ansvar.
Nya områden för boende och rekre
ation tar form i samspel med om
kringliggande miljöer utan att
äventyra natur- och djurliv. Vi
utvecklar kommunens identitet
ansvarsfullt och hållbart.
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Bålsta – en
levande småstad

402

Bålsta, det klassiska
stationssamhället
vid Mälaren med anor
från vikingatiden har växt till en
modern och sammanhängande
centralort. I stadskärnan samsas
bostäder med verksamheter,
kultur och nöje – det andas
dynamik och puls. Intill hittar vi
småstadens stillhet, trädgårdar
och lekplatser. Bortom stads
kärnan, längs cykelvägar och
promenader, väntar boende och
rekreation vid Mälarens stränder.
Variationsrik arkitektur, spän
nande utbud och en intressant
mix av människor ger kvarteren
identitet och sammanhang. Bålsta
är en inkluderande och mång
facetterad stad med gator och
torg som präglas av mångfald,
öppenhet och tolerans.

Trygga stadsrum
Bålsta resecentrum är stadens
mittpunkt och en av Mälardalens
viktigaste knutpunkter för kollek
tivtrafiken. Bålsta är en regional
stadskärna som effektivt sammanl
änkas med regionen, Arlanda,
Sverige och världen.
I Håbo kommun ställer vi tydliga
krav på stadsbyggande med lång
siktigt perspektiv. Det har resul
terat i en hög arkitektonisk och
konstnärlig kvalitet, stark känsla
av identitet och en hållbar stad. Vi
har skapat ett levande och tryggt
stadsrum där många vill vistas och
trivas. Bålsta är anpassad för alla
åldrar och här bor vi hela livet.

403

I hållbara Håbo
finns det goda livet

404

I Håbo lever vi socialt
hållbart och skapar
det goda livet för alla. Det
innebär ett öppet och demokratiskt
samhälle som kännetecknas av
jämlikhet, medbestämmande
och där alla är delaktiga. Vi tar
tillvara på varandras ambitioner,
drivkrafter och kreativitet och
formar något större. I Håbo har
alla samma möjlighet att delta och
växa. Stödet till utsatta grupper,
minoriteter och resurssvaga
är starkt.
I detta samhällsbygge tar vi stort
ansvar för att kommande genera
tioner ska ha samma eller bättre
förutsättningar att förvalta och
utveckla kommunens verksam
heter. Det märks extra tydligt i
hur vi bedriver pedagogisk
verksamhet, äldreomsorg och
barnomsorg. Vi använder våra
ekonomiska tillgångar och
resurser klokt och ansvarsfullt.

Grön kommun
Vår tillväxt är ekonomiskt och
ekologiskt hållbar och i balans med
miljö och klimat. Kommunen har
ställt om mot en hållbar framtid
och de egna verksamheterna är
helt fossilbränslefria. Vi strävar
mot att hela Håbo ska vara obe
roende av fossila bränslen och
bygger upp energismarta alter
nativ. Väl genomtänkt planering
av bebyggelse minskar behovet av
bilresor och underlättar för
kollektivtrafiken, f otgängare
och cyklister.
Vi ställer hållbarhetskrav i
arkitekturen och har en tydlig
ambition att skapa sammanhållen
bebyggelse som inte tar nya natur
områden i anspråk. I Håbo upp
muntras miljömedvetet företagande,
energieffektivisering och medveten
konsumtion. Vi är en grön kommun
med biologisk mångfald, giftfria
miljöer och ett rikt naturliv.
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KS 2014/22 nr 2014.221

habo.se/vision

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2014-03-24
Kommunfullmäktige

KF § 3

KS 2014/22

Beslut om kommunövergripande vision - Vårt Håbo 2030
Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog 2012-09-24 projektplanen för arbetet med att ta
fram en ny kommunövergripande vision. Samtidigt tillsatte fullmäktige en
fullmäktigeberedning som fick i uppdrag att ta fram ett förslag till ny vision.
Fullmäktigeberedningen har nu färdigställt sitt arbete och överlämnar sitt
förslag till fullmäktige för antagande.
Ärendeprocessen för fullmäktigeberedningar skiljer sig delvis från den
traditionella kommunala ärendehanteringsprocessen. Detta eftersom
kommunallagens 5 kap, § 27, säger att om ett ärende bara beretts utav en
fullmäktigeberedning så ska den nämnd vars verksamhetsområde berörs av
ärendet alltid ges tillfälle att yttra sig. Detta är något som alltid måste vägas
och beaktas i Håbo kommuns framtida arbete med fullmäktigeberedningar.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att kommunstyrelsens
beslutar att remittera beredningens förslag till nedanstående nämnder för
yttrande:


Skolnämnden



Miljö- och tekniknämnden



Tillståndsnämnden



Socialnämnden

Nämnderna ska i sitt yttrande beakta och kommentera hur visionen påverkar
nämndens verksamhetsområde. Nämnderna ska inte avlämna synpunkter på
visionens generella utformning eller design. Yttrandet ska vara
kommunstyrelsen tillhanda senast 21 april.
Beslutsunderlag

–
–
–
–
–

Vårt Håbo 2030 (KS 2014/22 nr 2014.221)
Tjänsteskrivelse 2014-01-28
Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-02-18, § 27
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-03-03, § 35
Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet, 2014-03-24,
redovisade skriftliga yrkanden dels från Göran Eriksson (C) och dels
från Christian Nordberg (MP)..

Utskottets föreslår att förslaget remitteras till samtliga nämnder för
synpunkter.
JUSTERARE

EXPEDIERAD
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2014-03-24
Kommunfullmäktige

KF § 3

KS 2014/22

Kommunstyrelsens hantering av ärendet:
Styrelsen noterar att representanter från samtliga partier och samtliga
nämnds-förvaltningar, deltagit i framtagandet av visionsförslaget. Förslaget
har varit på remiss till olika instanser.
Styrelsen tillstyrker förslaget och beslutar att överlämna detta till
kommunfullmäktige, för beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet:
Yrkanden
Agneta Hägglund (S), Christian Nordberg (MP), Göran Eriksson (C) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Christian Nordberg (MP) och Göran Eriksson (C) redovisar var sitt
tilläggsyrkande till styrelsens förslag till beslut.. Göran Eriksson (C)
instämmer i Nordbergs (MP) tilläggsyrkande. Håkan Welin (FP) instämmer
dels i Nordbergs (MP) och dels i Erikssons (C) respektive tilläggsyrkande.
Efter att ha tagit del av de båda skriftliga yrkandena meddelar ordföranden
att yrkandet dels från Norberg (MP) och dels från Eriksson (C) inte rör det
nu behandlade ärendet och att yrkandena därför inte kommer att tas upp till
behandling.
Därefter konstaterar ordföranden att endast kommunstyrelsens förslag till
beslut föreligger och efter fullmäktiges prövning av detta konstateras att
fullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Kommunfullmäktigs beslut
1.

Fullmäktige beslutar att anta kommunövergripande vision - Vårt Håbo
2030, att gälla tillsvidare.

__________

Beslutsexpediering

Samtliga nämnder (kopia av beslutet kompletterat med uppgift om var
Visionen återfinns på intranätet)

JUSTERARE
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Nr 2014.1089

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-10
Kommunfullmäktige

§ 177

Dnr 2018/00751

Kommunfullmäktiges övergripande mål
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kommunövergripande fokusområden enligt bilaga ”Kommunfullmäktiges fokusområden”, daterad 201810-22.
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 6 juni 2018 beslutades det om
en reviderad styrmodell för Håbo kommun, samt att arbetet i enlighet med
styrmodellen ska ske på alla nivåer i ordinarie budgetprocess för 2019.
På övergripande nivå innebär det framtagande och fastställande av kommunfullmäktiges fokusområden och övergripande mål som sedan ska omsättas till konkreta planer och åtgärder av kommundirektör och kommunledningsgrupp.
Kommunfullmäktige har i en workshop ringat in möjliga fokusområden som
sedan prioriterats av gruppledarna från alla partier i kommunfullmäktige. De
områdena föreslås fastställas som Håbo kommuns fokusområden. Utifrån de
prioriterade fokusområdena kommer sedan kommunledningsgruppen att bereda förslag till övergripande mål och indikatorer som fastställs vid första
kommunfullmäktige 2019.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS 2018-11-26 § 255
Protokollsutdrag KSAU 2018-11-13
Tjänsteskrivelse 2018-10-17
Kommunfullmäktiges fokusområden 2018-10-22
Förslag till beslut på sammanträdet
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

______________
Beslutet skickas till:

Samliga nämnder, förvaltningar och kommunala bolag
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2019-05-08

Avsiktsförklaring angående samverkan för ett hållbart energisystem i
Håbo kommun
Bakgrund
Håbo kommun och E.ON har sedan länge ett etablerat samarbete inom bolaget E.ON Mälarkraft
Värme AB (EMVAB) som är det bolag som ansvarar för produktion och distribution av fjärrvärme i
Upplands Bro och Håbo kommuner, i näten Bro, Kungsängen och Bålsta. EMVAB är ett dotterbolag
inom E.ON koncernen, samägt med Håbo kommun och Upplands Bro kommun. Kommunerna står
som ägare till en aktie var i EMVAB, vilket för var och en motsvarar 0,1 % av aktiekapitalet.
Samägandeformen kommer ursprungligen från Graninge AB:s förvärv av fjärrvärmeverksamheten i
Upplands Bro och Håbo kommuner. Graninge förvärvades 2004 av Sydkraft, som sedan 2001 var ett
av E.ON majoritetsägt bolag. E.ONs 99,8 % av aktiekapitalet i EMVAB ägs formellt av E.ON Värme
Sverige AB, men all fjärrvärmeverksamhet inom E.ON (inkl. personal) bedrivs inom den
organisatoriska enheten E.ON Energilösningar AB som därmed också blir en naturlig del av denna
avsiktsförklaring.
I och med beslutet att bygga E.ON:s nya kraftvärmeanläggning i Högbytorp med tillhörande
transitledning kommer fjärrvärmenäten i Bro och Kungsängen att sammanbindas med nätet i Järfälla.
Nätet i Bålsta kommer dock tillsvidare att kvarstå i nuvarande form. Detta kommer till stor del att
påverka verksamheten i EMVAB och till det kan läggas att både Håbo kommun och E.ON ser ett
behov av att samverka även i frågor utanför den renodlade värmeverksamheten inom EMVAB. Därför
har denna avsiktsförklaring tagits fram med syfte att formulera ett nytt ändamålsenligt ramverk för
samverkan, parterna emellan.
Håbo kommun har en vision ”Vårt Håbo 2030” som är vägledande i kommunens arbete och visar hur
kommunen ska utvecklas till år 2030. En av visionens fyra delar säger: ”Vi ska vara Hållbara Håbo och
sträva mot jämlikhet och delaktighet. Vi tar vårt långsiktiga ansvar för natur och klimat och är
energieffektiva och fossilbränslefria.”
E.ON är en etablerad energiaktör i Sverige med en bred portfölj med hållbara energilösningar för
mobilitet, produktion, distribution och användning av energi. E.ONs vision är att skapa mervärden för
sina kunder med övergripande visionen ”improving people’s lives” och hjälpa människor, städer och
verksamheter med omställning mot ett hållbart energisystem. År 2025 kommer E.ON enbart erbjuda
100% återvunnen eller förnybar energi, "Helt hundra 2025" är ledstjärnan som genomsyrar E.ONs
arbete. E.ONs mål är ett samhälle som drivs av naturens kraft, inte på dess bekostnad.
E.ON möjliggör omställningen bland annat genom integration av förnybara energikällor, en högre
grad av återvunnen energi och användande av innovativ teknik. E.ON vill spela en ledande roll i
denna omställningen och för att lyckas med det krävs långsiktighet, uthållighet och ett gott
samarbete med kommuner och andra aktörer.
Det som förenar Håbo kommun och E.ON är ett gemensamt intresse att genom samverkan skapa
förutsättningar för en hållbar stadsutveckling och en hållbar energiförsörjning i kommunen. Denna
avsiktsförklaring visar på ett ömsesidigt intresse att tillsammans bidra till en hållbar stadsutveckling i
Håbo. Avsiktsförklaringen syftar också till att skapa en tydlighet angående inriktning och arbetsformer för samverkan. Denna avsiktsförklaring utesluter inte att ytterligare aktörer kan ansluta sig till
det gemensamma arbetet.
1
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Övergripande målsättning
På kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december 2018 fastställdes nya kommunövergripande
fokusområden. Med utgångspunkt i kommunens vision Vårt Håbo 2030 är Håbo kommuns
övergripande fokusområden från 2019:
•

Samhällsbyggnad med helhetssyn och livsperspektiv i fokus
I samhällsbyggnaden är det helhetssyn med livsperspektiv som ska vara i fokus, både
översiktligt och i detalj. Alla aspekter ska belysas när Håbo kommun planerar och bygger
samhället för framtiden – bostäder, näringsliv, rekreation, samhällsservice, kollektivtrafik och
infrastruktur. Det kräver ett nära och tidigt samarbete mellan olika förvaltningar, med
näringsliv och byggherrar samt medborgare. Dialog och inflytande ska genomsyra arbetet.

•

Mötesplatser för alla och ett engagerat föreningsliv i fokus
I Håbo kommun ska det finnas möjligheter för alla att hitta sitt sammanhang. Håbo kommun
ska erbjuda möjligheter till mötesplatser för människor i olika åldrar och olika delar av livet
och ta tillvara på det engagemang som finns i föreningar och hos medborgare. Med ett väl
utvecklat föreningsliv och bra förutsättningar för alla typer av föreningar att kunna bedriva
sin verksamhet skapas möjligheter för alla. Dialog och inflytande ska genomsyra arbetet.

•

Ett starkt lokalt näringsliv och arbetsmarknad i fokus
Företagandet i Håbo kommun ska vara starkt och möjliggöra en lokal arbetsmarknad, för att
skapa en levande kommun att både bo och verka i. Det lokala företagsklimatet ska stärkas.
Samverkan mellan kommun och näringsliv sker naturligt och utvecklas på efterfrågan från
kommun eller företag. Dialog och inflytande ska genomsyra arbetet.

Sedan 2016 arbetar E.ON utifrån sitt långsiktiga mål att leverera 100 % återvunnen och förnybar
energi till våra kunder. Detta mål omfattar även verksamheten i Håbo kommun.

Inriktning och omfattning
Denna avsiktsförklaring omfattar ett övergripande samarbete mellan parterna som inte är begränsat
till enskilda detaljplaner eller projekt kommunen. Samarbetet ger utrymme att omfatta
energiförsörjning i mer generella termer och inte begränsas till el- och fjärrvärme.
Den gemensamma ambitionen är att samarbetet kan fördjupas i form av specifika insatser för olika
frågeställningar när behov uppstår.
Följande fokusområden ska ligga till grund för arbetet:
-

Energiförsörjning, där elförsörjning och kapacitetsfrågor är högt prioriterade
Leveranssäkerhet, robusthet
Hållbarhet
Säkerhets- och beredskapsfrågor (relaterat till energiförsörjning)

Samarbetet utgår från E.ONs roll som infrastrukturägare, men innebär inte någon exklusivitet för
E.ON som energileverantör i Håbo. Istället kan det ingå att gemensamt söka samarbete med andra
nyckelaktörer för att varaktigt bidra till kommunens utveckling, såsom byggherrar, fastighetsägare,
leverantörer av andra tekniska system för t.ex. avfall, VA, IT/ICT, andra energileverantörer,
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boende/invånare m fl. En grundläggande princip som ligger till grund för samarbetet är öppenhet och
transparens gentemot externa intressenter.

Struktur och tillvägagångssätt
Samverkan ska föras på olika nivåer: en taktisk och operativ nivå och en mer strategisk nivå.
Operativt/taktiskt samverkansforum:
Syftet med ett operativt forum är främst att skapa en plattform för ömsesidigt informationsutbyte
för att skapa god framförhållning i samhällsbyggnadsfrågor, samt för att kunna diskutera och svara
på aktuella frågor som rör kommunens energiförsörjning.
Funktioner som ska ingå från kommunens:
-

Näringslivschef

Mark- och exploateringschef
Säkerhetschef (i förekommande fall)

Funktioner som ska ingå från E.ON:
-

KAM värme
KAM elnät

Operativt samverkansforum sammanträder en gång per kvartal och E.ON är sammankallande.
Exempel på frågor som kan behandlas inom operativt samverkansforum är: samarbete kring
energiförsörjning i exploateringsprojekt, dialog och samverkan kring laddinfrastruktur och lokal
förnybar elproduktion, infrastrukturrelaterade frågor, inspel till arbete med kommunala planer för
energi, avfall och miljö, detaljplaner, krisberedskap och övningar mm.
Strategiskt samverkansforum:
En strategisk gruppering sammankallas vid behov för diskussion av t.ex. mer långsiktiga frågor eller
frågor som eskalerats från den operativa samverkansgruppen.
Funktioner som ska ingå:
-

KSO och kommundirektör
Chefer för relevanta funktioner inom E.ON

Strategiskt samverkansforum sammankallas vid behov och E.ON är sammankallande. Gruppen bör
dock mötas minst en gång per år för att uppvärdera att huvudsyftet med denna avsiktsförklaring
uppnås och att samverkan fungerar tillfredsställande.
Exempel på frågor som kan behandlas inom strategiskt samverkansforum är: Inspel till utveckling av
nya långsiktiga planer på kommunnivå inkl övergripande strategier för energiförsörjning och
infrastruktur (t.ex. ÖP), ärenden som är problematiska och har eskalerats från operativt forum.

Tidsplan
Samarbetet så som det beskrivs i detta dokument löper från undertecknandet och målsättningen är
att det ska gälla fortsättningsvis.
Avsiktsförklaringen ska dock utvärderas årsvis och parterna fattar gemensamt beslut om fortsatt
arbete och eventuella korrigeringar.
3
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Ort:
Datum:

Ort:
Datum:

Per-Anders Tauson
Director City Energy Solutions

Liselotte Grahn Elg (M)
Kommunstyrelsens ordförande

E.ON Energilösningar AB

Håbo kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-03
Kommunstyrelsen

Ärende 18

§ 139

Dnr 2019/00215

Avgift för ansökan om godkännande av enskilda huvudmän för förskola
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden.
Sammanfattning
Den 1 januari 2019 infördes nya lagkrav för godkännande av verksamhet (2
kap. skollagen (2010:800)). I samband med de nya lagkraven infördes en
möjlighet i skollagen för kommuner att få ta ut en avgift för ansökan om att
godkännas som enskild huvudman för förskola.
Enligt 2 kap. 5c § skollagen får den kommun som handlägger ärenden om
godkännande av en enskild huvudman ta ut en avgift för ansökningar om
godkännande enligt 2 kap. 5 § skollagen.
Avgiften motsvarar självkostnadspris för handläggningen av en ansökan om
godkännande av enskild huvudman för att bedriva förskoleverksamhet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 133
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2019-05-08 § 56
Förslag till beslut på sammanträdet
Fred Rydberg (KD) yrkar på återremiss med motiveringen att ta fram bättre
underlag och jämförelse med andra kommuner.
Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Fred Rydbergs (KD) yrkande med tillägget
att beräkning av avgiften enligt självkostnadsprincipen ska göras och förtydligande av barn- och utbildningsnämndens attsats 4.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag eller enligt Fred Rydbergs (KD) yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Fred Rydbergs (KD) yrkande.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Owe Fröjds (Båp)
tillägg och finner att så sker.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 133

Dnr 2019/00215

Avgift för ansökan om godkännande av enskilda huvudmän för förskola
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunfullmäktige fastslår att barn- och utbildningsnämnden får ta ut
en avgift för ansökan om godkännande som huvudman för förskola.
2. Kommunfullmäktige fastslår avgiften till 12 600 kronor per ansökan om
ett godkännande som huvudman för förskola.
3. Kommunfullmäktige beslutar om en årlig uppräkning av avgiften med 2
%.
4. Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämnden får revidera nivån på avgiften för ansökan om godkännande som huvudman för förskola.
Sammanfattning
Den 1 januari 2019 infördes nya lagkrav för godkännande av verksamhet (2
kap. skollagen (2010:800)). I samband med de nya lagkraven infördes en
möjlighet i skollagen för kommuner att få ta ut en avgift för ansökan om att
godkännas som enskild huvudman för förskola.
Enligt 2 kap. 5c § skollagen får den kommun som handlägger ärenden om
godkännande av en enskild huvudman ta ut en avgift för ansökningar om
godkännande enligt 2 kap. 5 § skollagen.
Avgiften motsvarar självkostnadspris för handläggningen av en ansökan om
godkännande av enskild huvudman för att bedriva förskoleverksamhet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2019-05-08 § 56
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-08
Barn- och utbildningsnämnden

BOU § 56

Dnr 2019/00119

Avgift för ansökan om godkännande av enskilda huvudmän för
förskola
Beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska fastslå att barn- och utbildningsnämnden får ta ut en avgift för ansökan om
godkännande som huvudman för förskola.
2. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska fastslå avgiften till 12 600 kronor per ansökan om ett godkännande som
huvudman för förskola.
3. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar
om en årlig uppräkning av avgiften med 2 %.
4. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att barn- och utbildningsnämnden får revidera nivån på avgiften för ansökan om godkännande som huvudman för förskola.
Sammanfattning

Den 1 januari 2019 infördes nya lagkrav för godkännande av verksamhet (2
kap. skollagen (2010:800)). I samband med de nya lagkraven infördes en
möjlighet i skollagen för kommuner att få ta ut en avgift för ansökan om att
godkännas som enskild huvudman för förskola.
Enligt 2 kap. 5c § skollagen får den kommun som handlägger ärenden om
godkännande av en enskild huvudman ta ut en avgift för ansökningar om
godkännande enligt 2 kap. 5 § skollagen.
Avgiften motsvarar självkostnadspris för handläggningen av en ansökan om
godkännande av enskild huvudman för att bedriva förskoleverksamhet.
Beslutsunderlag

– Tjänsteskrivelse, 2019-04-08, BOU 2019/00119 nr 56109.
– Beräkning av kostnad för handläggning.
______________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Förvaltningsjurist
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Beräkning av kostnad för handläggning

Förutsättningar
Lönekostnadspåslag
Antal månader
Månadslön inkl fasta arvoden
Semesterdagar
Veckoarbetstid i tim
Omfattning av tjänst i%

39,17%
12
40 000 kr
31
40
100%

Timlön

338 kr

31 timmar * 338 kr = 10 478 kr + OH 20% ger cirka 12 600 kr.
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Ärende 19

Kommunstyrelsen

§ 141

Dnr 2019/00213

Avtal om samverkan kring kunskapsstyrning inom FoU
socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård för
Region Uppsala och länets kommuner
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till samverkansavtal kring kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård.
Sammanfattning
Under hösten 2018 utvärderades nämnden för kunskapsstyrning. Resultatet
av utvärderingen var en rekommendation att Region Uppsalas och kommunernas samverkan kring gemensamma kunskapsstyrningsfrågor ska hanteras
inom ramen för samverkansstrukturen HSVO (Samråd och tjänstemannaledning). Vid mötet den 1 februari 2019 föreslog därför ledamöterna i Regionalt forum att gällande samverkansavtal mellan Region Uppsala och länets
kommuner, kring kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande
hälso- och sjukvård, skulle sägas upp och ersättas med ett nytt avtal. Samverkansstrukturen HSVO fick i uppdrag att ta fram förslag till ett nytt avtal
som tydliggör uppdrag, beslutsordning, organisering och finansiering av
verksamheten. Förslaget till nytt samverkansavtal godkändes av Regionalt
forum vid mötet den 3 maj med förutsättningen att beslut om avtalet fattas i
parternas respektive fullmäktigen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 132
Tjänsteutlåtande Region Uppsala Dnr LS2019-0289
Förslag till samverkansavtal kring kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst
och angränsande hälso- och sjukvård.
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2019-05-20
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§ 132

Dnr 2019/00213

Avtal om samverkan kring kunskapsstyrning inom FoU
socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård för
Region Uppsala och länets kommuner
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till samverkansavtal kring kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård.
Sammanfattning
Under hösten 2018 utvärderades nämnden för kunskapsstyrning. Resultatet
av utvärderingen var en rekommendation att Region Uppsalas och kommunernas samverkan kring gemensamma kunskapsstyrningsfrågor ska hanteras
inom ramen för samverkansstrukturen HSVO (Samråd och tjänstemannaledning). Vid mötet den 1 februari 2019 föreslog därför ledamöterna i Regionalt forum att gällande samverkansavtal mellan Region Uppsala och länets
kommuner, kring kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande
hälso- och sjukvård, skulle sägas upp och ersättas med ett nytt avtal. Samverkansstrukturen HSVO fick i uppdrag att ta fram förslag till ett nytt avtal
som tydliggör uppdrag, beslutsordning, organisering och finansiering av
verksamheten. Förslaget till nytt samverkansavtal godkändes av Regionalt
forum vid mötet den 3 maj med förutsättningen att beslut om avtalet fattas i
parternas respektive fullmäktigen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Region Uppsala Dnr LS2019-0289
Förslag till samverkansavtal kring kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst
och angränsande hälso- och sjukvård.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Dnr LS2019-0289
Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Jan Andersson
Tfn 018-611 60 07
E-post
jan.g.andersson@regionuppsala.se

Regiondirektörens
ärendeberedning

Avtal om samverkan kring kunskapsstyrning inom FoU
socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård för Region
Uppsala och länets kommuner
Förslag till beslut
Regionstyrelsens beslut
1. Förslaget till samverkansavtal kring kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst
och angränsande hälso- och sjukvård godkänns.
Ärendebeskrivning
Under hösten 2018 utvärderades nämnden för kunskapsstyrning. Resultatet av
utvärderingen var en rekommendation att Region Uppsalas och kommunernas
samverkan kring gemensamma kunskapsstyrningsfrågor ska hanteras inom ramen för
samverkansstrukturen HSVO (Samråd och tjänstemannaledning). Vid mötet den 1
februari 2019 föreslog därför ledamöterna i Regionalt forum att gällande
samverkansavtal mellan Region Uppsala och länets kommuner, kring kunskapsstyrning
inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård, skulle sägas upp och ersättas
med ett nytt avtal. Samverkansstrukturen HSVO fick i uppdrag att ta fram förslag till ett
nytt avtal som tydliggör uppdrag, beslutsordning, organisering och finansiering av
verksamheten. Förslaget till nytt samverkansavtal godkändes av Regionalt forum vid
mötet den 3 maj med förutsättningen att beslut om avtalet fattas i parternas respektive
fullmäktigen.
Kostnader och finansiering
Berörd styrelse/nämnd för respektive avtalspart ansvarar för de ekonomiska medel som
finns avsatta inom detta avtal. Region Uppsala förvaltar de gemensamma ekonomiska
medlen och fakturerar respektive kommun deras andel av kostnaderna. Om över- eller
underskott uppstår i bokslut regleras detta årligen vid sista faktureringen.
Beredning
Avtalet har beretts i en arbetsgrupp med representanter från kommunerna, Region
Uppsala samt TML HSVO. Remittering har skett till berörda parter och verksamheter.
Avtalet har godkänts av Regionalt forum (2019-05-03).

Region Uppsala
Box 602 │ 751 25 Uppsala │ tfn vx 018-611 00 00 │ fax 018-611 60 10 │ org nr 232100-0024
www.regionuppsala.se
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Bilagor
Avtal om samverkan kring ekonomiska medel för kunskapsstyrning inom FoU
socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård för Region Uppsala och länets
kommuner
Kopia till
Heby kommun
Håbo kommun
Enköpings kommun
Knivsta kommun
Tierp kommun
Tierp kommun
Uppsala kommun
Älvkarleby kommun
Östhammar kommun
Nära vård och hälsa
Samråd HSVO
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Avtal om samverkan för kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst och
angränsande hälso- och sjukvård
1 Avtalsparter
Region Uppsala, Enköpings kommun, Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Tierps kommun,
Uppsala kommun, Älvkarleby kommun och Östhammars kommun.

2 Syfte
Avtalets syfte är att fastställa uppdrag, organisation, styrning och finansiering för samverkan kring
kunskapsstyrning för FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård (FoU-S).

3 Uppdrag
FoU-S ska verka för en evidensbaserad praktik med god kvalitet och effektivitet till nytta för
brukare/patient/invånare genom att:





erbjuda kunskapsstöd till socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård,

omvärldsbevaka och stödja implementering av forskning och utveckling,
arbeta med kunskapsspridning och vara en arena för erfarenhetsutbyte,
verka för ökad samverkan mellan forskning, praktisk verksamhet och utbildning genom
samarbete med externa parter som universitet och högskolor.

4 Organisation och styrning
Region Uppsala är värdorganisation och FoU-S ingår i Region Uppsalas organisation. Styrningen av
verksamheten sker via det politiskt tillsatta samrådet för hälsa, stöd, vård och omsorg (Samråd HSVO)
samt tjänstemannaledningen för hälsa, stöd, vård och omsorg (TML HSVO), med representation från
både Region Uppsala och kommunerna.
Samråd HSVO har till uppgift att:
 utifrån uppdraget fastställa flerårig strategisk inriktning för FoU-S,
 vårda samverkansavtalet och följa upp den strategiska inriktningen,
 föreslå eventuella avtalsförändringar, samt
 vara ett forum för diskussion och samverkan kring kunskapsstyrning för FoU socialtjänst och
angränsande hälso- och sjukvård.
TML HSVO har till uppgift att:






fastställa årlig verksamhetsplan för FoU-S,
ansvara för att uppföljning av verksamhetsplan och återrapportering av verksamhetens resultat
till Samråd HSVO sker årligen,
uppmärksamma behov av verksamhetsutveckling,
ta ställning till behov av verksamhetsanpassning vid eventuella förändringar som påverkar
förutsättningarna i avtal eller budget, samt
vid behov lyfta frågor för förankring och diskussion till Samråd HSVO.

5 Finansiering
Berörd styrelse/nämnd för respektive avtalspart ansvarar för de ekonomiska medel som finns avsatta
inom detta avtal.
Budgeten uppgår till 11,7 mnkr år 2019 (uppräkning sker årligen enligt LPIK). Finansieringsmodellen
bygger på att kostnader fördelas lika mellan Region Uppsala (50 %) och länets kommuner (50 %).
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Kommunerna finansierar sin del utifrån befolkningsstorlek per den 30 juni året före aktuellt budgetår.
Region Uppsala förvaltar de gemensamma ekonomiska medlen och fakturerar respektive kommun
deras andel av kostnaderna. Parterna har rätt till löpande insyn i medelsförvaltningen.
Om över- eller underskott uppstår i bokslut regleras detta årligen vid sista faktureringen.
Externa projektanslag kan föras över mellan åren enligt anslagsgivarens regler. Användningen av dessa
prioriteras i enlighet med verksamhetsplanen som TML HSVO fastställer. Projektmedel kan användas till
aktiviteter som inte omfattar alla avtalsparter förutsatt att aktiviteten uppfyller avtalets intentioner i
övrigt.

6 Avtalsperiod
Detta avtal gäller fr.o.m. 2019-07-01 och tills vidare.
Vill någon av de samverkande parterna frånträda avtalet ska skriftligt meddelande om detta tillsändas
övriga parter. Uppsägningstiden är ett (1) år. För avtalets upphörande i sin helhet krävs likalydande
beslut i respektive fullmäktigen.
Vid upphörande av verksamheten i sin helhet, eller om någon part vill frånträda avtalet, ska särskilda
förhandlingar ske mellan parterna angående formerna för detta samt angående den ekonomiska
regleringen mellan parterna.

7 Avtalsvillkor
Detta avtal gäller under förutsättning att fullmäktige hos alla parter har godkänt avtalet.
Vid väsentligt förändrade förutsättningar ska var och en av parterna ha rätt att skriftligen begära
omförhandling av avtalet.

8 Tvist
Tvist angående tolkning av avtalet ska i första hand avgöras i förhandling mellan parterna. Eventuellt
kvarstående tvist ska avgöras av allmän domstol.

9 Undertecknande
Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit ett vardera.
Uppsala den

XX kommun den

För Region Uppsala

För XX kommun

_____________________________

_____________________________

Emilie Orring

XX

Regionstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-05-27
Kommunstyrelsens förvaltning
Ekonomiavdelning
Vipul Vithlani
Ekonomichef

Komplettering av underlag till ärende 2019/00213 - Avtal om
samverkan kring kunskapsstyrning
Sammanfattning

När ärendet om avtal om samverkan kring kunskapsstyrning inom FoU
socialtjänst och angränsade Hälso- och sjukvård för Region Uppsala och
länets kommuner behandlades av KS-au, efterfrågades en ekonomisk
redovisning och hur det påverkade nämndens budget.
Budgeten enligt den föreslagna fördelningen från region Uppsala är avsatt
under kommunstyrelse under posten medlemsavgifter. Finansieringen av
den gemensamma nämndens budget om 11,7 mkr är fördelad 50 procent på
regionen och 50 procent på länets kommuner, befolkningsrelaterad. Detta
innebär att Håbo kommuns andel uppgår 5,7 procent av ca 5,9 mkr. För år
2019 är kostnaden budgeterad till 335 417 kr.
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1(1)
Vår beteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-03
Kommunstyrelsen

§ 153

Ärende 20

Dnr 2019/00075

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt
SOL och LSS kvartal 4 2018
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.
Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har inkommit med redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen
och 9 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade för kvartal 4
år 2018. Enligt dessa lagar ska sådan redovisning delges kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 129
Socialnämndens beslut, § 4 2019
Socialnämndens yttrande
Vård- och omsorgsnämndens beslut, § 31 2019
Vård- och omsorgsnämndens yttrande

JUSTERARE

EXPEDIERAD
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SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 129

Dnr 2019/00075

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt
SOL och LSS kvartal 4 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.
Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har inkommit med redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen
och 9 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade för kvartal 4
år 2018. Enligt dessa lagar ska sådan redovisning delges kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut, § 4 2019
Socialnämndens yttrande
Vård- och omsorgsnämndens beslut, § 31 2019
Vård- och omsorgsnämndens yttrande

JUSTERARE

EXPEDIERAD
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UTDRAGSBESTYRKNING

1(1)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-04-04

Vår beteckning

KS 2019/00075 nr 89639

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

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och
LSS kvartal 4 2018
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.
Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har inkommit med
redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 §
Socialtjänstlagen och 9 § Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade för kvartal 4 år 2018. Enligt dessa lagar ska sådan
redovisning delges kommunfullmäktige.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Om kommunen inte verkställer gynnande biståndsbeslut inom tre månader
kan inspektionen för vård och omsorg (IVO) välja att hos förvaltningsrätten
föreslå att kommunen tilldöms ett vite.
Uppföljning

Ej verkställda beslut följs upp löpande som en del av socialförvaltningens
ordinarie verksamhet.
Beslutsunderlag

–
–
–
–

Socialnämndens beslut, § 4 2019
Socialnämndens yttrande
Vård- och omsorgsnämndens beslut, § 31 2019
Vård- och omsorgsnämndens yttrande

__________

Beslut skickas till

Socialnämnden, för kännedom
Vård- och omsorgsnämnden, för kännedom
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-02-05
Socialnämnden

SN § 4

Dnr 2018/00025

Ej verkställda gynnande beslut 2018, rapportering 4 gånger per år
Beslut

1. Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rapport av verkställighet
av beslut enligt Socialtjänstlagen till Kommunfullmäktige och kommunens revisorer för kännedom
Sammanfattning

Socialnämnden är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO,
om beviljade insatser inte har blivit verkställda inom lagstadgad tid. För kvartal
fyra år 2018 har två ärenden av ej verkställda beslut rapporterats.
Båda besluten avser insatsen kontaktfamilj, inom avdelningen för stöd till barn,
unga och familj. Ett av ärendena har inte kunnat verkställas till följd av att det saknas lämplig uppdragstagare och att vårdnadshavare tackat nej till de förslag på uppdragstagare som förvaltningen gett. Insatsen beräknas dock verkställas i februari
månad.
Det andra ärendet avser ett tidigare rapporterat avbrott i verkställighet, som nu
verkställts 2018-10-15 då ny uppdragstagare påbörjat insatsen. Ärendet rapporteras
nu som avslutat till IVO.
Beslutsunderlag

– Tjänsteskrivelse, nr31956, daterad 2019-01-25
– Yttrande, nr31955 daterad 2019-01-25
______________
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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1(1)

YTTRANDE
Datum

2019-01-25

Vår beteckning

SN 2018/00025 nr 31955

Avdelning Administrativt stöd och utveckling
Hanna Röngren, Verksamhetsutvecklare
hanna.rongren@habo.se

Yttrande, ej verkställda gynnande beslut kvartal 4, 2018
Sammanfattning

Socialnämnden är skyldiga att kvartalsvis rapportera till Inspektionen för
vård och omsorg, IVO, om gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL)
samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har
verkställts inom lagstadgad tid. Beslut ska verkställas skyndsamt, men inte
senare än tre månader efter beslutsdatum.
Rapportering till IVO kan ske utifrån tre grunder;
Varje individbeslut som inte har verkställts inom tre månader ska
rapporteras. Även avbrott som har skett i tidigare uppdrag ska rapporteras.
När tidigare rapporterade ej verkställda beslut till IVO har blivit verkställda,
ska dessa rapporteras som verkställigheter.
För kvartal fyra år 2018 har två ärenden inom socialnämndens
ansvarsområden rapporterats till IVO.
Redogörelse för rapporterade ärenden

Ett ärende avser ett nytt beslut om kontaktfamilj med beslutsdatum 201808-23. Beslutet har inte verkställts till följd av att det saknas lämplig
uppdragstagare. Förvaltningen har föreslagit en lämplig uppdragstagare,
som vårdnadshavare valt att tacka nej till då de enbart önskar en
kontaktfamilj utifrån egna önskemål. Insatsen beräknas verkställas under
januari/februari månad då uppstartsmöte finns inplanerat med utredd
kontaktfamilj utifrån vårdnadshavares önskemål.
Det andra ärendet avser ett tidigare rapporterat beslut där avbrott skett i
verkställigheten av kontaktfamilj. Avbrott i verkställigheten skedde 201806-02 då kontaktfamiljen sa upp sitt uppdrag på grund av att den enskildes
behov var större än förväntat. Beslutet rapporteras nu som verkställt och
avslutas till IVO då insatsen startades upp 2018-10-15 då en ny
kontaktfamilj tillsattes.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-02-26
Vård- och omsorgsnämnden

VON § 31 Dnr 2018/00034

Rapportering av ej verkställda beslut till IVO, kvartal 4 år 2018
Beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens yttrande om
verkställighet av beslut enligt Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade till kommunfullmäktige och kommunens revisorer för
kännedom.
Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden är skyldig att anmäla till IVO, Inspektionen för vård
och omsorg om gynnande beslut inte har blivit verkställda inom lagstadgad tid.
Vård- och omsorgsnämnden är också skyldig att rapportera till fullmäktige och
fullmäktiges revisorer om beslut som inte blivit verkställda.
Inom kvartal fyra år 2018 har totalt fyra (4) ärenden enligt Socialtjänstlagen, SoL,
inrapporterats samt 20 ärenden enligt Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS. Dessa rapporteringar kan avse både beslut som inte är
verkställda, avbrott som skett i tidigare verkställigheter eller då verkställighet skett i
tidigare rapporterade ärenden.
Ärendet

Beskrivning av rapporterade ärenden framgår i förvaltningens yttrande.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Förvaltningen har i ett ärende lämnat yttrande och kommer i ett annat ärende att
lämna yttrande till IVO. IVO kan överväga i dessa ärenden att ansöka hos
förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift för ej verkställda beslut. Vårdoch omsorgsnämnden inväntar IVO´s beslut.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nr 3655, daterad 2019-02-04.
Yttrande nr 3605, daterad 2019-01-29.
Förslag till beslut på sammanträdet

Inga förslag lämnas.

JUSTERARE

EXPEDIERAD
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1(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-02-26
Vård- och omsorgsnämnden

Beslutsgång

Ordförande Per-Arne Öhman (M) frågar om nämnden godkänner att rapporten överlämnas för kännedom till fullmäktige och fullmäktiges revisorer och finner att så sker.
______________
Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges revisorer

JUSTERARE

EXPEDIERAD
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2(2)

1(4)

YTTRANDE
Datum

2019-01-29

Vår beteckning

VON 2018/00034 nr 3605

Socialförvaltningen
Avdelning Administrativt stöd och utveckling
Sandra Sabel, Verksamhetsutvecklare
0171-538 61
sandra.sabel@habo.se

Yttrande, ej verkställda beslut till IVO kvartal 4 år 2018
Bakgrund

Socialförvaltningen är skyldig att kvartalsvis rapportera till Inspektionen för
vård- och omsorg (IVO) om gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL)
samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har
verkställts inom lagstadgad tid. Beslut ska verkställas skyndsamt, men inte
senare än tre månader efter beslutsdatum.
Rapportering till IVO kan ske på tre olika grunder
Varje individbeslut som inte har verkställts inom tre månader ska
rapporteras till IVO. Även avbrott som har skett i tidigare uppdrag ska
rapporteras. När tidigare beslut som inkommit till IVO har blivit verkställda,
ska dessa rapporteras som verkställigheter.
Sammanfattning

För kvartal fyra år 2018 har följande ärenden inrapporterats.
Tre (3) ärenden inom SoL, ÄO, äldreomsorg
Ett (1) ärende inom SoL, OF, omsorger personer med funktionsnedsättning
20 ärenden inom LSS
Beslut enligt SoL

Inom ÄO, äldreomsorg
Ett ärende är nytt för kvartal fyra och avser permanent bostad som inte
verkställts inom lagstadgad tid. Beslutet fattades 2018-09-07. Den enskilde
har fått två erbjudanden om inflyttning på kommunens egna särskilda
boende 2018-09-26 och 2019-01-09 men avböjt på egen begäran. Personen
har angivit som orsak att hen inte vill flytta just nu. Utökad hemtjänst har
beviljats och fortsatt dialog med enskild pågår.
Ett ärende avser permanent bostad som rapporterades in under kvartal tre
som inte verkställt inom lagstadgad tid men som nu har avslutats i denna
rapporteringsperiod då beslutet verkställdes 2018-10-15.
Ett ärende avser kontaktperson som rapporterades in under kvartal tre som
avbrott i verkställigheten. Enskild har inte medverkat till insatsen när
kontaktperson försökt boka in träffar. Matchningsmöte med ny tilltänkt
kontaktperson skedde under november 2018. Beslutet har därefter
verkställts 2018-11-16 och avslutas under denna rapporteringsperiod.
Inom OF, omsorger om personer med funktionsnedsättning
Ärendet avser kontaktperson där beslutet inte har verkställts inom
lagstadgad tid utifrån saknad av lämplig uppdragstagare och rapporterades
in under kvartal tre. Matchningsmöte med tilltänkt kontaktperson skedde
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YTTRANDE
Datum

2019-01-29

Vår beteckning

VON 2018/00034 nr 3605

2018-10-10 och beslutet har därmed verkställts och avslutas under denna
rapporteringsperiod.
Beslut enligt LSS

Biträde av kontaktperson
Tre ärenden avser kontaktperson.
Ett ärende är tidigare inrapporterat som avbrott i verkställigheten, enskild
har tackat nej till föreslagen uppdragstagare. Beslutet har verkställts 201812-01 och ärendet avslutas i och med denna rapporteringsperiod.
Ett ärende avslutas denna rapporteringsperiod utan verkställan då den
enskilde inte medverkar till insatsen och beslutet avslutas.
Ett ärende är tidigare inrapporterat som avbrott i verkställigheten, tidigare
uppdragstagare slutade och ny matchade inte. Ny uppdragstagare finns och
beslutet är verkställt 2019-01-14, ärendet avslutas i och med denna
rapporteringsperiod.
Korttidsvistelse i kontaktfamilj
Avser ett ärende där beslut om korttidsvistelse i kontaktfamilj fattades 201804-27 och rapporterades in under kvartal tre som inte verkställt. Beslutet har
avslutats på enskilds vårdnadshavares begäran. Vid denna
rapporteringsperiod avslutas ärendet utan verkställan.
Bostad med särskild service för vuxna
Avser totalt elva ärenden med beslut om bostad för vuxna.
Ett ärende med beslut fattat 2018-09-07 verkställdes genom inflyttning på
kommunens nya servicebostad 2019-01-14 och kommer att avslutas under
kvartal ett år 2019.
Ett ärende med beslut från 2018-06-11 planeras inflyttning på servicebostad
under februari och kommer att avslutas under kvartal ett år 2019 då beslutet
blir verkställt.
Ett ärende med beslut från 2018-01-23 fanns planering för inflyttning på
servicebostad under februari månad 2019 men på grund av kommande
placering på hem för vård- och boende (HVB) avvaktas verkställighet av
servicebostad enligt LSS. Beslutet rapporteras som fortsatt inte verkställt.
I åtta ärenden med beslut om bostad planeras inflyttning på kommunens
gruppbostäder under maj 2019. I och med det kommer dessa åtta beslut att
rapporteras in under kvartal två år 2019 som verkställda och därmed
avslutas. Ett av dessa åtta ärenden avser ett förhandsbesked som beviljats för
insatsen 9§9 LSS. Sökande är från annan kommun och beslutet hanteras så
som om personen bor i kommunen.
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YTTRANDE
Datum

2019-01-29

Vår beteckning

VON 2018/00034 nr 3605

Ledsagarservice
Avser ett ärende med beslut om insatsen från och med 2018-01-24.
Inrapporterades kvartal tre som inte verkställt och vid denna
inrapporteringsperiod fortfarande inte verkställt. Familjen har tackat nej till
tidigare erbjuden uppdragstagare. Rekrytering pågår och inplanerat
matchningsmöte finns.
Avlösarservice i hemmet
Avser tre ärenden.
Ett ärende med beslut om insatsen från 2018-06-13 rapporterades under
kvartal tre som inte verkställt. Beslutet har nu verkställts 2018-10-15 och
avslutas i och med denna rapportering.
Ett ärende med beslut om insatsen från 2018-06-07 rapporterades under
kvartal tre som inte verkställt. Beslutet har blivit verkställt 2018-09-21 och
avslutas i och med denna rapportering.
Ett ärende med beslut från 2018-05-09 har tidigare rapporterats som inte
verkställt. Familjen har meddelat att de inte vill introducera någon
uppdragstagare utan vill avvakta. Beslut rapporteras in under denna
rapporteringsperiod som fortsatt inte verkställt.
Bostad med särskild service för barn eller ungdomar
Avser ett ärende med avbrott i verkställigheten 2018-04-04, till följd av att
den enskilde omhändertogs enligt LVU och placerades på ett HVB-hem.
Ärendet har i denna rapporteringsperiod avslutats utan verkställighet i och
med fortsatt placering enligt LVU. För den enskilde avser det även beslut
om insatsen daglig verksamhet.
Ekonomiska konsekvenser och uppföljning

Under rapporteringen för kvartal fyra år 2018 framkommer att tre ärenden
med beslut inom SoL har avslutats i och med att besluten har verkställts.
Vidare framkommer att sju ärenden med beslut inom LSS har avslutats i och
med att fyra beslut har verkställts, ett beslut har avslutats på egen begäran,
ett beslut har avslutats på grund av att enskild inte medverkat till insats och
ett beslut har avslutats utifrån placering enligt LVU.
Förvaltningen kommer att lämna yttrande i ett ärende som avser bostad med
särskild service för vuxna enligt 9§9 LSS. Inspektionen för vård- och
omsorg, IVO, överväger i det ärendet att ansöka om utdömande av särskild
avgift hos förvaltningsrätten för ej verkställt beslut enligt 28 a § lag
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Beslutet
planeras att verkställas under maj 2019.
Förvaltningen har lämnat yttrandet i ett ärende som avser
korttidsboende/växelvårdsboende enligt SoL. Inspektionen för vård- och
omsorg, IVO, överväger i det ärendet att ansöka om utdömande av särskild
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YTTRANDE
Datum

2019-01-29

Vår beteckning

VON 2018/00034 nr 3605

avgift hos förvaltningsrätten för ej verkställt beslut enligt 16 kap. 6 a §
Socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Ärendet rapporterades in under kvartal
tre 2017 som verkställt 2017-08-14.
Förvaltningen inväntar IVO´s beslut i båda ärenden.
Efter fjärde kvartalsredovisningen år 2018 kan konstateras att det
fortsättningsvis finns vissa svårigheter i att matcha för insatserna
kontaktperson, avlösarservice och ledsagarservice utifrån den enskilde
behov och önskemål. Redovisningen visar dock på en positiv trend då det är
färre beslut om ovan insatser som rapporteras som inte verkställda detta
kvartal i förhållande till föregående kvartal. Vilket visar på ett gott
rekryteringsarbete hos ansvarig verkställare för dessa insatser.
Redovisningen visar också att det finns en planering för verkställighet av
gynnande beslut om bostad med särskild service för vuxna under år 2018
och 2019, i och med nya servicebostäder och gruppbostäder. Vilket kommer
leda till att elva beslut om bostad enligt LSS kommer att redovisas som
verkställda under kommande rapporteringsperioder, kvartal ett och två år
2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-03
Kommunstyrelsen

§ 144

Dnr 2018/00472

Ärende 21

Motion: Planläggning av fler villatomter med mera
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionens två första attsatser.
2. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslag till reviderad tredje attsats, att utreda möjligheten till ett nytt gestaltningsprogram efter Stockholmsvägen på normalt maximalt 3 våningar mot Stockholmsvägen och mer
grönytor i anslutning till Åsen.
Sammanfattning
Owe Fröjd (Båp) har inkommit med en motion om planläggning av fler villatomter. Motionen utmynnar i tre förslag. Det föreslås att:
man snarast planerar för fler villatomter, villatomter som ska säljas till privatpersoner som får möjlighet att bygga som de vill, inte vara tvungna att
köpa något som någon byggmästare vill och som är byggt med vinstoptimering som främsta syfte inte bevilja fler nya detaljplaner än vad kommunens
behov är införa ett nytt gestaltningsprogram efter Stockholmsvägen på normalt maximalt 3 våningar mot Stockholmsvägen, och mer grönytor i anslutning till Åsen.
I motionen uppges att det de senaste fyra åren getts ett flertal uppdrag om
framtagande av planförslag för uppförande av ”många” flerbostadshus. Det
uppges också i motionen att Bålstapartiet tycker att det är alldeles för
många. Det heter vidare att Håbo är ett utpräglat villasamhälle och att det till
stora delar bör förbli så.
Förvaltningen gör följande bedömning av de tre förslagen:
Planera för fler villatomter
För att garantera en styckvis försäljning av obebyggda villatomter till privatpersoner krävs att kommunen agerar ombud, som exploatör. Vid exploatering av nya områden behöver kommunen då stå för investeringskostnaden
för utbyggnad av infrastrukturen. Projekten blir ekonomiskt framtunga och
når balans först när endast ett fåtal tomter finns kvar till försäljning. Även
om byggnationen av de styckvis sålda tomterna inte behöver ske vinstoptimerat sker försäljning av tomterna till marknadsmässigt pris.
Ett antal villatomter finns till salu i kommunen. Av dem är endast ett fåtal
kommunens egna. Majoriteten av tomter återfinns utanför Bålsta. Kommunen strävar mot ett långsiktigt hållbart samhälle med ett varierat bostadsutbud med balans mellan villaområden och flerbostadshus. Pågående planeringsprojekt, såsom Viby äng (etapp I och K) samt vid Hjalmars väg
(Kivinge) bedöms kunna ge detta och även en markreserv av tomter för
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kommunen till försäljning. Det är alltså förvaltningens mening att planering
för fler villatomter pågår, delvis med den i motionen efterlysta inriktningen.
Förvaltningen anser därmed att motionens första förslag avslås.
Inte bevilja fler nya detaljplaner
Detaljplanering är en långsiktig process och kommunens behov och ansvar
förändras över tid. En färdig detaljplan är ingen garanti för en utbyggnad.
För att täcka kommunens behov över tid krävs buffertar eller reserver. En
förändring kan vara snabb så att planering inte riktigt hinner med. Det är i
ett sådant läge man har nytta av tidigare detaljplaners vidsynthet. Eftersom
planeringens syfte är att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda
sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö
vore det synnerligen olyckligt att kortsiktigt begränsa detaljplaneringen.
Förvaltningen menar med anledning av ovanstående att motionens andra
förslag ska avslås.
Införa ett nytt gestaltningsprogram efter Stockholmsvägen
Stockholmsvägen är av en betydande längd med varierad bebyggelse. Småhusbebyggelse blandat med flerbostadshus. Högsta bebyggelse i dag är sjuvåningshus (Novilla) samt Mansängen och Johanneslund med fem/sex våningar. En 2018 antagen detaljplan för Tvåhusområdet innebär bebyggelse
på upp till 5 våningar.
Vidare pågår bl a programarbete för Gamla Bålsta, också centrerat längs
Stockholmsvägen, med inriktning på ett tillvaratagande av kulturmiljöer.
Dessutom finns samrådsförslag för Kalmarsand utställt med bebyggelse i
upp till 60 meter. Förvaltningen menar att det alltså redan finns, samt pågår
arbete med program för Stockholmsvägen. Dessa program är väl förankrade.
Då Stockholmsvägen varierar kraftigt i dagens utförande skulle en generell
begränsning till tre våningar inte stämma med dagsläget. Fler grönytor och
bättre koppling mellan dessa och Åsen, ingår redan i flera pågående projekt.
Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att även motionens tredje förslag avslås.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 120
Tjänsteskrivelse 2019-04-29
Motion 2018-06-06
Förslag till beslut på sammanträdet
Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till motionen med ändring av motionens tredje
attsats till

JUSTERARE

EXPEDIERAD

437

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

2(3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-03
Kommunstyrelsen

"Utreda möjlighet till ett nytt gestaltningsprogram efter Stockholmsvägen på
normalt maximalt 3 våningar mot Stockholmsvägen och mer grönytor i anslutning till Åsen."
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall Owe Fröjds (Båp) yrkande.
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall Owe Fröjds (Båp) yrkande.
Agneta Hägglund (S) yrkar bifall Owe Fröjds (Båp) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens beslutar enligt arbetsutskottets
förslag eller enligt Owe Fröjds (Båp) yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Owe Fröjds (Båp) yrkande.
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§ 120

Dnr 2018/00472

Motion: Planläggning av fler villatomter med mera
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar vidare ärendet utan eget förslag
till beslut.
Sammanfattning
Owe Fröjd (Båp) har inkommit med en motion om planläggning av fler villatomter. Motionen utmynnar i tre förslag. Det föreslås att:
man snarast planerar för fler villatomter, villatomter som ska säljas till privatpersoner som får möjlighet att bygga som de vill, inte vara tvungna att
köpa något som någon byggmästare vill och som är byggt med vinstoptimering som främsta syfte inte bevilja fler nya detaljplaner än vad kommunens
behov är införa ett nytt gestaltningsprogram efter Stockholmsvägen på normalt maximalt 3 våningar mot Stockholmsvägen, och mer grönytor i anslutning till Åsen.
I motionen uppges att det de senaste fyra åren getts ett flertal uppdrag om
framtagande av planförslag för uppförande av ”många” flerbostadshus. Det
uppges också i motionen att Bålstapartiet tycker att det är alldeles för
många. Det heter vidare att Håbo är ett utpräglat villasamhälle och att det till
stora delar bör förbli så.
Förvaltningen gör följande bedömning av de tre förslagen:
Planera för fler villatomter
För att garantera en styckvis försäljning av obebyggda villatomter till privatpersoner krävs att kommunen agerar ombud, som exploatör. Vid exploatering av nya områden behöver kommunen då stå för investeringskostnaden
för utbyggnad av infrastrukturen. Projekten blir ekonomiskt framtunga och
når balans först när endast ett fåtal tomter finns kvar till försäljning. Även
om byggnationen av de styckvis sålda tomterna inte behöver ske vinstoptimerat sker försäljning av tomterna till marknadsmässigt pris.
Ett antal villatomter finns till salu i kommunen. Av dem är endast ett fåtal
kommunens egna. Majoriteten av tomter återfinns utanför Bålsta. Kommunen strävar mot ett långsiktigt hållbart samhälle med ett varierat bostadsutbud med balans mellan villaområden och flerbostadshus. Pågående planeringsprojekt, såsom Viby äng (etapp I och K) samt vid Hjalmars väg
(Kivinge) bedöms kunna ge detta och även en markreserv av tomter för
kommunen till försäljning. Det är alltså förvaltningens mening att planering
för fler villatomter pågår, delvis med den i motionen efterlysta inriktningen.
Förvaltningen anser därmed att motionens första förslag avslås.
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Inte bevilja fler nya detaljplaner
Detaljplanering är en långsiktig process och kommunens behov och ansvar
förändras över tid. En färdig detaljplan är ingen garanti för en utbyggnad.
För att täcka kommunens behov över tid krävs buffertar eller reserver. En
förändring kan vara snabb så att planering inte riktigt hinner med. Det är i
ett sådant läge man har nytta av tidigare detaljplaners vidsynthet. Eftersom
planeringens syfte är att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda
sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö
vore det synnerligen olyckligt att kortsiktigt begränsa detaljplaneringen.
Förvaltningen menar med anledning av ovanstående att motionens andra
förslag ska avslås.
Införa ett nytt gestaltningsprogram efter Stockholmsvägen
Stockholmsvägen är av en betydande längd med varierad bebyggelse. Småhusbebyggelse blandat med flerbostadshus. Högsta bebyggelse i dag är sjuvåningshus (Novilla) samt Mansängen och Johanneslund med fem/sex våningar. En 2018 antagen detaljplan för Tvåhusområdet innebär bebyggelse
på upp till 5 våningar.
Vidare pågår bl a programarbete för Gamla Bålsta, också centrerat längs
Stockholmsvägen, med inriktning på ett tillvaratagande av kulturmiljöer.
Dessutom finns samrådsförslag för Kalmarsand utställt med bebyggelse i
upp till 60 meter. Förvaltningen menar att det alltså redan finns, samt pågår
arbete med program för Stockholmsvägen. Dessa program är väl förankrade.
Då Stockholmsvägen varierar kraftigt i dagens utförande skulle en generell
begränsning till tre våningar inte stämma med dagsläget. Fler grönytor och
bättre koppling mellan dessa och Åsen, ingår redan i flera pågående projekt.
Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att även motionens tredje förslag avslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-29
Motion 2018-06-06
Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Moore (SD) yrkar bifall till motionen.
Agneta Hägglund (S) yrkar att ärendet skickas vidare utan eget förslag till
beslut.
Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Thomas Moores (SD)
yrkande eller enligt Agneta Hägglunds (S) yrkande. Ordförande finner att
arbetsutskottets beslutar enligt Agneta Hägglunds (S) yrkande.
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Vår beteckning

KS 2018/00472 nr 90206

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens kansli
Olle Forsmark, Nämndsekreterare
olle.forsmark@habo.se

Motion: Planläggning av fler villatomter med mera

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige avslår motionens tre förslag med hänvisning till
förvaltningens bedömning enligt nedan.
Sammanfattning

Owe Fröjd (Båp) har inkommit med en motion om planläggning av fler
villatomter. Motionen utmynnar i tre förslag. Det föreslås att:
 man snarast planerar för fler villatomter, villatomter som ska
säljas till privatpersoner som får möjlighet att bygga som de
vill, inte vara tvungna att köpa något som någon byggmästare
vill och som är byggt med vinstoptimering som främsta syfte
 inte bevilja fler nya detaljplaner än vad kommunens behov är
 införa ett nytt gestaltningsprogram efter Stockholmsvägen på
normalt maximalt 3 våningar mot Stockholmsvägen, och mer
grönytor i anslutning till Åsen.
I motionen uppges att det de senaste fyra åren getts ett flertal uppdrag om
framtagande av planförslag för uppförande av ”många” flerbostadshus. Det
uppges också i motionen att Bålstapartiet tycker att det är alldeles för
många. Det heter vidare att Håbo är ett utpräglat villasamhälle och att det till
stora delar bör förbli så.
Förvaltningen gör följande bedömning av de tre förslagen:
Planera för fler villatomter
För att garantera en styckvis försäljning av obebyggda villatomter till
privatpersoner krävs att kommunen agerar ombud, som exploatör. Vid
exploatering av nya områden behöver kommunen då stå för
investeringskostnaden för utbyggnad av infrastrukturen. Projekten blir
ekonomiskt framtunga och når balans först när endast ett fåtal tomter finns
kvar till försäljning. Även om byggnationen av de styckvis sålda tomterna
inte behöver ske vinstoptimerat sker försäljning av tomterna till
marknadsmässigt pris.
Ett antal villatomter finns till salu i kommunen. Av dem är endast ett fåtal
kommunens egna. Majoriteten av tomter återfinns utanför Bålsta.
Kommunen strävar mot ett långsiktigt hållbart samhälle med ett varierat
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bostadsutbud med balans mellan villaområden och flerbostadshus. Pågående
planeringsprojekt, såsom Viby äng (etapp I och K) samt vid Hjalmars väg
(Kivinge) bedöms kunna ge detta och även en markreserv av tomter för
kommunen till försäljning. Det är alltså förvaltningens mening att planering
för fler villatomter pågår, delvis med den i motionen efterlysta inriktningen.
Förvaltningen anser därmed att motionens första förslag avslås.
Inte bevilja fler nya detaljplaner
Detaljplanering är en långsiktig process och kommunens behov och ansvar
förändras över tid. En färdig detaljplan är ingen garanti för en utbyggnad.
För att täcka kommunens behov över tid krävs buffertar eller reserver. En
förändring kan vara snabb så att planering inte riktigt hinner med. Det är i
ett sådant läge man har nytta av tidigare detaljplaners vidsynthet. Eftersom
planeringens syfte är att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda
sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö
vore det synnerligen olyckligt att kortsiktigt begränsa detaljplaneringen.
Förvaltningen menar med anledning av ovanstående att motionens andra
förslag ska avslås.
Införa ett nytt gestaltningsprogram efter Stockholmsvägen
Stockholmsvägen är av en betydande längd med varierad bebyggelse.
Småhusbebyggelse blandat med flerbostadshus. Högsta bebyggelse i dag är
sjuvåningshus (Novilla) samt Mansängen och Johanneslund med fem/sex
våningar. En 2018 antagen detaljplan för Tvåhusområdet innebär
bebyggelse på upp till 5 våningar.
Vidare pågår bl a programarbete för Gamla Bålsta, också centrerat längs
Stockholmsvägen, med inriktning på ett tillvaratagande av kulturmiljöer.
Dessutom finns samrådsförslag för Kalmarsand utställt med bebyggelse i
upp till 60 meter. Förvaltningen menar att det alltså redan finns, samt pågår
arbete med program för Stockholmsvägen. Dessa program är väl förankrade.
Då Stockholmsvägen varierar kraftigt i dagens utförande skulle en generell
begränsning till tre våningar inte stämma med dagsläget. Fler grönytor och
bättre koppling mellan dessa och Åsen, ingår redan i flera pågående projekt.
Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att även motionens tredje
förslag avslås.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Uppföljning

Beslutsunderlag

– Motion 2018-06-06
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Bålsta 2018-06-06

Bålstapartiet
Motion till Håbo Kommunfullmäktige 2018-06-11

Planläggning av fler villatomter m.m
Under de senaste 4 åren har politiken gett ett flertal uppdrag om framtagande av
planförslag för uppförande av många flerbostadshus.
Bålstapartiet tycker att det är alldeles för många.
Håbo är ett utpräglat villa samhälle, och det bör till stora delar förbli så.
Självklart kan det förtätas i våra centrala delar, men det måste ske med ”sans och
balans” Nu renderar det mer till att försöka att tillgodose byggherrarns behov, mer
än kommunens behov.
I kommande planeringsförutsättningar finns önskemål, och redan färdiga planer, på
en befolkningsökning på ca 17.000 personer, vi är idag 21.000, och merparten av
dessa i flerbostadshus”

Bålstapartiet föreslår att:
-snarast planerar för fler villatomter, villatomter som skall säjas till privatpersoner
som får möjlighet att bygga som de vill, inte vara tvungen att köpa något som något
som någon byggmästare vill, och som är byggt med vinstoptimering som främsta
syfte.
-inte bevilja fler nya detaljplaner än vad kommunens behov är.
-införa ett nytt gestaltningsprogram efter Stockholmsvägen på normalt maximalt 3
våningar mot Stockholmsvägen, och mer grönytor i anslutning till Åsen.

För Bålstapartiet i Håbo Kommunfullmäktige

Owe Fröjd
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§ 146

Dnr 2018/00347

Motion: Lokalförankra Jan Fridegård-priset
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har inkommit med motion ”Lokalförankra Jan Fridegård-priset” där det föreslås att fullmäktige beslutar:
- Att urvalet av möjliga pristagare begränsas till personer folkbokförda inom
Uppsala län
- Att prissumman minskas till 25 000 kr
Motionen har lämnats för yttrande till kultur- och fritidsnämnden. Nämnden
framhåller att priset är kopplat till ett ”vartannat år upplägg” tillsammans
med Uppsala kommun. Om Håbos prissumma är 25 000 kr och Uppsala
kommuns prissumma är 100 000 kr får priset olika dignitet. Det kan också
komma att uppfattas märkligt om Håbos prissumma är mindre än Uppsalas
med tanke på att Jan Fridegård är bördig från Håbo. Genom att minska prissumman till förmån för annan kulturell verksamhet i kommunen tillgodoses
möjligen andra fokusområden i Håbo kommun. Nämnden anser dock att då
bör hela priset tas bort så att det inte förlorar sitt ursprungliga värde. Ett beslut enligt motionen förslag bör tas i samråd med övriga parter.
Frågan om lägga ned Jan Fridegårdspriset har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-07 § 168, som beslutade att avslå förvaltningens
förslag om att lägga ner priset.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att motionen avslås.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 122
Tjänsteskrivelse 2019-04-03
Motion 2018-05-04
Beslut kultur- och fritidsnämnden 2019-03-26 X
Yttrande kultur- och fritidsnämnden 2019-03-11
Protokollsutdrag KSAU 2017-11-07 § 168
Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till motionen samt att skrivelse sänds
till Uppsala kommun om motsvarande prissättning.
Agneta Hägglund (S) yrkar avslag på motionen.
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Liselotte Grahn Elg (M) yrkar avslag på motionen.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag eller enligt Michael Rubbestads (SD) yrkande. Ordförande finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Protokollsanteckning
Reservation Michael Rubbestad (SD), Thomas Moore (SD) till förmån för
eget förslag till beslut.
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Motion: Lokalförankra Jan Fridegård-priset
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har inkommit med motion ”Lokalförankra Jan Fridegård-priset” där det föreslås att fullmäktige beslutar:
- Att urvalet av möjliga pristagare begränsas till personer folkbokförda inom
Uppsala län
- Att prissumman minskas till 25 000 kr
Motionen har lämnats för yttrande till kultur- och fritidsnämnden. Nämnden
framhåller att priset är kopplat till ett ”vartannat år upplägg” tillsammans
med Uppsala kommun. Om Håbos prissumma är 25 000 kr och Uppsala
kommuns prissumma är 100 000 kr får priset olika dignitet. Det kan också
komma att uppfattas märkligt om Håbos prissumma är mindre än Uppsalas
med tanke på att Jan Fridegård är bördig från Håbo. Genom att minska prissumman till förmån för annan kulturell verksamhet i kommunen tillgodoses
möjligen andra fokusområden i Håbo kommun. Nämnden anser dock att då
bör hela priset tas bort så att det inte förlorar sitt ursprungliga värde. Ett beslut enligt motionen förslag bör tas i samråd med övriga parter.
Frågan om lägga ned Jan Fridegårdspriset har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-07 § 168, som beslutade att avslå förvaltningens
förslag om att lägga ner priset.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att motionen avslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-03
Motion 2018-05-04
Beslut kultur- och fritidsnämnden 2019-03-26 X
Yttrande kultur- och fritidsnämnden 2019-03-11
Protokollsutdrag KSAU 2017-11-07 § 168
Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Moore (SD) yrkar bifall till motionen samt att skrivelse sänds till
Uppsala kommun om motsvarande prissättning.
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att motionen avslås.
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Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Thomas Moore (SD)
yrkande eller enligt det egna förslaget. Ordförande finner att arbetsutskottet
beslutar enligt det egna förslaget.
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Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens kansli
Clara Thorgren, Kommunsekreterare
0171-52892
clara.thorgren@habo.se

Motion: Lokalförankra Jan Fridegård-priset
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning

Sverigedemokraterna har inkommit med motion ”Lokalförankra Jan
Fridegård-priset” där det föreslås att fullmäktige beslutar:
- Att urvalet av möjliga pristagare begränsas till personer folkbokförda inom
Uppsala län
- Att prissumman minskas till 25 000 kr
Motionen har lämnats för yttrande till kultur- och fritidsnämnden. Nämnden
framhåller att priset är kopplat till ett ”vartannat år upplägg” tillsammans
med Uppsala kommun. Om Håbos prissumma är 25 000 kr och Uppsala
kommuns prissumma är 100 000 kr får priset olika dignitet. Det kan också
komma att uppfattas märkligt om Håbos prissumma är mindre än Uppsalas
med tanke på att Jan Fridegård är bördig från Håbo. Genom att minska
prissumman till förmån för annan kulturell verksamhet i kommunen
tillgodoses möjligen andra fokusområden i Håbo kommun. Nämnden anser
dock att då bör hela priset tas bort så att det inte förlorar sitt ursprungliga
värde. Ett beslut enligt motionen förslag bör tas i samråd med övriga parter.
Frågan om lägga ned Jan Fridegårdspriset har behandlats av
kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-07 § 168, som beslutade att avslå
förvaltningens förslag om att lägga ner priset.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att motionen avslås.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Uppföljning

Beslutsunderlag

–
–
–
–

Motion 2018-05-04
Beslut kultur- och fritidsnämnden 2019-03-26 X
Yttrande kultur- och fritidsnämnden 2019-03-11
Protokollsutdrag KSAU 2017-11-07 § 168

__________
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Kultur- och fritidsnämnden
Förvaltningschef kultur- och fritid
Kansli
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KS 2018/00347 nr 89630

452

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-11-07

§ 168

Dnr 2017/00645

Nedläggning av Jan Fridegårdpriset
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå förvaltningens förslag
om att lägga ner Jan Fridegårdpriset från och med 2018.
Sammanfattning
Kommunens Jan Fridegårdpris instiftades 2005 som ett led i
marknadsföringen av kommunen med intention att hålla en tradition vid liv
samt att uppmärksamma konstområdena litteratur, film och teater. Priset har
delats ut vartannat år. Prissumman är 100.000 kronor och kostnader för
juryarbete, annonsering, kringarrangemang och uppföljning har uppgått till
75.000 kr årligen. Det är efter 12 år, trots bred marknadsföring och festliga
prisceremonier, fortfarande ett okänt pris. Priset har inte fått något
genomslag varken i media eller i kultur- och litteraturkretsar, inte heller
lokalt i Håbo. En omvärldsanalys visar att priset inte uppfyller intentionen
kring marknadsföring av Håbo kommun.
Det finns numera ett tydligt stipendium som delas ut i Jan Fridegårds andra
av kulturnämnden i Uppsala.
Största delen av allmänkulturens budget går till att genomföra priset vilket
får konsekvenser för möjligheten att arbeta med kultur och arrangemang
som ger livskvalité för de som bor och verkar i Håbo kommun. Därför
föreslås att kommunstyrelseförvaltningen nu får i uppdrag att
uppmärksamma Jan Fridegårds författarskap på annat sätt, samt att priset
läggs ner.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-10-19
Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Hägglund (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att
avslå förvaltningens förslag om att lägga ner Jan Fridegårdpriset från och
med 2018.
Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Agneta Hägglunds (S)
förslag och finner att så sker.
______________
JUSTERA
RE

EXPEDIERAD
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Sammanträdesdatum

2017-11-07

Beslutet skickas till:

Kultur och livsmiljöavdelningen
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-03-11

Vår beteckning

KFN 2019/00013 nr 61

Kultur- och fritidsförvaltningen
Jytte Rüdiger, Förvaltningschef
0171-53721
jytte.rudiger@habo.se

Yttrande över Motion: Lokalförankra Jan Fridegård-priset
Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden lämnar yttrande till Kommunstyrelsen i
enlighet med förvaltningens förslag.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har från kommunstyrelsen den 10 januari 2019
erhållit rubricerad motion för yttrande senast den 10 april 2019. Det är
Sverigedemokraterna som den 3 maj 2018 i en motion till
kommunfullmäktige lämnat föreslag om att lokalförankra Jan Fridegårdpriset. Av motionen framgår bland annat Sverigedemokraterna anser det
problematiskt att priset delas ut till personer utan någon koppling till varken
Håbo, Uppsala län eller Jan Fridegård själv. Man anser därför att ett
kriterium för att erhålla priset ska vara att pristagaren är folkbokförd i minst
Uppsala län, allra helst inom Håbo kommun. Vidare framgår att erhålla ett
pris som Jan Fridegårdpriset är en stor ära, och att det är äran och
utmärkelsen i sig som är det viktiga, inte prissumman. Prissumman bör
minskas till 25 000 kr så att resterande 75 000 kr kan användas på ett bättre
sätt inom exempelvis det lokala arbetet med kultur och litteratur. I motionen
föreslås därför:
1.

Att urvalet av möjliga pristagare begränsas till personer folkbokförda
inom Uppsala län,

2.

Att prissumman minskas till 25 000 kr

Genom att lokalförankra Jan Fridegårdspriset, samt att minska prissumman
till 25 000 kr till förmån för annan kulturell verksamhet i kommunen,
tillgodoses möjligen andra fokusområden i Håbo kommun men då bör hela
priset tas bort så att det inte förlorar sitt ursprungliga värde. Motionens
konsekvenser påverkar även Uppsalas stipendium förfarande varför ett
beslut bör tas i samråd med övriga parter.
Då priset är kopplat till ett ”vartannat år upplägg” påverkas även Uppsala
kommun av Håbos beslut där signalvärdet har betydelse. Om Håbos
prissumma är 25 000 kr och Uppsala kommuns prissumma är 100 000 kr får
priset olika dignitet. Det kan också komma att uppfattas märkligt om Håbos
prissumma är mindre än Uppsala med tanke på att Jan Fridegård är bördig
från Håbo. Man bör antingen ha priset i sin nuvarande form eller inte ha det
alls.
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Ärendet

Jan Fridegårdpriset är instiftat av Håbo kommun 2005 till minne av Jan
Fridegårds författarskap och delas ut vartannat år. Vartannat år delar Håbo
kommun ut priset, vartannat år delar Uppsala kommun ut priset. Priset delas
ut som ersättning för ett litterärt eller i annan berättarform genomfört arbete
i Jan Fridegårds anda och där syftet varit att ge stöd eller hopp för en enskild
person eller grupp av människor som inte själva kunnat göra sig tillräckligt
hörda. Priset kan även delas ut där syftet varit att stärka yttrandefriheten
eller till någon/några som slagit vakt om äldre tiders natur- och
kulturvärden. Prissumman är på 100 000 kr. Priset har delats ut till Marit
Paulsen-2006, Elise Johansson-2008, Lo Kauppi-2010, Roy Andersson2012, Michel Wenzer-2014, Helene Rådberg-2016 och Jila Mossaed-2018.
Inga av pristagarna tillhör varken Håbo kommun eller Uppsala län.
Frågan om Jan Fridegårdspriset har tidigare varit uppe till beslut i ärende
KS 2017/00645. Dåvarande kultur- och livsmiljöavdelningen yrkade då på
att Jan Fridegårdspriset skulle läggas ned helt. Bakgrunden till förlaget var
att största delen av allmänkulturens budget går till att genomföra priset
vilket får konsekvenser för möjligheten att arbeta med kultur och
arrangemang som ger livskvalité för de som bor och verkar i Håbo kommun.
Beslutet 2017 var att behålla priset enligt tidigare upplägg.
Lokalförankring och prissumma
Idag delas priset ut på Biskops Arnö som också ansvarar för juryarbetet.
Anledningen till att priset delas ut på Biskops Arnö är att Jan Fridegård var
en av initiativtagarna till att folkhögskolan en gång startade på Biskops
Arnö där Fridegårds skrivartorp ligger tvärs över viken, de har ett
Fridegårdsbibliotek efter att Åse Fridegård donerat Jan Fridegårds
boksamling och delar av sterbhuset till Biskops Arnö.
Vad gäller prissumman och författare, dramatiker, filmare från regionen
eller kommunen hänger ihop. Prissumman gör det till ett stort konstnärligt
pris, och därmed kopplat till motsvarande konstnärliga kvaliteter. Om Håbo
väljer att behålla prissumman men begränsar det till regionen/kommunen
kan en konflikt uppstå. Antalet författare, dramatiker, filmare osv som också
uppfyller de uppställda kriterierna begränsas naturligt av den geografiska
avgränsningen. Självklart finns det oerhört duktiga utövare inom regionen,
men lika självklart begränsas antalet presumtiva mottagare.
Hittills har juryns arbete begränsats av de nordiska länderna, vilket är
oerhört brett. De har läst poesi, prosa, dramatik, sett film och teater från
samtliga nordiska länder, med fokus på kriterierna för priset. Juryn anser
själva att de hittat spännande och värdiga pristagare. Bakgrunden till att
Biskops Arnö fick uppdraget 2013 var Biskops Arnös breda kompetens
inom den nordiska litteraturen, scenen och filmen.
Genom att lokalförankra Jan Fridegårdspriset, samt att minska prissumman
till 25 000 kr till förmån för annan kulturell verksamhet i kommunen,
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tillgodoses möjligen andra fokusområden i Håbo kommun men då bör hela
priset tas bort så att det inte förlorar sitt ursprungliga värde. Motionens
konsekvenser påverkar även Uppsalas stipendium förfarande varför ett
beslut bör tas i samråd med övriga parter.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Beslutsunderlag

– Tjänsteskrivelse Yttrade över motion: Lokalförankra Jan Fridegårdpriset KFN 2019/00013 nr 61 2019-03-11
– Delegationsbeslut KS 2018/00347 nr 87737 2019-01-10
– Sverigedemokraternas motion 2018-05-04: Lokalförankra Jan
Fridegård-priset KS 2018/00347 nr 82136 2018-05-04
__________

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-03
Kommunstyrelsen

Ärende 23

§ 147

Dnr 2017/00670

Motion: Öppna café Fridegård på kvällar och helger
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige uppdrar till kultur- och fritidsnämnden att utreda
möjligheten att utöka ungdomsverksamheten på café Fridegård i samråd
med berörda nämnder.
Sammanfattning
Agneta Hägglund (S) har inkommit med en motion där det föreslås att Håbo
kommun öppnar upp Café Fridegård även under kvällar och helger. Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-11 § 65 att återremittera ärendet för inhämtande av yttrande från ungdomsrådet.
Ungdomsrådets lämnade ett yttrande 2018-10-09. Ungdomsrådet ställde sig
negativa till motionen utifrån ökade möjligheter om caféverksamhet då man
inte ansåg det vara grundbehovet. Däremot yrkade ungdomsrådet på bifall
om att mötesplatsen skulle innehålla någon form av studiehjälp efter skoltid.
Kultur- och fritidsnämnden har gett kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda hela fritidsgårdsverksamheten. Som ett led i fritidsgårdsutredningen ser kultur- och fritidsförvaltningen över såväl samverkan som en
mer ekonomisk fördelaktig organisering av ungdomsverksamheten. Såväl
kultur- och fritidsnämnden som barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har behov av att se över samverkan och koordinering rörande ungdomars behov av mötesplatser.
Motionen har också överlämnats för yttrande till kultur- och fritidsnämnden.
Nämnden önskar ett uppdrag att utreda möjligheten att utöka ungdomsverksamheten med ett öppet ungdomscafé på Fridegårdsgymnasiet med fokus på
studiehjälp enligt yttrande från Ungdomsrådet. Utredningen görs i samband
med att kultur- och fritidsförvaltningen utreder fritidsgårdens framtida verksamhet.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår fullmäktige att som ett led i besvarandet av motionen uppdra till kultur- och fritidsnämnden att genomföra
önskad utredning.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 123
Tjänsteskrivelse 2019-04-03
Motion 2017-10-26
Protokollsutdrag KF 2018-06-11 § 65
Yttrande ungdomsrådet 2018-10-09
Yttrande kultur- och fritidsnämnden 2019-03-26
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2019-03-11
JUSTERARE

EXPEDIERAD
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 123

Dnr 2017/00670

Motion: Öppna café Fridegård på kvällar och helger
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunfullmäktige uppdrar till kultur- och fritidsnämnden att utreda
möjligheten att utöka ungdomsverksamheten på café Fridegård i samråd
med berörda nämnder.
Sammanfattning
Agneta Hägglund (S) har inkommit med en motion där det föreslås att Håbo
kommun öppnar upp Café Fridegård även under kvällar och helger. Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-11 § 65 att återremittera ärendet för inhämtande av yttrande från ungdomsrådet.
Ungdomsrådets lämnade ett yttrande 2018-10-09. Ungdomsrådet ställde sig
negativa till motionen utifrån ökade möjligheter om caféverksamhet då man
inte ansåg det vara grundbehovet. Däremot yrkade ungdomsrådet på bifall
om att mötesplatsen skulle innehålla någon form av studiehjälp efter skoltid.
Kultur- och fritidsnämnden har gett kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda hela fritidsgårdsverksamheten. Som ett led i fritidsgårdsutredningen ser kultur- och fritidsförvaltningen över såväl samverkan som en
mer ekonomisk fördelaktig organisering av ungdomsverksamheten. Såväl
kultur- och fritidsnämnden som barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har behov av att se över samverkan och koordinering rörande ungdomars behov av mötesplatser.
Motionen har också överlämnats för yttrande till kultur- och fritidsnämnden.
Nämnden önskar ett uppdrag att utreda möjligheten att utöka ungdomsverksamheten med ett öppet ungdomscafé på Fridegårdsgymnasiet med fokus på
studiehjälp enligt yttrande från Ungdomsrådet. Utredningen görs i samband
med att kultur- och fritidsförvaltningen utreder fritidsgårdens framtida verksamhet.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår fullmäktige att som ett led i besvarandet av motionen uppdra till kultur- och fritidsnämnden att genomföra
önskad utredning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-03
Motion 2017-10-26
Protokollsutdrag KF 2018-06-11 § 65
Yttrande ungdomsrådet 2018-10-09
Yttrande kultur- och fritidsnämnden 2019-03-26 § X
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2019-03-11
JUSTERARE

EXPEDIERAD
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Datum

2019-04-03
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KS 2017/00670 nr 89625

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens kansli
Clara Thorgren , Kommunsekreterare
0171-52892
clara.thorgren@habo.se

Motion: Öppna café Fridegård på kvällar och helger
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige uppdrar till kultur- och fritidsnämnden att utreda
möjligheten att utöka ungdomsverksamheten på café Fridegård i samråd
med berörda nämnder.
Sammanfattning

Agneta Hägglund (S) har inkommit med en motion där det föreslås att Håbo
kommun öppnar upp Café Fridegård även under kvällar och helger.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-11 § 65 att återremittera ärendet för
inhämtande av yttrande från ungdomsrådet.
Ungdomsrådets lämnade ett yttrande 2018-10-09. Ungdomsrådet ställde sig
negativa till motionen utifrån ökade möjligheter om caféverksamhet då man
inte ansåg det vara grundbehovet. Däremot yrkade ungdomsrådet på bifall
om att mötesplatsen skulle innehålla någon form av studiehjälp efter skoltid.
Kultur- och fritidsnämnden har gett kultur- och fritidsförvaltningen i
uppdrag att utreda hela fritidsgårdsverksamheten. Som ett led i
fritidsgårdsutredningen ser kultur- och fritidsförvaltningen över såväl
samverkan som en mer ekonomisk fördelaktig organisering av
ungdomsverksamheten. Såväl kultur- och fritidsnämnden som barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden har behov av att se över samverkan
och koordinering rörande ungdomars behov av mötesplatser.
Motionen har också överlämnats för yttrande till kultur- och fritidsnämnden.
Nämnden önskar ett uppdrag att utreda möjligheten att utöka
ungdomsverksamheten med ett öppet ungdomscafé på Fridegårdsgymnasiet
med fokus på studiehjälp enligt yttrande från Ungdomsrådet. Utredningen
görs i samband med att kultur- och fritidsförvaltningen utreder
fritidsgårdens framtida verksamhet.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår fullmäktige att som ett led i
besvarandet av motionen uppdra till kultur- och fritidsnämnden att
genomföra önskad utredning.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Utredningen ryms inom ram.
Uppföljning

-

460

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-04-03

Beslutsunderlag

–
–
–
–
–

Motion 2017-10-26
Protokollsutdrag KF 2018-06-11 § 65
Yttrande ungdomsrådet 2018-10-09
Yttrande kultur- och fritidsnämnden 2019-03-26 § X
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2019-03-11

__________

Beslut skickas till

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsförvaltningen
Kansli
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-03-11

Vår beteckning

KFN 2019/00031 nr 73

Kultur- och fritidsförvaltningen
Jytte Rüdiger, Förvaltningschef
0171-53721
jytte.rudiger@habo.se

Motion: Öppna café Fridegård på kvällar och helger
Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden lämnar yttrande till Kommunstyrelsen i
enlighet med förvaltningens förslag.
Sammanfattning

Den 30 oktober 2017 inkom Socialdemokraterna med en motion om att
öppna upp Café Fridegård även under kvällar och helger. Frågan om ett
kvälls- och helgsöppet café bör ses över förvaltningsöverskridande. Kulturoch fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att ge nämnden ett
uppdrag att utreda möjligheten att utöka ungdomsverksamheten med ett
öppet ungdomscafé på Fridegårdsgymnasiet med fokus på studiehjälp enligt
yttrande från Ungdomsrådet. Utredningen görs i samband med att kulturoch fritidsförvaltningen utreder fritidsgårdarnas framtida verksamhet.

Ärendet

Den 30 oktober 2017 inkom Socialdemokraterna med en motion om att
öppna upp Café Fridegård även under kvällar och helger. Sedan motionen
kom in 2017 har ärendet behandlats genom Ungdomsrådets yttrande den 9
oktober 2018. Ungdomsrådet ställde sig negativa till motionen utifrån ökade
möjligheter om caféverksamhet då man inte ansåg det vara grundbehovet.
Däremot yrkade ungdomsrådet på bifall om att mötesplatsen skulle
innehålla någon form av studiehjälp efter skoltid.
Kultur- och fritidsnämnden har gett kultur- och fritidsförvaltningen i
uppdrag att utreda hela fritidsgårdsverksamheten. Som ett led i
fritidsgårdsutredningen ser förvaltningen över såväl samverkan som en mer
ekonomisk fördelaktig organisering av ungdomsverksamheten. Såväl kulturoch fritidsnämnden som barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden
har behov av att se över samverkan och koordinering rörande ungdomars
behov av mötesplatser. Frågan om kvälls- och helgsöppet café och
studierelaterad fritid är en del som bör ses över förvaltningsöverskridande.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att ge nämnden ett
uppdrag att utreda möjligheten att utöka ungdomsverksamheten med ett
öppet ungdomscafé på Fridegårdsgymnasiet med fokus på studiehjälp enligt
yttrande från Ungdomsrådet. Utredningen görs i samband med att kulturoch fritidsförvaltningen utreder fritidsgårdens framtida verksamhet.
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Uppföljning

I samband med Kultur- och fritids översyn av fritidsgårdsverksamheten
undersöks även förslaget om utökad kvällsverksamhet.
Beslutsunderlag

– Tjänsteskrivelse Yttrande över motion: Öppna café Fridegård på kvällar
och helger KFN 2019/00031 nr 73 2019-03-11
– Delegationsbeslut Remiss motion: Öppna café Fridegård på kvällar och
helger KS 2017/00670 nr 87914 2019-01-21
– Socialdemokraternas motion: Öppna café Fridegård på kvällar och
helger KS 2017/00670 nr 78306 2017-10-26
__________

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsförvaltningen

463

Motion
Till Håbo Kommunfullmäktige 30 oktober 2017

Håbo kommun startade demokratidagar för våra ungdomar redan 2008. Allt sedan dess så har
bla önskemålet från våra ungdomar på gymnasiet varit att ha någonstans att få vara, ”att få
hänga” på kvällar och helger varit högt upp på önskelistan. Vi har idag vårt Cafe Fridegård som
är flitigt använt av våra gymnasieungdomar under dagtid, men tyvärr så stänger det redan tidigt
på eftermiddagen.

Vi föreslår därför

Att Håbo kommun öppnar upp Cafe Fridegård även under kvällar och helger.

För Socialdemokraterna i Håbo
Agneta Hägglund
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-06-11
Kommunfullmäktige

§ 65

Dnr 2017/00670

Svar på motion: Öppna café Fridegård på kvällar och
helger
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för
inhämtande av yttrande från ungdomsrådet.
Sammanfattning
Agneta Hägglund, Socialdemokraterna inkom med en motion där det
föreslås att Håbo kommun öppnar upp Café Fridegård även under kvällar
och helger.
Fridegårdsgymnasiets café är ett skolcafé och det kostar gymnasiet pengar
att driva. Caféet är inte en vinstdrivande verksamhet, utan finns till främst
för skolans elever och personal, även om andra besökare är välkomna under
skoltid. Caféets besökardel är möjlig att boka kvällar och helger för andra
kommunala verksamheter och för föreningar, men köket är ett
tillagningskök och regleras av reglemente kring livsmedelshantering och är
därför inte öppet för andra verksamheter att boka.
Kultur- och livsmiljö driver tillsammans med socialförvaltningen och barnoch utbildningsförvaltningen ”Polarcaféet” för äldre ungdomar på
Fridegård, en kväll i veckan. Förvaltningen ser ingen anledning att utveckla
verksamheten till helger och kvällar om det inte gäller någon slags
fritidsverksamhet för ungdomar. En grov kostnadsuppskattning för att öppna
upp Fridegårdscaféet ytterligare vissa vardagskvällar och helger är ca 1,5
miljoner kr/år. Fritidsgårdarna K5 och Slottsgården i Skokloster kan
utvecklas ytterligare, att då starta upp en parallell verksamhet är inte
optimalt.
Som kommunal verksamhet ska skolans café inte heller konkurrera med de
vinstdrivande caféer som finns i närområdet. Med hänvisning till vad som
framkommit under beredningen föreslår förvaltningen att motionen avslås.
Beslutsunderlag
KS 2018-05-28 § 149
KSAU 2018-05-15 § 121
Tjänsteskrivelse 2018-04-09
Motion 2017-10-26
Förslag till beslut på sammanträdet
Leif Lindkvist (V) yrkar bifall till motionen.
Rasmus Kraftelid (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
JUSTERARE

EXPEDIERAD
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-06-11
Kommunfullmäktige

Agneta Hägglund (S) yrkar att motionen återremitteras för inhämtande av
yttrande från ungdomsrådet.
Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) yrkande om
återremiss.
Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) yrkande om
återremiss.
Beslutsgång
Ordförande Ulf Winberg (M) frågar om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras i enlighet med Agneta Hägglunds (S) yrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.
______________
Beslutet skickas till:
Kansliet

JUSTERARE

EXPEDIERAD
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Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Anette Pettersson-Faye
den 9 oktober 2018 08:42
Clara Thorgren; Anna Cestar
Anette Pettersson-Faye
SV: Yttrande ungdomsrådet, Motion: Öppna café Fridegård på kvällar och
helger

Prioritet:

Hög

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Har meddelandeflagga

Hej
nedan kommer svaret på motionen
från Ungdomsrådsmötet 3 oktober 2018, jag behöver er hjälp med att få det "in på rätt ställe"
Vi har också fattat beslut kring revidering av Ungdomsrådets reglemente på samma möte.
Behöver er hjälp med hur jag ska "göra rätt" kring detta ärende.
Mvh Anette

§ 10
Inkommen motion
Elin presenterar en enkät framtagen av Ungdomsrådet enligt beslut på förra
Ungdomsrådsmötet och genomförd bland Fridegårdsgymnasiets elever, i vilket det framkom en önskan
om en samlingsplats för elever utöver skoltid med möjlighet till skolhjälp och avkoppling.
Rasmus anmärker att den behandlade motionen avser utökning av öppettider för café Jan
Fridegård.
Lotta frågar mötet om de anser frågan behandlad.
Mötet anser och motiverar att motionen har goda och korrekta intentioner och anser
förvisso att utökade öppettider för ett utrymme anpassat för gymnasister är önskvärt. Mötet anser
däremot inte att motionens utgångspunkt om utökade öppettider för ett café är vad man efterfrågar.
Liselotte Grahn Elg yrkade
att1
Ungdomsrådet ställer sig negativa till motionen och yttrar avslag till denne. Detta med
anledning av att rådet anser att motionens utgångspunkt är fel. Med hänvisning till motiveringen.
att2
Ungdomsrådet uppmuntrar förslag som däremot har för avsikt att utöka möjligheterna till
studiehjälp på tiden efter att gymnasieskolan håller stängt.
Mötet yrkade
att1
Ungdomsrådet ställer sig negativa till motionen och yttrar avslag till denne. Detta med
anledning av att rådet anser att motionens utgångspunkt är fel. Med hänvisning till motiveringen.
att2
Ungdomsrådet uppmuntrar förslag som däremot har för avsikt att utöka möjligheterna till
studiehjälp på tiden efter att gymnasieskolan håller stängt.

-----Ursprungligt meddelande----Från: Clara Thorgren
Skickat: den 7 augusti 2018 08:37
Till: Anette Pettersson-Faye <anette.pettersson-faye@habo.se>
Ämne: Yttrande ungdomsrådet, Motion: Öppna café Fridegård på kvällar och helger
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Hej!
Här kommer handlingarna. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet för inhämtande av
yttrande från ungdomsrådet. Svaret kan skickas tillbaka till mig.
Med vänlig hälsning
Clara Thorgren
Kommunsekreterare
Håbo kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
746 80 Bålsta
Telefon 0171-528 92
www.habo.se
Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande
-----Ursprungligt meddelande----Från: clara.thorgren@habo.se <clara.thorgren@habo.se>
Skickat: den 6 augusti 2018 10:57
Till: Clara Thorgren <clara.thorgren@habo.se>
Ämne: Handlingar för ärende 201700670, Motion: Öppna café Fridegård på kvällar och helger
Aktuella handlingar för ärende 201700670, Motion: Öppna café Fridegård på kvällar och helger bifogas
detta e-postmeddelande
Länk till ärendet:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-03
Kommunstyrelsen

§ 148

Ärende 24

Dnr 2018/00479

Motion: Ny pendeltågstation i Västra Bålsta
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen delvis i avseendet att förorda ny
pendeltågsstation.
Sammanfattning
Owe Fröjd (Båp)har inkommit med en motion om en ny pendeltågstation i
västra Bålsta. Motionären menar att ett expanderande Bålsta behöver bättre
kollektivtrafik och att man i anslutning till en ny station också ska bygga
nya infartsparkeringar.
Motionären föreslår dels att kommunfullmäktige ska besluta förorda att en
ny station byggs, dels att kommunfullmäktige utreder frågan med berörda
parter.
En ny pendeltågstation kräver omfattande utredning och investeringar. En
helt nödvändig förutsättning för en ny pendeltågstation är en utbyggnad av
Mälarbanan med ytterligare spårkapacitet på sträckan Bålsta – Kallhäll.
Utan denna investering finns inga möjligheter att hantera en ökad tågtrafikering.
En lyckad process innebär att frågan om en ny pendeltågstation först måste
prioriteras i Uppsala läns länstransportplan för att därefter hanteras i samarbetet ”En bättre sits” (transportpolitiskt samarbete mellan ett stort antal intressenter i sju län, däribland Stockholm och Uppsala). Frågan måste slutligen också prioriteras i Trafikverkets nationella plan för transportsystemet.
Håbo kommun har under lång tid fört fram behovet av en utredning för ytterligare spårkapacitet på Mälarbanan. Frågan har dock hittills inte prioriterats på regional eller nationell nivå.
Det är inte självklart att alternativet med en ny pendeltågstation är ekonomiskt realistiskt eller att det inte finns tänkbara alternativ för kollektivtrafikförsörjningen (ex busslinjer). Den årliga kostnaden för region Uppsala för
pendeltågstrafikeringen från länsgränsen till Bålsta station uppgår till 25
miljoner kronor. En ny pendeltågstation förutsätter att Region Stockholm
kan fortsätta att trafikera sträckan med pendeltåg och att Region Uppsala
kan fortsätta bekosta denna trafikering.
Förvaltningen anser alltså att det i nuläget inte finns skäl att utreda frågan
vidare i större utsträckning däremot att förorda en ny station.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 124
JUSTERARE

EXPEDIERAD
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-03
Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse 2019-04-28
Motion 2018-06-06

JUSTERARE

EXPEDIERAD
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 124

Dnr 2018/00479

Motion: Ny pendeltågstation i Västra Bålsta
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen delvis i avseendet att förorda ny
pendeltågsstation.
Sammanfattning
Owe Fröjd (Båp)har inkommit med en motion om en ny pendeltågstation i
västra Bålsta. Motionären menar att ett expanderande Bålsta behöver bättre
kollektivtrafik och att man i anslutning till en ny station också ska bygga
nya infartsparkeringar.
Motionären föreslår dels att kommunfullmäktige ska besluta förorda att en
ny station byggs, dels att kommunfullmäktige utreder frågan med berörda
parter.
En ny pendeltågstation kräver omfattande utredning och investeringar. En
helt nödvändig förutsättning för en ny pendeltågstation är en utbyggnad av
Mälarbanan med ytterligare spårkapacitet på sträckan Bålsta – Kallhäll.
Utan denna investering finns inga möjligheter att hantera en ökad tågtrafikering.
En lyckad process innebär att frågan om en ny pendeltågstation först måste
prioriteras i Uppsala läns länstransportplan för att därefter hanteras i samarbetet ”En bättre sits” (transportpolitiskt samarbete mellan ett stort antal intressenter i sju län, däribland Stockholm och Uppsala). Frågan måste slutligen också prioriteras i Trafikverkets nationella plan för transportsystemet.
Håbo kommun har under lång tid fört fram behovet av en utredning för ytterligare spårkapacitet på Mälarbanan. Frågan har dock hittills inte prioriterats på regional eller nationell nivå.
Det är inte självklart att alternativet med en ny pendeltågstation är ekonomiskt realistiskt eller att det inte finns tänkbara alternativ för kollektivtrafikförsörjningen (ex busslinjer). Den årliga kostnaden för region Uppsala för
pendeltågstrafikeringen från länsgränsen till Bålsta station uppgår till 25
miljoner kronor. En ny pendeltågstation förutsätter att Region Stockholm
kan fortsätta att trafikera sträckan med pendeltåg och att Region Uppsala
kan fortsätta bekosta denna trafikering.
Förvaltningen anser alltså att det i nuläget inte finns skäl att utreda frågan
vidare i större utsträckning däremot att förorda en ny station.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-28
Motion 2018-06-06
JUSTERARE

EXPEDIERAD
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-04-28

Vår beteckning

KS 2018/00479 nr 90166

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens kansli
Olle Forsmark, Nämndsekreterare
olle.forsmark@habo.se

Motion: Ny pendeltågstation i Västra Bålsta
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen delvis i avseendet att förorda ny
pendeltågsstation.
Sammanfattning

Owe Fröjd (Båp)har inkommit med en motion om en ny pendeltågstation i
västra Bålsta. Motionären menar att ett expanderande Bålsta behöver bättre
kollektivtrafik och att man i anslutning till en ny station också ska bygga
nya infartsparkeringar.
Motionären föreslår dels att kommunfullmäktige ska besluta förorda att en
ny station byggs, dels att kommunfullmäktige utreder frågan med berörda
parter.
En ny pendeltågstation kräver omfattande utredning och investeringar. En
helt nödvändig förutsättning för en ny pendeltågstation är en utbyggnad av
Mälarbanan med ytterligare spårkapacitet på sträckan Bålsta – Kallhäll.
Utan denna investering finns inga möjligheter att hantera en ökad
tågtrafikering.
En lyckad process innebär att frågan om en ny pendeltågstation först måste
prioriteras i Uppsala läns länstransportplan för att därefter hanteras i
samarbetet ”En bättre sits” (transportpolitiskt samarbete mellan ett stort
antal intressenter i sju län, däribland Stockholm och Uppsala). Frågan måste
slutligen också prioriteras i Trafikverkets nationella plan för
transportsystemet. Håbo kommun har under lång tid fört fram behovet av en
utredning för ytterligare spårkapacitet på Mälarbanan. Frågan har dock
hittills inte prioriterats på regional eller nationell nivå.
Det är inte självklart att alternativet med en ny pendeltågstation är
ekonomiskt realistiskt eller att det inte finns tänkbara alternativ för
kollektivtrafikförsörjningen (ex busslinjer). Den årliga kostnaden för region
Uppsala för pendeltågstrafikeringen från länsgränsen till Bålsta station
uppgår till 25 miljoner kronor. En ny pendeltågstation förutsätter att Region
Stockholm kan fortsätta att trafikera sträckan med pendeltåg och att Region
Uppsala kan fortsätta bekosta denna trafikering.
Förvaltningen anser alltså att det i nuläget inte finns skäl att utreda frågan
vidare i större utsträckning däremot att förorda en ny station.

472

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-04-28

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Uppföljning

Beslutsunderlag

– Motion 2018-06-06
__________

Beslut skickas till

Plan- och exploateringsavdelningen för kännedom
Motionären för kännedom
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2(2)
Vår beteckning

KS 2018/00479 nr 90166

Bålsta 2018-06-06

Bålstapartiet
Motion till Håbo Kommunfullmäktige 2018-06-11

Ny pendeltågstation i Västra Bålsta
Bålsta expanderar och behöver bättre kollektivtrafik, ytterligare en
pendeltågstation bör på sikt byggas i Västra Bålsta i närheten till befintligt
industrispår.
Det bör även byggas infartsparkeringar i anslutning till denna, detta skulle minska
parkeringsproblemen i Bålsta tätort och bidra till en bättre miljö.
Det skulle troligtvis även underlätta för 15-minuterstrafik med en ny ändhållplats,
och ev. kan uppförande av lokstallar inom banområdet medverka till bra finansiering
Bålstapartiet föreslår att:
-Kommunfullmäktige beslutar att förorda att ytterligare en pendeltågsstation byggs i
i Västra Bålsta
-Att Kommunfullmäktige utreder frågan med inblandade parter, SL, SJ, UL,
Banverket etc.

För Bålstapartiet i Håbo Kommunfullmäktige

Owe Fröjd
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-03
Kommunstyrelsen

§ 149

Dnr 2018/00476

Ärende 25

Motion: Källsortering i "flerfacktunna"
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till tekniska nämndens bedömning.
Sammanfattning
Owe Fröjd (Båp) har 2018-06-11 inkommit med en motion där det föreslås
att Håbo kommun ska övergå till hushållsnära insamling av förpackningar i
ett kärl av flerfacksmodell.
Motionen har lämnat för yttrande till tekniska nämnden. Tekniska nämnden
föreslår bifall till motionens förslag mot bakgrund av tidigare genomförd utredning gällande fastighetsnära insamling av förpackningar i Håbo kommun, samt fattade beslut i KS 2018-09-17, § 169 och TN 2019-02-28 § 12.
Kommunstyrelsens förvaltning fick i uppdrag att utreda fastighetsnära insamling av förpackningar i Håbo kommun, enligt KS beslut 2016-05-23, §
75. I rapporten belyses vad det skulle innebära att införa fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningar och returpapper i en region bestående av
Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner. I rapporten ges också
ett förslag till en gemensam systemlösning, som ett led i att uppnå mål i avfallsplanerna om bl.a. ökad andel utsorterat avfall, förbättrad service och
strävan uppåt i avfallstrappan.
KS godkände 2018-09-17, § 169 rapporten ”Insamling av avfall i Håbo,
Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner” daterad 2018-06-29 och beslöt samtidigt att det fortsatta arbetet inklusive kommande upphandlingar
ska baseras på rapportens förslag på inriktning till framtidens insamlingssystem för mat- och restavfall, förpackningar och returpapper.
Tekniska nämnden beslutade 2019-02-28 att genomföra en samordnad upphandling tillsammans med kommunerna Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro
avseende avfallshämtning från villor, lägenheter, fritidshus och verksamheter för nästkommande avtalsperiod, samt de upphandlingar som behövs
kopplade till avfallshämtningen. Det beslutades även att den samordnade
upphandlingen av avfallshämtning innefattar bland annat fastighetsnära insamling av mat- och restavfall, förpackningar och returpapper i fyrfackskärl
från villor.
Mot bakgrund av tekniska nämndens yttrande ser förvaltningen att nämnden
arbetar i enlighet motionärens förslag och föreslår bifall.

JUSTERARE

EXPEDIERAD
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-03
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 125
Tjänsteskrivelse 2019-04-25
Motion 2018-06-07
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2019-04-04 § 45
Förslag till beslut på sammanträdet
Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till motionen.

JUSTERARE

EXPEDIERAD
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 125

Dnr 2018/00476

Motion: Källsortering i "flerfacktunna"
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till tekniska nämndens bedömning.
Sammanfattning
Owe Fröjd (Båp) har 2018-06-11 inkommit med en motion där det föreslås
att Håbo kommun ska övergå till hushållsnära insamling av förpackningar i
ett kärl av flerfacksmodell.
Motionen har lämnat för yttrande till tekniska nämnden. Tekniska nämnden
föreslår bifall till motionens förslag mot bakgrund av tidigare genomförd utredning gällande fastighetsnära insamling av förpackningar i Håbo kommun, samt fattade beslut i KS 2018-09-17, § 169 och TN 2019-02-28 § 12.
Kommunstyrelsens förvaltning fick i uppdrag att utreda fastighetsnära insamling av förpackningar i Håbo kommun, enligt KS beslut 2016-05-23, §
75. I rapporten belyses vad det skulle innebära att införa fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningar och returpapper i en region bestående av
Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner. I rapporten ges också
ett förslag till en gemensam systemlösning, som ett led i att uppnå mål i avfallsplanerna om bl.a. ökad andel utsorterat avfall, förbättrad service och
strävan uppåt i avfallstrappan.
KS godkände 2018-09-17, § 169 rapporten ”Insamling av avfall i Håbo,
Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner” daterad 2018-06-29 och beslöt samtidigt att det fortsatta arbetet inklusive kommande upphandlingar
ska baseras på rapportens förslag på inriktning till framtidens insamlingssystem för mat- och restavfall, förpackningar och returpapper.
Tekniska nämnden beslutade 2019-02-28 att genomföra en samordnad upphandling tillsammans med kommunerna Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro
avseende avfallshämtning från villor, lägenheter, fritidshus och verksamheter för nästkommande avtalsperiod, samt de upphandlingar som behövs
kopplade till avfallshämtningen. Det beslutades även att den samordnade
upphandlingen av avfallshämtning innefattar bland annat fastighetsnära insamling av mat- och restavfall, förpackningar och returpapper i fyrfackskärl
från villor.
Mot bakgrund av tekniska nämndens yttrande ser förvaltningen att nämnden
arbetar i enlighet motionärens förslag och föreslår bifall.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

477

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-25
Motion 2018-06-07
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2019-04-04 § 45

JUSTERARE

EXPEDIERAD
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-04-25

Vår beteckning

KS 2018/00476 nr 90091

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens kansli
Clara Thorgren, Kommunsekreterare
0171-52892
clara.thorgren@habo.se

Motion: Källsortering i "flerfacktunna"
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till
tekniska nämndens bedömning.
Sammanfattning

Bålstapartiet, Owe Fröjd, har 2018-06-11 inkommit med en motion där det
föreslås att Håbo kommun ska övergå till hushållsnära insamling av
förpackningar i ett kärl av flerfacksmodell.
Motionen har lämnat för yttrande till tekniska nämnden. Tekniska nämnden
föreslår bifall till motionens förslag mot bakgrund av tidigare genomförd
utredning gällande fastighetsnära insamling av förpackningar i Håbo
kommun, samt fattade beslut i KS 2018-09-17, § 169 och TN 2019-02-28 §
12.
Kommunstyrelsens förvaltning fick i uppdrag att utreda fastighetsnära
insamling av förpackningar i Håbo kommun, enligt KS beslut 2016-05-23, §
75. I rapporten belyses vad det skulle innebära att införa fastighetsnära
insamling (FNI) av förpackningar och returpapper i en region bestående av
Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner. I rapporten ges också
ett förslag till en gemensam systemlösning, som ett led i att uppnå mål i
avfallsplanerna om bl.a. ökad andel utsorterat avfall, förbättrad service och
strävan uppåt i avfallstrappan.
KS godkände 2018-09-17, § 169 rapporten ”Insamling av avfall i Håbo,
Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner” daterad 2018-06-29 och
beslöt samtidigt att det fortsatta arbetet inklusive kommande upphandlingar
ska baseras på rapportens förslag på inriktning till framtidens
insamlingssystem för mat- och restavfall, förpackningar och returpapper.
Tekniska nämnden beslutade 2019-02-28 att genomföra en samordnad
upphandling tillsammans med kommunerna Knivsta, Sigtuna och UpplandsBro avseende avfallshämtning från villor, lägenheter, fritidshus och
verksamheter för nästkommande avtalsperiod, samt de upphandlingar som
behövs kopplade till avfallshämtningen. Det beslutades även att den
samordnade upphandlingen av avfallshämtning innefattar bland annat
fastighetsnära insamling av mat- och restavfall, förpackningar och
returpapper i fyrfackskärl från villor.
Mot bakgrund av tekniska nämndens yttrande ser förvaltningen att nämnden
arbetar i enlighet motionärens förslag och föreslår bifall.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-04-25

Vår beteckning

KS 2018/00476 nr 90091

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Införande av fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper
kommer att innebära ökade insamlingskostnader. En samordnad
upphandling av avfallshämtningen medför bland annat ett större underlag
för entreprenören med avseende på logistikplanering, nyttjande av fordon
och andra stordriftsfördelar vilket begränsar den förväntade
kostnadsökningen. En förbättrad sortering medför minskade
behandlingskostnader.
Investeringsvolym för fyrfackskärl i Håbo kommun har beräknats uppgå till
ca 19 Mkr, men inköp av nya kärl i kommunen kommer att krävas i en nära
framtid oavsett framtida insamlingslösning, detta eftersom branschen enats
om en ny EU-standard för avfallskärl. Anledningen till ny standard är brister
i arbetsmiljö och säkerhetssynpunkt med nuvarande kärl. De gamla kärlen
kommer då att återvinnas.
Det kommer att krävas en tillfällig resursförstärkning under införandet för
bland annat kundtjänst, montering och utkörning av kärl.
Uppföljning

Verkställighet av motioner följs upp i enlighet med fattade beslut.
Beslutsunderlag

– Motion 2018-06-07
– Protokollsutdrag tekniska nämnden 2019-04-04 § 45
__________

Beslut skickas till

Förslagsställare
Tekniska nämnden
Uppdragslistan
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-04
Tekniska nämnden

§ 45

Dnr 2019/00009

Motion: Källsortering i "flerfacktunna"
Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden avger yttrande i ärendet ”Motion: Källsortering i flerfacktunna” med hänvisning till förvaltningens bedömning och fattade beslut
i KS 2018-09-17, § 169 och TN 2019-02-28, § 12.
Sammanfattning
Bålstapartiet, Owe Fröjd, har 2018-06-11 inkommit med en motion där det
föreslås att Håbo kommun ska övergå till hushållsnära insamling av förpackningar i ett kärl av flerfacksmodell.
Tekniska förvaltningen bifaller motionens förslag mot bakgrund av tidigare
genomförd utredning gällande fastighetsnära insamling av förpackningar i
Håbo kommun, samt fattade beslut i KS 2018-09-17, § 169 och TN 201902-28 § 12.
Ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning fick i uppdrag att utreda fastighetsnära insamling av förpackningar i Håbo kommun, enligt KS beslut 2016-05-23, §
75. I rapporten belyses vad det skulle innebära att införa fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningar och returpapper i en region bestående av
Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner. I rapporten ges också
ett förslag till en gemensam systemlösning, som ett led i att uppnå mål i avfallsplanerna om bl.a. ökad andel utsorterat avfall, förbättrad service och
strävan uppåt i avfallstrappan.
KS godkände 2018-09-17, § 169 rapporten ”Insamling av avfall i Håbo,
Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner” daterad 2018-06-29 och beslöt samtidigt att det fortsatta arbetet inklusive kommande upphandlingar
ska baseras på rapportens förslag på inriktning till framtidens insamlingssystem för mat- och restavfall, förpackningar och returpapper.
Tekniska nämnden beslutade 2019-02-28 att genomföra en samordnad upphandling tillsammans med kommunerna Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro
avseende avfallshämtning från villor, lägenheter, fritidshus och verksamheter för nästkommande avtalsperiod, samt de upphandlingar som behövs
kopplade till avfallshämtningen. Det beslutades även att den samordnade
upphandlingen av avfallshämtning innefattar bland annat fastighetsnära insamling av mat- och restavfall, förpackningar och returpapper i fyrfackskärl
från villor.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-04
Tekniska nämnden

Beslutsunderlag
Motion: Källsortering i flerfackstunna
Beslut i KS 2018-09-17, § 169

______________
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Motionär – för kännedom
Tekniska förvaltningen, avfallsavdelningen
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EXPEDIERAD

482

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

2(2)

Bålsta 2018-06-06

Bålstapartiet
Motion till Håbo Kommunfullmäktige 2018-06-11

Källsortering i ”flerfacktunna”
Redan för 16 år sedan, 2002, motionerade vi i samma fråga, utan resultat, så här
kommer den igen!
Idag fungerar källsorteringen dålig vid de enskilda hushållen, det finns bara två
alternativ, matavfall och övrigt.
Detta är inte en miljömässigt bra sortering, särskilt med tanke på att dessa sopor är
den största delen av hushållens sophantering.
Dessutom så ”förfular” detta vårt samhälle då alla behöver ha två olika soptunnor,
det finns i dag ca 8-9.000 extra ”fula bruna tunnor” att beskåda i vårt samhälle.
Med införande av ett kärl av flerfacksmodell kan källsorteringen av tex. glas, metall,
batterier förbättras avsevärt.
Nu hamnar mycket av detta i det enda kärlet, det gröna, alla har inte tillgång till bil,
eller tid att åka till återvinningen, och många har lång väg dit, vilket dessutom är
negativt ur miljösynpunkt, många onödiga mil i bil.

Bålstapartiet föreslår att:
-Kommunfullmäktige beslutar övergå till hushållsnära sophantering i ett kärl av
flerfacksmodell

För Bålstapartiet i Håbo Kommunfullmäktige

Owe Fröjd
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-03
Kommunstyrelsen

Ärende 26

§ 150

Dnr 2018/00480

Motion: SL-kort till våra gymnasieelever
Kommunstyrelsens förlag
1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till barnoch utbildningsnämndens bedömning.
Sammanfattning
Owe Fröjd (Båp) har inkommit med en motion där det föreslås att Håbo
snarast återinför SL-kort för Håbos elever.
Motionen har lämnats för yttrande till barn- och utbildningsnämnden, som
lämnar följande yttrande:
Sedan SL-kortet förlorat sitt Bålstatillägg behöver Fridegårdsgymnasiet inte
längre SL-kortet ur pedagogiskt hänseende för studiebesök och liknande eftersom:
- Reskassan på SL blivit betydligt billigare sedan tillägget togs bort
- Reskassan ger en enkel administration av biljetter
- Resandet inom UL-området inte täcks av SL-kortet
- Möjlighet till socialt utbytet mellan elever utanför skoltid som förstärktes
genom SL-kortet är i grunden inte skolans uppdrag och kostnad för detta
inte tas från skolpengen.
- Fridegårdsgymnasiet hade antagningen HT18 förstahandssökande till 85%
av sina platser och fyllde alla platser som erbjöds. Skolan har vänt sitt rykte
och sin popularitet. Att alla elever inte längre får SL-kort har inte påverkat
negativt, vilket bekräftas av antagningen HT18.
- Alla elever som bor 6 km eller längre från sin skola får reseersättning inom
det län de bor betalad av sin hemkommun. Håbo ger UL-kort till dessa Fridegårdselever och hemkommunerna i Stockholms län ger SL-kort till de
som reser mer än 6 km till Fridegårdsgymnasiet.
- Om SL-kort ska ges till alla elever uppnås en likvärdighet i reseersättning
först om alla elever får både SL- och UL-kort.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att SL-kort ska delas ut enligt regelverk för reseersättning på gymnasiet och därmed inte till alla elever.
Mot bakgrund av nämndens bedömning föreslår förvaltningen avslag.

JUSTERARE

EXPEDIERAD
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-03
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 126
Tjänsteskrivelse 2019-04-25
Motion 2018-06-07
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-10-31 § 111
Förslag till beslut på sammanträdet
Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till motionen.
Michael Rubbetad (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag eller enligt Owe Fröjds (Båp) och Michael Rubbestads (SD) yrkande.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Protokollsanteckning
Reservation Owe Fröjd (Båp) till förmån för eget förslag.
Reservation Michael Rubbestad (SD) och Thomas Moore (SD) till förmån
för eget förslag.
Sverigedemokraterna önskar få följande antecknat till protokollet:
SD yrkar bifall till motionen med hänvisning till socialnämndens tidigare
beslut om kombinerat SL och UL kollektivtrafikkort för sociala ändamål för
nyanlända ungdomar, detta för att säkerställa likvärdigheten och motverka
främlingsfientlighet och grupp-mot-gruppeffekten. I det fall socialnämndens
beslut upphör bör även Barn och utbildningsnämndens beslut om bifall upphävas.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 126

Dnr 2018/00480

Motion: SL-kort till våra gymnasieelever
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till barnoch utbildningsnämndens bedömning.
Sammanfattning
Owe Fröjd (Båp) har inkommit med en motion där det föreslås att Håbo
snarast återinför SL-kort för Håbos elever.
Motionen har lämnats för yttrande till barn- och utbildningsnämnden, som
lämnar följande yttrande:
Sedan SL-kortet förlorat sitt Bålstatillägg behöver Fridegårdsgymnasiet inte
längre SL-kortet ur pedagogiskt hänseende för studiebesök och liknande eftersom:
- Reskassan på SL blivit betydligt billigare sedan tillägget togs bort
- Reskassan ger en enkel administration av biljetter
- Resandet inom UL-området inte täcks av SL-kortet
- Möjlighet till socialt utbytet mellan elever utanför skoltid som förstärktes
genom SL-kortet är i grunden inte skolans uppdrag och kostnad för detta
inte tas från skolpengen.
- Fridegårdsgymnasiet hade antagningen HT18 förstahandssökande till 85%
av sina platser och fyllde alla platser som erbjöds. Skolan har vänt sitt rykte
och sin popularitet. Att alla elever inte längre får SL-kort har inte påverkat
negativt, vilket bekräftas av antagningen HT18.
- Alla elever som bor 6 km eller längre från sin skola får reseersättning inom
det län de bor betalad av sin hemkommun. Håbo ger UL-kort till dessa Fridegårdselever och hemkommunerna i Stockholms län ger SL-kort till de
som reser mer än 6 km till Fridegårdsgymnasiet.
- Om SL-kort ska ges till alla elever uppnås en likvärdighet i reseersättning
först om alla elever får både SL- och UL-kort.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att SL-kort ska delas ut enligt regelverk för reseersättning på gymnasiet och därmed inte till alla elever.
Mot bakgrund av nämndens bedömning föreslår förvaltningen avslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-25
Motion 2018-06-07
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-10-31 § 111
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-04-25

Vår beteckning

KS 2018/00480 nr 89645

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens kansli
Clara Thorgren, Kommunsekreterare
0171-52892
clara.thorgren@habo.se

Motion: SL-kort till våra gymnasieelever
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till barnoch utbildningsnämndens bedömning.
Sammanfattning

Owe Fröjd (Båp) har inkommit med en motion där det föreslås att Håbo
snarast återinför SL-kort för Håbos elever.
Motionen har lämnats för yttrande till barn- och utbildningsnämnden, som
lämnar följande yttrande:
Sedan SL-kortet förlorat sitt Bålstatillägg behöver Fridegårdsgymnasiet inte
längre SL-kortet ur pedagogiskt hänseende för studiebesök och liknande
eftersom:
- Reskassan på SL blivit betydligt billigare sedan tillägget togs bort
- Reskassan ger en enkel administration av biljetter
- Resandet inom UL-området inte täcks av SL-kortet
- Möjlighet till socialt utbytet mellan elever utanför skoltid som förstärktes
genom SL-kortet är i grunden inte skolans uppdrag och kostnad för detta
inte tas från skolpengen.
- Fridegårdsgymnasiet hade antagningen HT18 förstahandssökande till 85%
av sina platser och fyllde alla platser som erbjöds. Skolan har vänt sitt rykte
och sin popularitet. Att alla elever inte längre får SL-kort har inte påverkat
negativt, vilket bekräftas av antagningen HT18.
- Alla elever som bor 6 km eller längre från sin skola får reseersättning inom
det län de bor betalad av sin hemkommun. Håbo ger UL-kort till dessa
Fridegårdselever och hemkommunerna i Stockholms län ger SL-kort till de
som reser mer än 6 km till Fridegårdsgymnasiet.
- Om SL-kort ska ges till alla elever uppnås en likvärdighet i reseersättning
först om alla elever får både SL- och UL-kort.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att SL-kort ska delas ut enligt
regelverk för reseersättning på gymnasiet och därmed inte till alla elever.
Mot bakgrund av nämndens bedömning föreslår förvaltningen avslag.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-04-25

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Uppföljning

Beslutsunderlag

– Motion 2018-06-07
– Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-10-31 § 111

__________

Beslut skickas till

Motionären
Barn- och utbildningsnämnden
Uppdragslistan
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-31
Barn- och utbildningsnämnden

BOU § 111

Dnr 2018/02028

Yttrande gällande motion SL-kort till våra gymnasieelever
Beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrandet i enlighet med förvaltningens förslag.
Sammanfattning

Sedan SL-kortet förlorat sitt Bålstatillägg behöver Fridegårdsgymnasiet inte
längre SL-kortet ur pedagogiskt hänseende för studiebesök och liknande eftersom:
Reskassan på SL blivit betydligt billigare sedan tillägget togs bort
Reskassan givit en enkel administration av biljetter
Resandet inom UL-området inte täcks av SL-kortet
Möjlighet till socialt utbytet mellan elever utanför skoltid som förstärktes
genom SL-kortet är i grunden inte skolans uppdrag och kostnad för detta
inte tas från skolpengen.
Fridegårdsgymnasiet hade antagningen HT18 förstahandssökande till 85%
av sina platser och fyllde alla platser som erbjöds. Skolan har vänt sitt rykte
och sin popularitet. Att alla elever inte längre får SL-kort har inte påverkat
negativt, vilket bekräftas av antagningen HT18.
Alla elever som bor 6 km eller längre från sin skola får reseersättning inom
det län de bor betalad av sin hemkommun. Håbo ger UL-kort till dessa Fridegårdselever och hemkommunerna i Stockholms län ger SL-kort till de
som reser mer än 6 km till Fridegårdsgymnasiet.
Om SL-kort ska ges till alla elever uppnås en likvärdighet i reseersättning
först om alla elever får både SL- och UL-kort.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att SL-kort ska delas ut enligt
regelverk för reseersättning på gymnasiet och därmed inte till alla elever.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2018-08-27, BOU 2018/02028 nr 49051.
Delegationsbeslut- Remiss motion, 2018-06-20, KS 2018/00480 nr. 83380.
Motion SL-kort till våra gymnasieelever.
Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförandens förslag till beslut:
JUSTERARE

EXPEDIERAD
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-31
Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrandet i enlighet med förvaltningens förslag.
Carl- Johan Torstenson (M) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.
Cecilia Anna Rosrell (Båp) föreslår att barn- och utbildningsnämnden yttrar
sig enligt motionen SL-kort till våra gymnasieelever enligt nedan:
Motionen beviljas
Beslutsgång 1:

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrandet i enlighet med förvaltningens förslag.
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet
med ordförandens förslag till beslut.
Beslutsgång 2:

Ordförande ställer ordförandens förslag till beslut mot Cecilia Anna Rosrell
(Båp) förslag gällande yttrande över motion SL-kort till våra gymnasieelever.
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet
med ordförandens förslag till beslut.
______________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Motionsställaren
Förvaltningsledningen
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Bålsta 2018-06-06

Bålstapartiet
Motion till Håbo Kommunfullmäktige 2018-06-11

SL-kort till våra gymnasieelever
Bålstapartiet förslog för ett antal år sedan att alla gymnasieelever skulle få ett SL-kort,
detta för att öka intresset av att gå kvar i vårt gymnasium, det skulle även underlätta vid
uppsökande verksamhet, studiebesök, samt ge en möjlighet för våra elever att besöka
sina skolkamrater, som inte bor i Håbo, i deras hem, plugga eller bara umgås.
I våras beslutade Barn och Utbildningsnämnden, trots Bålstapartiets protester, att det
från och med höstterminen 2018, att dessa skall tas bort för Håbos elever, övriga elever,
ca 25 % som bor på annan ort, men studerar i Håbo behåller sina SL-kort

Bålstapartiet föreslår att:

-Att Håbo snarast återinför SL-kort även till våra elever

För Bålstapartiet i Håbo Kommunfullmäktige

Owe Fröjd

492

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-03
Kommunstyrelsen

§ 151

Ärende 27

Dnr 2018/00469

Motion: Vändplats för UL i Viby Äng
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Sammanfattning
Owe Fröjd (Båp) har inkommit med en motion om ny busslinjesträckning
till Viby Äng. I motionen föreslås följande:
- Att tillsammans med UL projektera en vändplats för bussar i området.
- Att ta upp en kommande linjesträckning med UL.
Förvaltningen konstaterar att det i dagsläget inte är möjligt att ordna en
busslinje i Viby Äng. Att busslinjetrafikering till Viby Äng idag saknas beror dels på frånvaron av lämplig vändplats men också på avståndet mellan
Viby Äng och ”busslinjestråket” längs Kalmarleden. In- och utkörning till
Viby Äng, utifrån nuvarande busslinjedragning, skulle ta mycket tid. Detta i
sin tur skulle innebära att tidtabellerna inte skulle kunna hållas.
När det nuvarande avtalet om kollektivtrafik i Håbo kommun löper ut 2022,
behöver kollektivtrafiknätet i hela Håbo, inklusive Bålsta, ses över. Inför
denna översyn är det viktigt att kommunen tar fram en kollektivtrafikstrategi där t ex ”felande länkar” som Viby Äng kan identifieras. En framtida
vändplats för att möjliggöra busstrafikering utreds också i det nya pågående
detaljplanearbetet för området.
Mot denna bakgrund konstaterar förvaltningen att det i dagsläget inte är aktuellt att projektera en vändplats för bussar i området. Därmed föreslås att
motionens första attsats avslås.
Kommunen för dock redan i dagsläget dialoger med UL gällande bland annat eventuella linjesträckningar i Viby Äng. Denna diskussion är i enlighet
med förslaget i motionens andra att-sats. Förvaltningen föreslår därför att
den andra att-satsen ska bifallas.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 127
Tjänsteskrivelse 2019-04-28
Motion 2018-06-06
Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till motionen.
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till motionen.
JUSTERARE

EXPEDIERAD

493

SIGNATUR
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 127

Dnr 2018/00469

Motion: Vändplats för UL i Viby Äng
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Sammanfattning
Owe Fröjd (Båp) har inkommit med en motion om ny busslinjesträckning
till Viby Äng. I motionen föreslås följande:
- Att tillsammans med UL projektera en vändplats för bussar i området.
- Att ta upp en kommande linjesträckning med UL.
Förvaltningen konstaterar att det i dagsläget inte är möjligt att ordna en
busslinje i Viby Äng. Att busslinjetrafikering till Viby Äng idag saknas beror dels på frånvaron av lämplig vändplats men också på avståndet mellan
Viby Äng och ”busslinjestråket” längs Kalmarleden. In- och utkörning till
Viby Äng, utifrån nuvarande busslinjedragning, skulle ta mycket tid. Detta i
sin tur skulle innebära att tidtabellerna inte skulle kunna hållas.
När det nuvarande avtalet om kollektivtrafik i Håbo kommun löper ut 2022,
behöver kollektivtrafiknätet i hela Håbo, inklusive Bålsta, ses över. Inför
denna översyn är det viktigt att kommunen tar fram en kollektivtrafikstrategi där t ex ”felande länkar” som Viby Äng kan identifieras. En framtida
vändplats för att möjliggöra busstrafikering utreds också i det nya pågående
detaljplanearbetet för området.
Mot denna bakgrund konstaterar förvaltningen att det i dagsläget inte är aktuellt att projektera en vändplats för bussar i området. Därmed föreslås att
motionens första attsats avslås.
Kommunen för dock redan i dagsläget dialoger med UL gällande bland annat eventuella linjesträckningar i Viby Äng. Denna diskussion är i enlighet
med förslaget i motionens andra att-sats. Förvaltningen föreslår därför att
den andra att-satsen ska bifallas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-28
Motion 2018-06-06
Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till motionen.

JUSTERARE

EXPEDIERAD
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1(2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-04-28

Vår beteckning

KS 2018/00469 nr 90167

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens kansli
Olle Forsmark, Nämndsekreterare
olle.forsmark@habo.se

Motion: Vändplats för UL i Viby Äng
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens andra att-sats.
2. Kommunfullmäktige avslår motionens första att-sats.
Sammanfattning

Owe Fröjd (Båp) har inkommit med en motion om ny busslinjesträckning
till Viby Äng. I motionen föreslås följande:
1.

Att tillsammans med UL projektera en vändplats för bussar i
området

2.

Att ta upp en kommande linjesträckning med UL

Förvaltningen konstaterar att det i dagsläget inte är möjligt att ordna en
busslinje i Viby Äng. Att busslinjetrafikering till Viby Äng idag saknas
beror dels på frånvaron av lämplig vändplats men också på avståndet mellan
Viby Äng och ”busslinjestråket” längs Kalmarleden. In- och utkörning till
Viby Äng, utifrån nuvarande busslinjedragning, skulle ta mycket tid. Detta i
sin tur skulle innebära att tidtabellerna inte skulle kunna hållas.
När det nuvarande avtalet om kollektivtrafik i Håbo kommun löper ut 2022,
behöver kollektivtrafiknätet i hela Håbo, inklusive Bålsta, ses över. Inför
denna översyn är det viktigt att kommunen tar fram en
kollektivtrafikstrategi där t ex ”felande länkar” som Viby Äng kan
identifieras. En framtida vändplats för att möjliggöra busstrafikering utreds
också i det nya pågående detaljplanearbetet för området.
Mot denna bakgrund konstaterar förvaltningen att det i dagsläget inte är
aktuellt att projektera en vändplats för bussar i området. Därmed föreslås att
motionens första attsats avslås.
Kommunen för dock redan i dagsläget dialoger med UL gällande bland
annat eventuella linjesträckningar i Viby Äng. Denna diskussion är i
enlighet med förslaget i motionens andra att-sats. Förvaltningen föreslår
därför att den andra att-satsen ska bifallas.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Uppföljning

-
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-04-28

Beslutsunderlag

– Motion 2018-06-06
__________

Beslut skickas till

Plan- och exploateringsavdelningen för kännedom
Motionären för kännedom
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Vår beteckning

KS 2018/00469 nr 90167

Bålsta 2018-06-06

Bålstapartiet
Motion till Håbo Kommunfullmäktige 2018-06-11

Vändplats för UL i Viby Äng
Det saknas idag möjligheter för UL att trafikera Viby Äng med buss på grund av att
det saknas en lämplig vändplats. Detta bör möjliggöras så skyndsamt som möjligt

Bålstapartiet föreslår att:
-Att tillsammans med UL projektera en vändplats för bussar i området
-Att ta upp en kommande linjesträckning med UL

För Bålstapartiet i Håbo Kommunfullmäktige

Owe Fröjd
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-03
Kommunstyrelsen

§ 145

Ärende 28

Dnr 2019/00092

Motion: Inför tiggeriförbud i Håbos lokala ordningsföreskrifter
Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna i Håbo har 2019-02-25 inkommit med motionen ”inför tiggeriförbud i Håbos lokala ordningsföreskrifter”. I motionen föreslås:
- Att Håbo kommuns ordningsföreskrifter uppdateras på sådant vis att passiv insamling av pengar inte är tillåtet på definierade platser.
- Att berörd förvaltning får i uppdrag att utreda lämpliga platser i kommunen där passiv insamling av pengar inte skall vara tillåtet.
Ett förbud mot penninginsamling på offentlig plats syftar till att komma till
rätta med vad som kan uppfattas som en typ av störning och utgör därmed
en ordningsföreskrift som kan meddelas av kommunen. Om detta genomförs får det inte läggas onödigt tvång på allmänheten. Tillämpningsområdet
för föreskriften bör vara avgränsat till vissa särskilt angivna platser där det
enligt kommunens mening uppstått eller kan komma att uppstå ordningsproblem. Sådana bestämmelser måste också ha tillräckligt tydlig utformning. Ordet ”tiggeri” är tillräckligt tydligt vad som anses. Det är exempelvis
möjligt att göra en gränsdragning gentemot sådan insamling som sker till
förmån för en hjälporganisation. Bestämmelsen har således getts en sådan
utformning att den är möjlig att tillämpa.
Förvaltningen anser att bedömningen av behovet av denna typ av reglering
bör göras av kommunfullmäktige därför lämnas två alternativa förslag till
beslut.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 12
Tjänsteskrivelse 2019-04-02
Motion 2019-02-25
Utredning 2019-04-02
Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till motionen.
Fred Rydberg (KD) yrkar avslag på motionen.
Marie Nordberg (MP) yrkar avslag på motionen.
JUSTERARE

EXPEDIERAD
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UTDRAGSBESTYRKNING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-03
Kommunstyrelsen

Kjell Dufvenberg (L) yrkar avslag på motionen.
Helen Zeland Bodin (C) yrkar avslag på motionen.
Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till motionen, med följande motivering:
Då förslaget inte avser ett generellt tiggeriförbud, utan är ett situationsanpassat förbud som kan användas där problem kan uppstå.
Per-Arne Öhman (M) yrkar bifall till motionen.
Agneta Hägglund (S) yrkar avslag på motionen.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår motionen. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller motionen.
Votering är begärd och ska genomföras.
Ordförande fastställer voteringsordningen, Ja-röst för bifall, Nej-röst för avslag.
Omröstningsresultat
Ja-röst: Liselotte Grahn Elg (M), Per-Arne Öhman (M), Michael Rubbestad
(SD), Thomas Moore (SD), Owe Fröjd (Båp)
Nej-röst: Helene Zeland Bodin (C), Kjell Dufvenberg (L), Marie Nordberg
(MP), Fred Rydberg (KD), Agneta Hägglund (S), Helene Cranser (S), SvenOlov Dväring (S)
Avstår: Fredrik Anderstedt (S)
Ordförande finner att kommunstyrelsen föreslår avslag på motionen enligt 7
Nej-röster mot 5 Ja-röster och en avstår.
Protokollsanteckning
Reservation Liselotte Grahn Elg (M), Per-Arne Öhman (M), Michael Rubbestad (SD), Thomas Moore (SD)

JUSTERARE

EXPEDIERAD

499

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

2(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 121

Dnr 2019/00092

Motion: Inför tiggeriförbud i Håbos lokala ordningsföreskrifter
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar vidare ärendet utan eget förslag
till beslut.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna i Håbo har 2019-02-25 inkommit med motionen ”inför tiggeriförbud i Håbos lokala ordningsföreskrifter”. I motionen föreslås:
- Att Håbo kommuns ordningsföreskrifter uppdateras på sådant vis att passiv insamling av pengar inte är tillåtet på definierade platser.
- Att berörd förvaltning får i uppdrag att utreda lämpliga platser i kommunen där passiv insamling av pengar inte skall vara tillåtet.
Ett förbud mot penninginsamling på offentlig plats syftar till att komma till
rätta med vad som kan uppfattas som en typ av störning och utgör därmed
en ordningsföreskrift som kan meddelas av kommunen. Om detta genomförs får det inte läggas onödigt tvång på allmänheten. Tillämpningsområdet
för föreskriften bör vara avgränsat till vissa särskilt angivna platser där det
enligt kommunens mening uppstått eller kan komma att uppstå ordningsproblem. Sådana bestämmelser måste också ha tillräckligt tydlig utformning. Ordet ”tiggeri” är tillräckligt tydligt vad som anses. Det är exempelvis
möjligt att göra en gränsdragning gentemot sådan insamling som sker till
förmån för en hjälporganisation. Bestämmelsen har således getts en sådan
utformning att den är möjlig att tillämpa.
Förvaltningen anser att bedömningen av behovet av denna typ av reglering
bör göras av kommunfullmäktige därför lämnas två alternativa förslag till
beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-02
Motion 2019-02-25
Utredning 2019-04-02
Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Anderstedt (S) yrkar att ärendet skickas vidare utan eget förslag till
beslut.
Thomas Moore (SD) yrkar bifall till motionen.
JUSTERARE

EXPEDIERAD
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kjell Dufvenberg (L) yrkar att motionen avslås.
Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskotett beslutar enligt Fredrik Anderstedts (S)
yrkande, eller enligt Thomas Moores (SD) yrkande, eller enligt Kjell
Dufvenbergs (L) yrkande. Ordförande finner att arbetsutskottets beslutar enligt Fredrik Anderstedts (S) yrkande.
Votering är begärd och ska genomföras.
Ordförande finner att Fredrik Anderstedt (S) yrkande är huvudförslag. Ordförande frågar om Thomas Moores (SD) yrkande eller Kjell Dufvenbergs
(L) yrkande är motförslag. Ordförande finner att Thomas Moores (SD) yrkande är motförslag.
Ordförande fastställer voteringsordningen enligt följande:
Ja-röst för Fredrik Anderstedts (S) yrkande, Nej-röst för Thomas Moores
(SD) yrkande.
Omröstningsresultat
Ja-röst: Liselotte Grahn Elg (M), Kjell Dufvenberg (L), Agneta Hägglund
(S), Fredrik Anderstedt (S).
Nej-röst: Thomas Moore (SD)
Ordförande finner att arbetsutskottet skickar vidare ärendet utan eget förslag
till beslut.

JUSTERARE

EXPEDIERAD
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1(2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-04-02

Vår beteckning

KS 2019/00092 nr 89595

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens kansli
Clara Thorgren, Kommunsekreterare
0171-52892
clara.thorgren@habo.se

Motion: Inför tiggeriförbud i Håbos lokala ordningsföreskrifter
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag.
Alternativt
1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag.
Sammanfattning

Sverigedemokraterna i Håbo har 2019-02-25 inkommit med motionen
”inför tiggeriförbud i Håbos lokala ordningsföreskrifter”. I motionen
föreslås:
- Att Håbo kommuns ordningsföreskrifter uppdateras på sådant vis att
passiv insamling av pengar inte är tillåtet på definierade platser.
- Att berörd förvaltning får i uppdrag att utreda lämpliga platser i
kommunen där passiv insamling av pengar inte skall vara tillåtet.
Ett förbud mot penninginsamling på offentlig plats syftar till att komma till
rätta med vad som kan uppfattas som en typ av störning och utgör därmed
en ordningsföreskrift som kan meddelas av kommunen. Om detta
genomförs får det inte läggas onödigt tvång på allmänheten.
Tillämpningsområdet för föreskriften bör vara avgränsat till vissa särskilt
angivna platser där det enligt kommunens mening uppstått eller kan komma
att uppstå ordningsproblem. Sådana bestämmelser måste också ha
tillräckligt tydlig utformning. Ordet ”tiggeri” är tillräckligt tydligt vad som
anses. Det är exempelvis möjligt att göra en gränsdragning gentemot sådan
insamling som sker till förmån för en hjälporganisation. Bestämmelsen har
således getts en sådan utformning att den är möjlig att tillämpa.
Förvaltningen anser att bedömningen av behovet av denna typ av reglering
bör göras av kommunfullmäktige därför lämnas två alternativa förslag till
beslut.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Uppföljning

-
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-04-02

Beslutsunderlag

– Motion 2019-02-25
– Utredning 2019-04-02
__________

Beslut skickas till

Kansli
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Vår beteckning

KS 2019/00092 nr 89595

2019-02-25

Motion: Inför tiggeriförbud i Håbos lokala ordningsföreskrifter
En dom i Högsta förvaltningsdomstolen den 17 december 20181 slog fast att Vellinge som första
kommun efter ett initiativ från Vellingemoderaterna har rätt att ändra i kommunens lokala
ordningsföreskrifter så att passiv insamling av pengar inte tillåts. Förbudet gäller i Vellinge kommuns
fall på fem platser. Av domen framgår det att förbudet kan införas så länge det är geografiskt
begränsat. Den 22 februari 2019 beslutade även Bromölla kommun likt Vellinge att införa
tiggeriförbud på definierade platser.2
I Håbo kommun upplevs tiggeri som ett problem av en majoritet. I den öppna Facebookgruppen
”Bålsta diskuterar”3 påbörjade gruppens administratör en omröstning den 18 december 2018
huruvida ett tiggeriförbud borde införas i Håbo vilket i skrivande stund resulterat i att 85 % svarat
”Ja, det borde införas”. I vår grannkommun Upplands-Bro genomfördes en motsvarande omröstning i
gruppen ”Varning Upplands-Bro/Bålsta”4 med över tusen svarande där resultatet i skrivande stund
visar att 98 % svarat ”Ja, det borde införas”. Generellt i Sverige är enligt Sveriges Radio 6 av 10 för ett
förbud och endast 2 av 10 är emot.5
Även handlare och företagare anser att tiggeri är ett utbrett problem. Den 19 februari 2019 skriver
”Svensk handel” en debattartikel i aftonbladet med rubriken ”Förbjud tiggeri i hela landet.”6
Rubriken återspeglar det som sedan anförs i debattartikeln. Man skriver bland annat att ”Svensk
Handel anser att det är hög tid att införa ett nationellt tiggeriförbud.” Detta då den svenska handeln
är vår tids motsvarighet till kyrkan i byn, en samlingsplats för våra invånare och en spegelbild för hur
vårt samhälle mår. Svensk Handel fortsätter: ”För handeln innebär tiggeriet problem med
påträngande beteende runt pantstationer, att kundtoaletter används som tvättstugor och att
nedskräpningen runt butikerna ökar. Detta skapar obehag för såväl kunder som medarbetare och
förstärker bilden av att handeln är en del av samhället som lämnas åt sitt öde.”
Moderaterna säger nationellt att man är positiva till att införa ett tiggeriförbud när lagen så tillåter.
Det gör den nu. Även Kristdemokraterna nationellt menar att man är positiva till ett lokalt förbud i
den kommunala ordningsstadgan.7 Det är det vi föreslår.
De som tigger gör det oftast för att de lever under svåra förhållanden, till exempel fattigdom,
hemlöshet eller psykisk ohälsa. Att människor tigger löser inte deras problem i grunden, det kan
tvärtom stå i vägen för att ta itu med de bakomliggande problemen. Regeringens egen
tiggeriutredare8 uppmanar därför folk att istället skänka pengar till frivilligorganisationer som verkar i

1

http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Avg%c3%b6randen/2018/2149-18.pdf
https://www.expressen.se/kvallsposten/bromolla-infor-tiggeriforbud-for-att-motverka-kriminalitet/
3 https://www.facebook.com/groups/1468190153471693/
4 https://www.facebook.com/groups/1578159562486795/
5 https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6930578
6 https://www.aftonbladet.se/debatt/a/A2Komj/handlarna-forbjud-tiggeri-i-hela-landet
7 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-tycker-partierna-om-tiggeri
8 https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/P3a6p7/ge-inte-pengar-till-tiggare-pa-gatan
2
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exempelvis Rumänien och Bulgarien. SVT Väst rapporterade även att Rumäniens egen ambassadör
Raduta Matache i februari 2014 uppmanar den svenska befolkningen att inte ge pengar till tiggare.9
De som tigger på gatorna i Sverige är till stor del fattiga romer från Rumänien och Bulgarien som har
mycket svåra levnadsförhållanden i sina hemländer. Att tillåta dem att tigga här gör att problemen
blir mindre synliga på hemmaplan vilket i sin tur leder till att regeringarna i Rumänien och Bulgarien
inte behöver ta itu med situationen. Genom att förbjuda tiggeri på utvalda platser i Håbo och i
förlängningen hela landet så skulle vi sätta press på länderna att förbättra förhållandena för bland
annat romer och fattiga i deras hemländer.
Vidare finns det flera grupper av tiggare som utnyttjas av kriminella aktörer, bland annat genom
utpressning och människohandel. Detta är ett bevisat faktum idag.10 Ett tiggeriförbud på utvalda
platser skulle till stor del dra undan mattan för människohandeln.
I Håbo och i främst Bålsta kan vi utifrån kommentarer på sociala medier, samtal i valstugan i
samband med riksdagsvalet 2018 samt via löpande inkomna mail och samtal sammanfatta att
anledningen till att en majoritet av Håboborna önskar ett förbud är att man upplever obehag,
påstridighet, otrevlig attityd, oro kring lägren vid stationen och att man känner sig nödgad att
undvika vissa områden och butiker samt de allmänna toaletterna i Bålsta centrum. Enstaka
vittnesmål berättar även om tiggare som utöver skogen i anslutning till stationsområdet även
använder lekplatser som sovplats och toalett.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna
Att

Håbo kommuns ordningsföreskrifter uppdateras på sådant vis att passiv insamling av
pengar inte är tillåtet på definierade platser

Att

berörd förvaltning får i uppdrag att utreda lämpliga platser i kommunen där passiv
insamling av pengar inte skall vara tillåtet

Michael Rubbestad (SD)

Anders Ekelöf (SD)

Ann-Sofi Borg (SD)

Thomas Moore (SD)

Robert Kohlström (SD)

Carol Lundahl Moore (SD)

Zinaida Belonoshko (SD)

Tiina Fransson (SD)

Erik Nylén (SD)

Linnéa Leinonen (SD)

Kristian Leinonen (SD)

Maria Andersson (SD)

Sverigedemokraterna i Håbo

9

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/rumaniens-ambassador-uppmuntra-inte-tiggeriet
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/e1LOAa/tiggeriatalet-finns-fler-stora-natverk
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UTREDNING
Datum

2019-04-02

Vår beteckning

KS 2019/00092 nr 89592

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens kansli
Clara Thorgren, Kommunsekreterare
0171-52892
clara.thorgren@habo.se

Utredning motion tiggeriförbud

Bakgrund
Sverigedemokraterna i Håbo har 2019-02-25 inkommit med en motion ”Inför tiggeriförbud i Håbos
lokala ordningsföreskrifter” med förslagen:
- Att Håbo kommuns ordningsföreskrifter uppdateras på sådant vis att passiv insamling av pengar
inte är tillåtet på definierade platser
- Att berörd förvaltning får i uppdrag att utreda lämpliga platser i kommunen där passiv insamling av
pengar inte skall vara tillåtet
Högsta förvaltningsdomstolen har 17 december 2019 fastslagit att Vellinge som första kommun har
rätt att införa tiggeriförbud på vissa angivna platser i kommunen. I domen finns högsta
förvaltningsdomstolens skäl till avgörandet.
Skälen för avgörandet
Rättslig reglering

Enligt 3 kap. 8 § ordningslagen får regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun
meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att upprätthålla
den allmänna ordningen på offentlig plats. Regeringen har bemyndigat kommunerna att meddela
ordningsföreskrifter genom 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och
länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).
I 3 kap. 12 § ordningslagen anges bl.a. att ordningsföreskrifterna inte får lägga onödigt tvång på
allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.
Av 3 kap. 13 § framgår att kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva sådana föreskrifter som
avses i 8 § omedelbart ska anmälas till länsstyrelsen och att länsstyrelsen ska upphäva en föreskrift
som strider mot lagen.

Högsta förvaltningsdomstolens bedömning

Nedan följer utdrag ur högsta förvaltningsdomstolens dom, det är fyra aspekter som diskuteras:
- Den kommunala föreskriftsrätten
- Föreskrifterna måste syfta till att upprätthålla ”den allmänna ordningen”
- En ordningsföreskrift får inte vara för långtgående
- En ordningsföreskrift måste vara möjlig att tillämpa
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Den kommunala föreskriftsrätten

I förarbetena till ordningslagen diskuterades tämligen ingående hur bemyndigandet till kommunerna
att meddela lokala ordningsföreskrifter skulle utformas mot bakgrund av främst det förhållandet att
sådana bestämmelser kan avse vitt skilda frågor och att behovet av föreskrifter varierar mellan olika
orter, men även utifrån vad som var lämpligt med hänsyn till strävandena mot ett ökat kommunalt
självbestämmande. I stället för att införa en katalog över sådana ämnen som får regleras lokalt –
vilket övervägts tidigare – stannade man för ett bemyndigande enligt vilket kommunerna får meddela
de ytterligare bestämmelser som behövs i ordningshänseende. Ett på så sätt utformat bemyndigande
ansågs ge kommunerna nödvändig flexibilitet avseende såväl hänsyn till lokala förhållanden som
möjlighet att anpassa reglerna utifrån samhällsutvecklingen. I lagen togs dessutom in en bestämmelse
– också med förebild i allmänna ordningsstadgan – om att de lokala ordningsföreskrifterna inte får
lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.
De vittgående befogenheterna ansågs emellertid fordra en effektiv garanti för att de kommunala
besluten var lagliga, lämpliga och ändamålsenliga. En statlig möjlighet att ingripa mot lokala
föreskrifter med oriktigt eller olämpligt innehåll var därför en förutsättning för det vidsträckta
bemyndigandet. Den statliga kontrollen skulle utövas genom att länsstyrelsen gavs befogenhet att
upphäva sådana föreskrifter som strider mot lagen (prop. 1992/93:210 s. 138 ff. och 152 f.).
Kommunerna har således erhållit ett öppet bemyndigande som inte begränsar de lokala
ordningsföreskrifterna till visst innehåll. Inte heller regleras vilken typ av föreskrifter – förbud,
tillståndsplikt, anmälningsplikt osv. – som kan meddelas. Kommunernas föreskriftsrätt är emellertid
inte utan begränsningar. Förutom generella inskränkningar, såsom att bestämmelserna inte får
komma i konflikt med föreskrifter av högre valör eller gälla sådana ämnen som måste regleras genom
lag, följer av ordningslagen att förskrifterna måste ha ett visst syfte och dessutom inte får vara för
långtgående. Härtill kommer att de måste ges en tillräckligt tydlig utformning. Några skarpa gränser
mellan dessa begränsningar kan emellertid inte dras.
Föreskrifterna måste syfta till att upprätthålla ”den allmänna ordningen”

Bemyndigandet finns i 3 kap. 8 § ordningslagen som stadgar att en kommun, efter regeringens
bemyndigande, får meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs
för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Bestämmelserna måste alltså ha till
syfte att upprätthålla ordningen i kommunen eller delar av denna. Således kan en kommun inte
genom lokala ordningsföreskrifter meddela bestämmelser som syftar till något annat, t.ex. att vid
torghandel säkerställa god livsmedelshygien.
Eftersom bestämmelserna måste ha detta syfte inställer sig frågan vad som avses med uttrycket ”den
allmänna ordningen”. Kommunernas möjlighet att meddela ordningsföreskrifter har en lång historia
och har av tradition avsett vitt skilda ämnen som inte alltid enligt vanligt språkbruk behöver
associeras med ordningsfrågor. Avgörande är att regeln ska ha till syfte att komma till rätta med eller
förebygga någon typ av störning i det offentliga rummet.
I förarbetena anges som exempel på ordningsföreskrifter tillståndskrav för uppsättande av markiser,
banderoller, juldekorationer och reklam, förbud mot förtäring av alkoholdrycker på offentlig plats,
förbud mot eller krav på tillstånd för tillfällig handel, krav på märkning av containrar liksom
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allmänna bestämmelser för campingplatser (prop. 1992/93:210 s. 142 ff.). I förarbetena anges också
att penninginsamling kan regleras genom ordningsföreskrifter (a. prop. s. 142). Tillståndsplikt för
penninginsamling har mot denna bakgrund tagits in i Sveriges Kommuner och Landstings s.k.
normalförslag för lokala ordningsföreskrifter (cirkulär 1995:41). Vidare har justitieutskottet under
senare tid uttalat att det under vissa omständigheter är möjligt att reglera penninginsamling i form av
”tiggeri” på offentlig plats genom lokala ordningsföreskrifter (2016/17:JuU18 s. 85).
Penninginsamling på offentlig plats utgör alltså en sådan företeelse som får regleras genom lokala
ordningsföreskrifter.
Härvid måste framhållas att det vid prövningen av om en föreskrift har ett sådant syfte att den utgör
en ordningsföreskrift inte krävs att kommunen visar att något har kommit att utgöra en störning av
viss omfattning eller grad för att den aktuella företeelsen ska få regleras. Kommunerna är
oförhindrade att i förebyggande syfte besluta olika ordningsföreskrifter avseende sådant som typiskt
sett kan innebära störningar, t.ex. lastning av varor, schaktning och grävning, högtalarutsändningar,
förtäring av alkohol osv. Av det sagda följer att det inte heller kan krävas av en kommun att den
presenterar någon utredning till stöd för att föreskriften behövs.
En ordningsföreskrift får inte vara för långtgående

När det konstaterats att en bestämmelse utgör en ordningsföreskrift – alltså att den syftar till att
upprätthålla ordningen i kommunen eller delar av denna – inställer sig frågan om föreskriften är för
långtgående för att kunna accepteras, dvs. om den lägger onödigt tvång på allmänheten eller annars
innebär obefogade inskränkningar i den enskildes frihet (3 kap. 12 § ordningslagen). Någon närmare
vägledning beträffande hur den bedömningen ska göras ges varken i förarbetena till ordningslagen
eller till dess föregångare allmänna ordningsstadgan, utan den närmare avgränsningen har
överlämnats till rättstillämpningen. Av praxis följer att lokala ordningsföreskrifter inte får vara för
långtgående avseende geografiskt tillämpningsområde, tidsmässig giltighet och sakligt innehåll.
Lokala ordningsföreskrifter får således inte ges ett större geografiskt tillämpningsområde än vad som
är påkallat i det enskilda fallet. Tillämpningsområdet måste alltså begränsas till de områden där
störningen faktiskt utgör eller kan antas utgöra ett problem (RÅ 1974 B 1010, RÅ 1977 Bb 101, RÅ
1982 Ab 106 och RÅ 1980 2:55). Exempelvis har ett förbud mot förtäring av spritdrycker, vin eller
starköl på samtliga offentliga platser i en kommun ansetts för långtgående (RÅ 1997 ref. 41).
Vidare måste lokala bestämmelser, i den mån detta är relevant, begränsas till sådana tidpunkter då en
reglering är påkallad (jfr RÅ 1965 I 11). Vissa föreskrifter kan exempelvis vara berättigade nattetid
men framstå som obefogade under dagtid. Likaså kan vissa föreskrifter anses påkallade under viss
årstid, men vara obehövliga under annan tid på året.
Slutligen får det sakliga innehållet i en ordningsföreskrift inte lägga onödigt tvång på allmänheten
eller annars innebära obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. I förarbetena framhålls att
kommunerna bör avhålla sig från att besluta föreskrifter som är onödiga och att det därför är
angeläget att kommunerna noga prövar om de verkligen behövs liksom bestämmelsernas geografiska
tillämpningsområde (prop. 1992/93:210 s. 142). Det finns alltså en nära koppling mellan en
föreskrifts sakliga innehåll och dess geografiska tillämpningsområde. Allmänt sett gäller således att
ju mer avgränsat en ordningsföreskrifts tillämpningsområde är, desto mer ingripande kan föreskriften
tillåtas vara. Från praxis kan nämnas att det har ansetts vara fråga om en alltför långtgående
bestämmelse när en kommun förbjudit förtäring av ”öl klass II” (s.k. folköl) på allmän plats (RÅ
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1980 Bb 26). En sådan föreskrift kan visserligen sägas syfta till att upprätthålla ordningen, men den
träffar beteenden som kan anses allmänt accepterade, såsom att förtära relativt sett alkoholsvag öl vid
en picknick, och kommer dessutom att gälla inom områden där ett förbud inte är befogat.
Av betydelse i sammanhanget är att prövningen av om en viss företeelse bör regleras genom
ordningsföreskrifter, och vilken typ av regel som i så fall är påkallad (förbud, tillståndsplikt osv.),
främst måste ankomma på kommunerna själva. De är de som bäst känner till de lokala förhållandena
och det är den ordning som bäst tillgodoser principen om den kommunala självstyrelsen (prop.
1992/93:210 s. 140). En följd av att det har överlämnats till kommunerna att meddela
ordningsföreskrifter är att dessa inte bara kommer att spegla skiftande lokala förhållanden utan även
de beslutande organens, dvs. kommunfullmäktiges, bedömning av behovet av en viss reglering. Mot
denna bakgrund bör vid en överprövning en kommuns bedömning underkännas endast om det står
klart att en ordningsföreskrift är för långtgående eller för ingripande på den aktuella platsen.
En ordningsföreskrift måste vara möjlig att tillämpa

Förutom att lokala ordningsföreskrifter till sitt innehåll måste avfattas med hänsyn till ovan angivna
begränsningar måste de utformas på ett sådant sätt att det är möjligt att tillämpa dem (RÅ 1992 ref.
75, jfr även RÅ 1980 Bb 26 och SOU 1985:24 s. 185 ff.). Föreskrifterna måste således formuleras så
att allmänheten kan förstå deras innebörd och de som övervakar efterlevnaden kan avgöra när
föreskrifterna följs respektive överträds.
Sammanfattning

Ett förbud mot penninginsamling på offentlig plats syftar till att komma till rätta med vad som kan
uppfattas som en typ av störning och utgör därmed en ordningsföreskrift som kan meddelas av
kommunen. Om detta genomförs får det inte läggas onödigt tvång på allmänheten.
Tillämpningsområdet för föreskriften bör vara avgränsat till vissa särskilt angivna platser där det
enligt kommunens mening uppstått eller kan komma att uppstå ordningsproblem.
Sådana bestämmelser måste också ha tillräckligt tydlig utformning. Högsta förvaltningsdomstolen
menar ordet ”tiggeri” är tillräckligt tydligt vad som anses. Det är exempelvis möjligt att göra en
gränsdragning gentemot sådan insamling som sker till förmån för en hjälporganisation.
Bestämmelsen har således getts en sådan utformning att den är möjlig att tillämpa.
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