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Pyry Niemi (S) 
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Christian Nordberg (MP) 
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Kristian Leinonen (SD) 
Maria Andersson (SD) 
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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 

Tid måndagen den 29 juni 2020, kl. 18:00 

Plats Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

Justeringssammanträde torsdagar 2 juli kl 16.00 
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 Datum  
 2020-06-18  

Kommunfullmäktige 
 

 

Ärenden 

1.  Mötets öppnande:   
- upprop 
- val av justerare 
- fastställande av dagordning samt prövning att kungörelse skett i laga ordning 

 

2.  Ny simhall 
Dnr 2020/00087  

 

3.  Årsredovisning 2019 
Dnr 2019/00452  

 

4.  Hemställan om utökad budget för ny gruppbostad 
Dnr 2019/00441  

 

5.  Svar på medborgarförslag: Krisberedskap 
Dnr 2019/00118  

 

6.  Svar på medborgarförslag: företagarnas kontakt med Håbo kommun 
Dnr 2019/00159  

 

7.  Anmälan av ny motion: Handikappramp vid kommunala badplatser 
Dnr 2020/00157  

 

8.  Svar på motion: Kommunalt anställda ordningsvakter 
Dnr 2018/00477  

 

9.  Svar på motion: Grannsamverkan 
Dnr 2018/00256  

 

10.  Svar på motion, Extraval 
Dnr 2019/00433  

 

11.  Svar på motion: Anlägg en kombinerad cykel- och gångväg mellan Bro och 
Bålsta mot Enköping 
Dnr 2019/00343  

 

12.  Delårsuppföljning mars 2020 
Dnr 2020/00145  

 

13.  Årsredovisning, Räddningstjänsten Enköping-Håbo 2019 
Dnr 2020/00173  

 

14.  Detaljplan 445 Mansängen 9:6 m.fl. (Gröna dalen), för antagande 
Dnr 2018/00571  

 

15.  Detaljplan del av Skokloster 2:80, för antagande 
Dnr 2018/00746  
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16.  Avgift för ansökan om godkännande av enskilda huvudmän för förskola 
Dnr 2019/00215  

 

17.  Revidering av regler för Jan-Fridegårdpriset 
Dnr 2020/00091  

 

18.  Hundbad, revidering av ordningsföreskrifter 
Dnr 2019/00374  

 

19.  Revidering av reglementen för socialnämnden och bygg- och miljönämnden 
Dnr 2020/00046  

 

20.  Revidering av reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden i Upp-
sala län 
Dnr 2020/00180  

 

21.  Avfallsföreskrifter 2020 
Dnr 2020/00169  

 

22.  Brandskyddspolicy 
Dnr 2020/00037  

 

23.  Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS kvartal 4 
2019 
Dnr 2020/00100  

 

24.  Begränsning av antalet deltagare/ledamöter vid fullmäktige/nämndsammanträ-
den med anledning av risk för smittspridning 
Dnr 2020/00122  

 

25.  Flytt av uppdrag: kommunfullmäktiges beslut 2019-12-09 § 168 om kommunalt 
slopat karensavdrag 
Dnr 2020/00156  

 

26.  Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 2019 
Dnr 2020/00070  

 

27.  Krisledningsnämndens beslut - anmälan till Kommunfullmäktige 
Dnr 2020/00155  

 

28.  Uppdrag avseende redovisning av partistöd 
Dnr 2019/00413  

 

29.  Entledigande från uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden och 
därmed förenat uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsut-
skott samt fyllnadsval 
Dnr 2020/00182  
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30.  Entledigande från uppdrag som ledamot i socialnämnden, samt fyllnadsval 
Dnr 2020/00197  

 

31.  Fyllnadsval till uppdrag som nämndeman i Uppsala tingsrätt  
Dnr 2020/00141  

 

32.  Entledigande från uppdrag som ledamot i bygg- och miljönämnden och ersättare 
i barn- och utbildningsnämnden samt fyllnadsval 
Dnr 2020/00203  

 

33.  Entledigande från uppdrag som ledamot, tillika vice ordförande i Håbo Mark-
nads AB samt fyllnadsval 
Dnr 2020/00095  

 

34.  Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Carl-Johan Tor-
stensson (M) 
Dnr 2019/00437  

 

35.  Interpellation till kommunalrådet om arbetsgivaransvar med anledning av artikel 
i Bålsta Direkt 
Dnr 2020/00049  

 

36.  Interpellation till valberedningens ordförande angående fullmäktiges samman-
träde 2019-12-09 
Dnr 2020/00085  

 

37.  Entledigande från uppdrag som ledamöter i Håbo Marknads AB styrelse samt 
fyllnadsval 
Dnr 2020/00207  

 

38.  Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, samt begäran 
om ny sammanräkning 
Dnr 2020/00220  

 

39.  Motion: Ta bort bron i järnvägsparken 
Dnr 2020/00221  

 

40.  Motion: Etablera fler utegym 
Dnr 2020/00222  

 

41.  Motion: Införande av marknadsdag 
Dnr 2020/00223  

 

42.  Ny gruppbostad 2022 
Dnr 2020/00225  
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ANVISNING 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2016-03-16 KS  nr 328 

Kommunstyrelsens förvaltning 

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.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-03-16 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 60 Dnr 2020/00087 

Ny simhall 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar om alternativ 3, att bygga en helt ny an-

läggning bredvid befintlig simhall där befintlig rehab- och relaxavdelning

behålls och byggs samman med den nya simhallen.

2. Kommunfullmäktige beslutar att den nya anläggningen ska byggas och

drivas i kommunal regi.

3. Kommunfullmäktige beslutar om en total investeringsbudget om 191 mil-

joner kronor enligt alt. 3 för simhallen och att medlen tillförs fastighetsav-

delningens investeringsbudget uppdelat på åren 2020 10,0 mkr, år 2021 70,0

mkr, år 2022 70,0 mkr och för år 2023 41,0 mkr.

4. Kommunfullmäktige noterar att den befintliga simhallens bokförda värde

motsvarande 4 464 tkr 2023 utrangeras på grund av rivningen av simhallen

och att hänsyn tas till budgetprocessen 2023.

5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att under peri-

oden 2020-2023 uppta nya lån, det vill säga öka kommunens skulder, med

191 miljoner kronor för att finansiera utgiften för simhallen.

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-03-26 § 22 att till fastighetsav-

delningen göra en beställning av en behovsanalys och en förstudie avseende 

en ny simhall samt en beställning av en förstudie avseende placering av en 

ny simhall. Kommunens lokalförsörjningschef har tillsammans med fastig-

hetsavdelningen och kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram en förbere-

delsefas (behovsanalys/nuläge + förstudie) som presenteras i bilaga till 

denna tjänsteskrivelse. 

De tre alternativen på ny simhall som kommit fram i förberedelsefasen är 

att: 

1) Behålla befintlig simhall och byta väsentliga komponenter, behålla be-

fintlig stomme, grund och bassänger samt förstärka stommen. Ny beräknad

livslängd 20 år. Area ca 1335 kvm.

2) Behålla befintlig simhall och byta alla ingående väsentliga komponenter,

inklusive stomme, dvs rivning och nybyggnad på samma plats och med

samma utformning som befintlig simhall. Livslängd lika med nybyggnad

(50 år). Area ca 1335 kvm.3) Bygga en helt ny anläggning bredvid befintlig

simhall där befintlig rehab- och relaxavdelning behålls och byggs samman

med den nya simhallen. Livslängd 50 år. Area ca 4400 kvm.

Ärende 2
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För alternativ 3 finns tre identifierade driftformer: 

a) Bygga och driva den nya anläggningen i kommunal regi. 

b) Bygga i kommunal regi och lägga ut driften i privat regi. 

c) Offentlig Privat Samverkan (OPS) - att både bygga och driva anläggning-

en i privat regi. 

Tidplan för samtliga alternativ är en genomförandetid på ca 2,5 - 3,5 år. Al-

ternativ 1 och 2 innebär att den befintliga simhallen måste stängas under på-

gående byggnation vilket leder till att kommunen står utan simhall under 

byggtiden. 

Den statusbesiktning som är utförd visar på att simhallens väsentliga kom-

ponenter nått sin tekniska livslängd. För att säkerställa drift av byggnaden i 

ytterligare 20 år behöver stora delar av respektive komponent bytas med vä-

sentliga kostnader som följd. Risken som finns med att avvakta ett beslut är 

att det plötsligt kan uppstå en akut situation där åtgärder måste göras, med 

stora ekonomiska konsekvenser som följd, och att simhallen akut måste 

stängas. 

Kultur- och fritidsnämnden behöver därför ta ställning till fortsatt projekte-

ring och beställning omgående. 

Håbo kommun växer och nuvarande simhall har, enligt utredning och be-

dömning, inget utrymme för en utökad befolkning och utökat föreningsliv. 

Många av de inflyttade till kommunen är barnfamiljer. Även andelen äldre 

medborgare i kommunen ökar. Alternativ 1 och 2 kommer alltså inte kunna 

fylla framtida behov utifrån en helhetssyn avseende växande befolkning, 

verksamhetens och föreningslivets behov. 

Alternativ 3 är framtagen sett utifrån kommunens behov och framtida an-

vändning, med hänsyn tagen till medborgarnas, intressegruppernas och 

verksamhetens synpunkter samt efter omvärldsanalys. Alternativ 3 med 

driftformen att kommunen bygger, äger och driver är den mest ekonomiskt 

fördelaktiga driftformen. 

Kultur- och fritidsförvaltningen och fastighetsavdelningen föreslår, utifrån 

de olika alternativen, att bygga en helt ny anläggning bredvid den nuvarande 

simhallen. Den befintliga rehab- och relaxavdelningen behålls och byggs 

senare samman med den nya simhallen. Vidare föreslås att den nya simhal-

len ska byggas och drivas i egen regi, vilket är den mest ekonomiskt fördel-

aktiga driftformen.  
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Beslutsunderlag 

KSAU 2020-03-02 § 62 

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 12 2020 

Tjänsteskrivelse Ny Simhall, KFN 2019/00068 nr 786, 2020-01-31  

Rapport förberedelsefas 200213, Norconsult  

Synpunkt från Tagehus 200221 Ny Simhall dagens möte  

Synpunkt från Fair Utveckling AB 200221 om ny simhall 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad yrkar på att barnperspektivet särskilt ska beaktas i det 

fortsatta arbetet med utformningen av simhallen.  

Owe Fröjd yrkar i första hand återremiss för att utreda en renovering och 

tillbyggnad av befintlig simhall, samt utomhuspool i Gröna Dalen, i andra 

hand avslag till arbetsutskottets förslag till beslut.  

Per-Arne Öhman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut samt 

att en femte beslutspunkt tillförs enligt följande: "Kommunfullmäktige be-

slutar att kommunstyrelsen har rätt att under perioden 2020-2023 uppta nya 

lån, det vill säga öka kommunens skulder, med 191 miljoner kronor för att 

finansiera utgiften för simhallen."  

Fred Rydberg (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut samt 

till förslaget om en femte beslutspunkt, samt till Michael Rubbestads (SD) 

yrkande angående barnperspektivet. 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 

samt till förslaget om en femte beslutspunkt 

Gunilla Alm (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut samt till 

förslaget om en femte beslutspunkt, samt till Michael Rubbestads (SD) yr-

kande angående barnperspektivet. 

Christian Nordberg yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut, till 

förslaget om en femte beslutspunkt, samt till Michael Rubbestads (SD) yr-

kande angående barnperspektivet. 

Peter Kilger (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut, till för-

slaget om en femte beslutspunkt, samt till Michael Rubbestads (SD) yrkande 

angående barnperspektivet.   

Beslutsgång 

Ordförande Helene Zeland Bodin (C) frågar först om ärendet ska återremit-

teras eller avgöras idag och finner att det avgörs idag 

Ordförande frågar därefter om arbetsutskottets förslag bifalles eller avslås 

och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.  
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Sedan frågar ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller den föreslagna 

beslutspunkten nr 5 och finner att så sker 

Ordförande frågar avslutningsvis om kommunstyrelsen bifaller Michael 

Rubbestads yrkande angående barnperspektivet finner att så sker.   

Reservation 

Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet.  

 

______________ 
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§ 62 Dnr 2020/00087  

Ny Simhall 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar om alternativ 3, att bygga en helt ny an-

läggning bredvid befintlig simhall där befintlig rehab- och relaxavdelning 

behålls och byggs samman med den nya simhallen. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att den nya anläggningen ska byggas och 

drivas i kommunal regi. 

3. Kommunfullmäktige beslutar om en total investeringsbudget om 191 mil-

joner kronor enligt alt. 3 för simhallen och att medlen tillförs fastighetsav-

delningens investeringsbudget uppdelat på åren 2020 10,0 mkr, år 2021 70,0 

mkr, år 2022 70,0 mkr och för år 2023 41,0 mkr. 

4. Kommunfullmäktige noterar att den befintliga simhallens bokförda värde 

motsvarande 4 464 tkr 2023 utrangeras på grund av rivningen av simhallen 

och att hänsyn tas till budgetprocessen 2023.  

Sammanfattning  

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-03-26 § 22 att till fastighetsav-

delningen göra en beställning av en behovsanalys och en förstudie avseende 

en ny simhall samt en beställning av en förstudie avseende placering av en 

ny simhall. Kommunens lokalförsörjningschef har tillsammans med fastig-

hetsavdelningen och kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram en förbere-

delsefas (behovsanalys/nuläge + förstudie) som presenteras i bilaga till 

denna tjänsteskrivelse. 

De tre alternativen på ny simhall som kommit fram i förberedelsefasen är 

att: 

1) Behålla befintlig simhall och byta väsentliga komponenter, behålla be-

fintlig stomme, grund och bassänger samt förstärka stommen. Ny beräknad 

livslängd 20 år. Area ca 1335 kvm. 

2) Behålla befintlig simhall och byta alla ingående väsentliga komponenter, 

inklusive stomme, dvs rivning och nybyggnad på samma plats och med 

samma utformning som befintlig simhall. Livslängd lika med nybyggnad 

(50 år). Area ca 1335 kvm.3) Bygga en helt ny anläggning bredvid befintlig 

simhall där befintlig rehab- och relaxavdelning behålls och byggs samman 

med den nya simhallen. Livslängd 50 år. Area ca 4400 kvm. 

För alternativ 3 finns tre identifierade driftformer: 

a) Bygga och driva den nya anläggningen i kommunal regi. 
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b) Bygga i kommunal regi och lägga ut driften i privat regi. 

c) Offentlig Privat Samverkan (OPS) - att både bygga och driva anläggning-

en i privat regi. 

Tidplan för samtliga alternativ är en genomförandetid på ca 2,5 - 3,5 år. Al-

ternativ 1 och 2 innebär att den befintliga simhallen måste stängas under på-

gående byggnation vilket leder till att kommunen står utan simhall under 

byggtiden. 

Den statusbesiktning som är utförd visar på att simhallens väsentliga kom-

ponenter nått sin tekniska livslängd. För att säkerställa drift av byggnaden i 

ytterligare 20 år behöver stora delar av respektive komponent bytas med vä-

sentliga kostnader som följd. Risken som finns med att avvakta ett beslut är 

att det plötsligt kan uppstå en akut situation där åtgärder måste göras, med 

stora ekonomiska konsekvenser som följd, och att simhallen akut måste 

stängas. 

Kultur- och fritidsnämnden behöver därför ta ställning till fortsatt projekte-

ring och beställning omgående. 

Håbo kommun växer och nuvarande simhall har, enligt utredning och be-

dömning, inget utrymme för en utökad befolkning och utökat föreningsliv. 

Många av de inflyttade till kommunen är barnfamiljer. Även andelen äldre 

medborgare i kommunen ökar. Alternativ 1 och 2 kommer alltså inte kunna 

fylla framtida behov utifrån en helhetssyn avseende växande befolkning, 

verksamhetens och föreningslivets behov. 

Alternativ 3 är framtagen sett utifrån kommunens behov och framtida an-

vändning, med hänsyn tagen till medborgarnas, intressegruppernas och 

verksamhetens synpunkter samt efter omvärldsanalys. Alternativ 3 med 

driftformen att kommunen bygger, äger och driver är den mest ekonomiskt 

fördelaktiga driftformen. 

Kultur- och fritidsförvaltningen och fastighetsavdelningen föreslår, utifrån 

de olika alternativen, att bygga en helt ny anläggning bredvid den nuvarande 

simhallen. Den befintliga rehab- och relaxavdelningen behålls och byggs 

senare samman med den nya simhallen. Vidare föreslås att den nya simhal-

len ska byggas och drivas i egen regi, vilket är den mest ekonomiskt fördel-

aktiga driftformen.  

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 12 2020 

Tjänsteskrivelse Ny Simhall, KFN 2019/00068 nr 786, 2020-01-31  

Rapport förberedelsefas 200213, Norconsult  

Synpunkt från Tagehus 200221 Ny Simhall dagens möte  

Synpunkt från Fair Utveckling AB 200221 om ny simhall 
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Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller kul-

tur- och fritidsnämndens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 
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§ 12 Dnr 2019/00068  

Ny Simhall 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut till kommunfull-
mäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar om alternativ 3, att bygga en helt ny an-

läggning bredvid befintlig simhall där befintlig rehab- och relaxavdelning 

behålls och byggs samman med den nya simhallen. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att den nya anläggningen ska byggas och 

drivas i kommunal regi.  

3. Kommunfullmäktige beslutar om en total investeringsbudget om 191 mil-

joner kronor enligt alt. 3 för simhallen och att medlen tillförs fastighetsav-

delningens investeringsbudget uppdelat på åren 2020 10,0 mkr, år 2021 70,0 

mkr, år 2022 70,0 mkr och för år 2023 41,0 mkr. 

4. Kommunfullmäktige noterar att den befintliga simhallens bokförda värde 

motsvarande 4 464 tkr 2023 utrangeras på grund av rivningen av simhallen 

och att hänsyn tas till budgetprocessen 2023. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning  

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-03-26 § 22 att till fastighetsav-

delningen göra en beställning av en behovsanalys och en förstudie avseende 

en ny simhall samt en beställning av en förstudie avseende placering av en 

ny simhall. Kommunens lokalförsörjningschef har tillsammans med fastig-

hetsavdelningen och kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram en förbere-

delsefas (behovsanalys/nuläge + förstudie) som presenteras i bilaga till 

denna tjänsteskrivelse.  

De tre alternativen på ny simhall som kommit fram i förberedelsefasen är 

att: 

1) Behålla befintlig simhall och byta väsentliga komponenter, behålla be-

fintlig stomme, grund och bassänger samt förstärka stommen. Ny beräknad 

livslängd 20 år. Area ca 1335 kvm. 

2) Behålla befintlig simhall och byta alla ingående väsentliga komponenter, 

inklusive stomme, dvs rivning och nybyggnad på samma plats och med 

samma utformning som befintlig simhall. Livslängd lika med nybyggnad 

(50 år). Area ca 1335 kvm. 
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3) Bygga en helt ny anläggning bredvid befintlig simhall där befintlig rehab- 

och relaxavdelning behålls och byggs samman med den nya simhallen. 

Livslängd 50 år. Area ca 4400 kvm. 

För alternativ 3 finns tre identifierade driftformer:  

a) Bygga och driva den nya anläggningen i kommunal regi.  

b) Bygga i kommunal regi och lägga ut driften i privat regi.  

c) Offentlig Privat Samverkan (OPS) - att både bygga och driva 

anläggningen i privat regi.  

Tidplan för samtliga alternativ är en genomförandetid på ca 2,5 - 3,5 år. Al-

ternativ 1 och 2 innebär att den befintliga simhallen måste stängas under på-

gående byggnation vilket leder till att kommunen står utan simhall under 

byggtiden. 

Den statusbesiktning som är utförd visar på att simhallens väsentliga kom-

ponenter nått sin tekniska livslängd. För att säkerställa drift av byggnaden i 

ytterligare 20 år behöver stora delar av respektive komponent bytas med vä-

sentliga kostnader som följd. Risken som finns med att avvakta ett beslut är 

att det plötsligt kan uppstå en akut situation där åtgärder måste göras, med 

stora ekonomiska konsekvenser som följd, och att simhallen akut måste 

stängas. 

Kultur- och fritidsnämnden behöver därför ta ställning till fortsatt projekte-

ring och beställning omgående.   

Håbo kommun växer och nuvarande simhall har, enligt utredning och be-

dömning, inget utrymme för en utökad befolkning och utökat föreningsliv. 

Många av de inflyttade till kommunen är barnfamiljer. Även andelen äldre 

medborgare i kommunen ökar. Alternativ 1 och 2 kommer alltså inte kunna 

fylla framtida behov utifrån en helhetssyn avseende växande befolkning, 

verksamhetens och föreningslivets behov.  

Alternativ 3 är framtagen sett utifrån kommunens behov och framtida an-

vändning, med hänsyn tagen till medborgarnas, intressegruppernas och 

verksamhetens synpunkter samt efter omvärldsanalys. Alternativ 3 med 

driftformen att kommunen bygger, äger och driver är den mest ekonomiskt 

fördelaktiga driftformen.  

Kultur- och fritidsförvaltningen och fastighetsavdelningen föreslår, utifrån 

de olika alternativen, att bygga en helt ny anläggning bredvid den nuvarande 

simhallen. Den befintliga rehab- och relaxavdelningen behålls och byggs 

senare samman med den nya simhallen. Vidare föreslås att den nya  
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simhallen ska byggas och drivas i egen regi, vilket är den mest ekonomiskt 

fördelaktiga driftformen. 

Protokollsanteckning 

Kultur- och fritidsnämnden vill att det förs till protokollet att det är viktigt 

att ungdomsrådet, handikapprådet och övriga intressegrupperna får vara del-

aktiga i den fortsatta projekteringen.     

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Ny Simhall, KFN 2019/00068 nr 786, 2020-01-31 

- Rapport förberedelsefas 200213, Norconsult 

- Synpunkt från Tagehus 200221 Ny Simhall dagens möte 

- Synpunkt från Fair Utveckling AB 200221 om ny simhall 

 

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommundirektör  

Biträdande kommundirektör  

Ekonomichef  

Kultur- och fritidsförvaltningen  

Tekniska förvaltningen 
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 Datum Vår beteckning 

 2020-01-31 KFN 2019/00068 nr 786 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
 
Lina Torsner, Verksamhetscontroller 
0171-53894 
lina.torsner@habo.se 

 

Ny Simhall 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut till kommunfullmäktige 

1.   Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om 

alternativ 3, att bygga en helt ny anläggning bredvid befintlig simhall 

där befintlig rehab- och relaxavdelning behålls och byggs samman med 

den nya simhallen. 

2.  Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att den 

nya anläggningen ska byggas och drivas i kommunal regi.  

3.  Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om en 

total investeringsbudget om 191 miljoner kronor enligt alt. 3 för 

simhallen och att medlen tillförs fastighetsavdelningens 

investeringsbudget uppdelat på åren 2020 10,0 mkr, år 2021 70,0 mkr, år 

2022 70,0 mkr och för år 2023 41,0 mkr. 

4.  Kommunfullmäktige noterar att den befintliga simhallens bokförda 

värde motsvarande 4 464 tkr 2023 utrangeras på grund av rivningen av 

simhallen och att hänsyn tas till budgetprocessen 2023. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart   

 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-03-26 § 22 att till 

fastighetsavdelningen göra en beställning av en behovsanalys och en 

förstudie avseende en ny simhall samt en beställning av en förstudie 

avseende placering av en ny simhall. Kommunens lokalförsörjningschef har 

tillsammans med fastighetsavdelningen och kultur- och fritidsförvaltningen 

tagit fram en förberedelsefas (behovsanalys/nuläge + förstudie) som 

presenteras i bilaga till denna tjänsteskrivelse.  

 

De tre alternativen på ny simhall som kommit fram i förberedelsefasen är 

att: 

1) Behålla befintlig simhall och byta väsentliga komponenter, behålla 

befintlig stomme, grund och bassänger samt förstärka stommen. Ny 

beräknad livslängd 20 år. Area ca 1335 kvm. 

2) Behålla befintlig simhall och byta alla ingående väsentliga 

komponenter, inklusive stomme, dvs rivning och nybyggnad på 

samma plats och med samma utformning som befintlig simhall. 

Livslängd lika med nybyggnad (50 år). Area ca 1335 kvm. 
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3) Bygga en helt ny anläggning bredvid befintlig simhall där befintlig 

rehab- och relaxavdelning behålls och byggs samman med den nya 

simhallen. Livslängd 50 år. Area ca 4400kvm. 

För alternativ 3 finns tre identifierade driftformer:  

a) Bygga och driva den nya anläggningen i kommunal regi.  

b) Bygga i kommunal regi och lägga ut driften i privat regi.  

c) Offentlig Privat Samverkan (OPS) - att både bygga och driva 

anläggningen i privat regi.  

 

Tidplan för samtliga alternativ är en genomförandetid på ca 2,5 - 3,5 år. 

Alternativ 1 och 2 innebär att den befintliga simhallen måste stängas under 

pågående byggnation vilket leder till att kommunen står utan simhall under 

byggtiden. 

Den statusbesiktning som är utförd visar på att simhallens väsentliga 

komponenter nått sin tekniska livslängd. För att säkerställa drift av 

byggnaden i ytterligare 20 år behöver stora delar av respektive komponent 

bytas med väsentliga kostnader som följd. Risken som finns med att avvakta 

ett beslut är att det plötsligt kan uppstå en akut situation där åtgärder måste 

göras, med stora ekonomiska konsekvenser som följd, och att simhallen 

akut måste stängas. 

Kultur- och fritidsnämnden behöver därför ta ställning till fortsatt 

projektering och beställning omgående.   

Håbo kommun växer och nuvarande simhall har, enligt utredning och 

bedömning, inget utrymme för en utökad befolkning och utökat 

föreningsliv. Många av de inflyttade till kommunen är barnfamiljer. Även 

andelen äldre medborgare i kommunen ökar. Alternativ 1 och 2 kommer 

alltså inte kunna fylla framtida behov utifrån en helhetssyn avseende 

växande befolkning, verksamhetens och föreningslivets behov.  

Alternativ 3 är framtagen sett utifrån kommunens behov och framtida 

användning, med hänsyn tagen till medborgarnas, intressegruppernas och 

verksamhetens synpunkter samt efter omvärldsanalys. Alternativ 3 med 

driftformen att kommunen bygger, äger och driver är den mest ekonomiskt 

fördelaktiga driftformen.  

Kultur- och fritidsförvaltningen och fastighetsavdelningen föreslår, utifrån 

de olika alternativen, att bygga en helt ny anläggning bredvid den nuvarande 

simhallen. Den befintliga rehab- och relaxavdelningen behålls och byggs 

senare samman med den nya simhallen. Vidare föreslås att den nya 

simhallen ska byggas och drivas i egen regi, vilket är den mest ekonomiskt 

fördelaktiga driftformen. 
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Ärendet 

Den nuvarande simhallen i Bålsta, Håbo kommun byggdes år 1976 och 

byggdes till år 2007. Befintlig simhall är ca 1335 kvm. En utgångspunkt är 

att tillbyggnaden, en rehab- och relaxavdelning, även framöver ska finnas 

kvar.  

 

Anläggningen hade ca 84 846 gäster 2018 varav allmänheten uppgick till ca 

45 000. Skolor/föreningar/barnkalas m.m. var ca 40 000 besökare. 

 

Förslag på anläggning har tagits fram utifrån kommunens behov och 

framtida användning, med hänsyn tagen till medborgarnas, 

intressegruppernas och verksamhetens synpunkter samt efter 

omvärldsanalys, där behoven har vägs mot kostnad för kommunen.  

Det underlag som tagits fram redovisar behov, omvärldsanalys och status 

samt kostnadsbedömning av befintlig simhall samt alternativa lösningar: 

 Alternativ 1: befintlig simhall - byte av väsentliga komponenter, 

stomme, grund och bassänger behålls, stomme förstärks, 

 Alternativ 2: befintlig simhall - byte av alla väsentliga 

komponenter, inklusive stomme (= rivning och nybyggnad på 

samma plats och med samma fotavtryck som befintlig simhall), 

 Alternativ 3: nybyggnad av ny anläggning bredvid befintlig simhall.  

Olika driftformer: 

 a): Bygga och driva den nya anläggningen i kommunal regi. 

 b): Bygga i kommunal regi och lägga ut driften i privat regi. 

c): Offentlig Privat Samverkan (OPS) - att både bygga och driva 

anläggningen i privat regi.  

 

Den statusbesiktning som är utförd visar på att simhallens väsentliga 

komponenter nått sin tekniska livslängd och för att säkerställa drift av 

byggnaden i ytterligare 20 år behöver stora delar av respektive komponent 

bytas med väsentliga kostnader som följd. Risken som finns med att avvakta 

ett beslut är att det plötsligt kan uppstå en akut situation där åtgärder måste 

göras samt att simhallen akut måste stängas. 

Om komponenter byts och om man bygger upp simhallen på samma plats 

som idag så är bedömningen att simhallen måste vara stängd under 

byggtiden. Byggs simhallen upp på parkeringen kan den nuvarande 

simhallen användas som idag tills den nya är klar om tre år. Plasten där den 

gamla simhallen legat kan då komma kommuninnevånarna till gagn på 

annat sätt. Möjliga användningsområden måste då utredas vidare. 

Tidplan för samtliga alternativ är en genomförandetid på ca 2,5-3,5 år.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Vid den ekonomiska redovisningen av alternativ är fokuseringen på årlig 

driftkostnad (nettokostnad) istället för enbart investeringskostnaden. 
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Alternativ 1 innebär en investeringskostnad 61 270 000 kr (Hög 

kostnadsscenario) + bedömd stomförstärkning ca 2 miljoner kronor, 

nettokostnad ca 4,7 miljoner kronor/år.  

Alternativ 2 innebär en investeringskostnad 73 700 000 kr (Hög 

kostnadsscenario), nettokostnad ca 4,2 miljoner kronor/år. 

Investeringskostnaden för alternativ 1 och 2 är inkl. oförutsedd 

byggherrekostnad samt risk.  

 

För alternativ 3 finns olika driftformer: 

Investeringskostnaden för driftform a) där anläggningen byggs och drivs i 

kommunal regi är utifrån underlaget ca 191 miljoner kronor. Driftkostnaden 

(nettokostnaden) uppgår enligt underlag till ca 10,2 miljoner kronor/år. 

Driftkostnaden för nuvarande simhall budgeteras år 2020 till ca 5,7 miljoner 

kronor. Driftform b): att bygga i kommunal regi och lägga ut driften i 

privat regi har samma ekonomiska kravställning som till kommunal drift. 

Denna driftform innehåller flera osäkerhetsfaktorer kring slutlig 

nettokostnad och kan innebära en högre kostnadsrisk för kommunen. Stora 

krav kommer behövas ställas i upphandlingsprocessen och på 

avtalsskrivandet. En risk- och konsekvensanalys av simhallens personal 

måste även göras. 

 Driftform c) Offentlig Privat Samverkan (OPS) - att både bygga och driva 

anläggningen i privat regi ger en hyresindikation motsvarande ca 16-19 

miljoner kronor/år. 

 Alternativ Investering
Avskrivning 

antal år

Investerings - 

kostnad/år

Totalkostnad/

år
Antal besök/år Intäkt/år Nettokostnad/år

Alternativ 1:
Renovering befintlig simhall

63 000 000 25 år 3 465 000 7 685 000 87 000 2 990 000 4 695 000

Alternativ 2:
Nybyggnad "samma simhall"

74 000 000 40 år 2 960 000 7 180 000 87 000 2 990 000 4 190 000

Alternativ 3:
Nybyggd modern simhall

191 260 000 40 år 7 650 000 16 478 000 140 000 6 260 000 10 218 000

 

Kultur- och fritidsnämnden behöver begära investeringsmedel för beslutat 

alternativ samt budgetera för driften. 

Enligt beräkning från kalkylator kommer kostnaderna att uppgå till ca 191 

mkr under en 4 års period. År 2020 är kostnaden beräknat till ca 10 mkr, år 

2021 till 70 mkr, år 2022 till 70 mkr och år 2023 till 41 mkr. 

Bokfört värde på samtliga väsentliga komponenter inklusive stomme och 

grund i den befintliga simhallen är 6 519 mkr år 2019. Bokfört värde på den 

väsentliga komponenten stomme och grund är 1 562 mkr år 2019. Bokfört 

värde år 2023 är 4 464 tkr 
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Uppföljning 

Kultur- och fritidsförvaltningen återrapporterar till kultur- och 

fritidsnämnden när förvaltningen fått beslut från kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse Ny Simhall, KFN 2019/00068 nr 786, 2020-01-31 

– Underlag förberedelsefas, Norconsult 

______________ 

Beslut skickas till 

Kommundirektör 

Biträdande kommundirektör 

Ekonomichef 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Tekniska förvaltningen 
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INLEDNING FÖRBEREDELSEFAS

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-03-26:

1. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till förvaltningschef att till fastighetsavdelningen göra en 
beställning av en behovsanalys och en förstudie avseende en ny simhall. 

2. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till förvaltningschef att till fastighetsavdelningen göra en 
beställning av en förstudie avseende placering av en ny simhall.

”Det är av stor vikt att man i förstudien på ett tidigt stadium tittar på koncept till en kostnad 
under 100 miljoner vilket redan uppförts i andra kommuner.”

• Nuläges-, omvärlds och behovsanalys

• Kostnads-, intäkts- och besöksanalys

• Möjligheter för badhus i Bålsta

• Alternativ 1: befintlig simhall renoveras

• Alternativ 2: nybyggnad simhall lika befintlig

• Alternativ 3: nybyggnad badhus

• Drifts- och ägarformer
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Förberedelsefasen - Behovsanalys/förstudie

Beställning med verksamhetsbeskrivning och budget för förberedelsefasen från ansvarig nämnd 

Behovsanalys/nuläge: analys av förutsättningar, nulägesbeskrivning av verksamheten, framtidsbeskrivning av 
verksamheten

Förstudie:
• Rumsfunktionsprogram, funktionssamband
• Lokalprogram inkl. ritning/skiss
• Förslag till alternativa lösningar (om det finns alternativ)
• Detaljplan, hur ser förutsättningarna ut?
• Evakueringsplan?
• Analys väsentliga komponenter samt bokfört värde i befintlig byggnad?
• Upphandlingsstrategi och tidplan
• Hållbarhet i byggnad
• Kommunen eller privat aktör?
• Val av lösning
• Indikativt hyresavtal (investering och drift)

BESLUT. Beställande nämnd/KF

INVESTERINGSBUDGETBESLUT OCH FINANSIERINGSBESLUT av KF (beroende på kostnadsnivå). 
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Bad är så mycket …

… Lek

… Kunskap

… Gemenskap

… Friskvård

… Motion

… Träning

… Tävling

… Rehab

… Relax

… Äventyr

…



► Badsverige idag, möjligheter och utmaningar

► Nulägesanalys - vad händer just nu?

► För vilka bygger vi? 

► Synpunkter, önskemål och krav

► Simkunnighet, motionssimning, friskvård, träning och 
tävling, föreningsliv, rehab och relax

► Omvärlden

Nytt badhus Håbo



Badsverige idag

► Cirka 450 publika anläggningar

► Anläggningarna har cirka 30 miljoner besök/år

►Vi har gått från ca 15% till ca 30% av befolkningen med de 
nya moderna badanläggningarna

► Cirka 15 nya anläggningar har öppnats de 
senaste fem åren 

► Motsvarar totalt  4-5 miljarder i investeringar  

► Unika idrottsanläggningar/mötesplatser för 
alla åldrar

► Cirka 50% av anläggningarna är 50 år eller äldre
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Ny- och ombyggda bad de senaste fem åren
2014-2019

Anläggning År

Lögarängsbadet, Västerås 2019

Himlabadet, Sundsvall (OT) 2019

Nolhaga Parkbad, Alingsås (OT) 2019

Järfällabadet, Jakobsberg 2018

Stenungsund Arena, Stenungsund 2018

Åkeshov Simhall, Åkeshov (OT) 2018

Vattnets hus, Ängeholm 2017

Farsta (OT) 2016

Navet, Umeå 2016

Sjöbo Simanläggning 2016

Munktellbadet, Eskilstuna 2016

Hylliebadet, Malmö 2015

Midgårdsbadet, Sigtuna 2014

Ystad Arena, Ystad 2014

Norrtälje Simhall, Norrtälje 2014

Vara Simhall, Vara 2014

Kokpunkten, Västerås 2014

(OT) = större om och tillbyggnad



… men det finns också många anläggningar som har stängt

• Filipstad

• Sala simhall

• Årjäng

• Åbybadet Mölndal

• Hagfors

• Malung

• Säffle

• Hudiksvall

• Hässleholm

• Helsingborg

Samt en massa bad med tekniska bekymmer



Vad händer just nu? 
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Vilka typer av anläggningar byggs?

Projektering pågår eller ska börja Pågående produktioner

• Kiruna

• Köping

• Linköping

• Varberg

• Stockholm

• Enköping

• Kungsbacka

• Falun

• Säffle

• Trollhättan (OT)

• Hallstavik

• Solna

• Täby

• Nacka

• Liseberg Göteborg

• Kalmar

• Kristianstad

• Burlöv

• Uddevalla

• Jönköping

• Lidköping

• Timrå

• Lidingö

• Stockholm

• Växjö

• Staffanstorp

• Göteborg

• Kävlinge

• Motala

• Nässjö

• Strängnäs

• Med flera
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Företag som byggt/bygger/ska bygga bad

• Betonmast: Kungsbacka

• COBAB: Enköping, Järvabadet

• NCC: Burlöv, Falun, Liseberg, Säffle, Timrå, Varberg, Västerås (klart juni -19)

• PEAB: Kristianstad, Kävlinge, Köping, Kiruna

• REKAB: Sundsvall (klart mars-19)

• Serneke: Alingsås (klart mars -19) Linköping

• Tuve Bygg: Stenungssund (klart juli-18)

• Credencia Hallstavik
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Renovera eller bygga nytt?

► Många exempel på dyra ombyggnationer som 
tagit lång tid

► Viktigt med status på befintlig anläggning

► Svårt att hitta mark för nya anläggningar i storstäderna

► Investering / livslängd

► Kommunen kan sakna bad under lång tid

► Framförhållning
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Jämförelse besök, nya anläggningar invigda 2014

Anläggning Invånare Antal besök  2012 Antal besök 2015 Differens besökare

Norrtälje badhus 58 000 95 000 142 000 + 47 000

Midgårdsbadet Sigtuna 44 000 120 000 210 000 + 90 000

Ystad Arena 29 000 80 000 160 000 + 80 000

Vara badhus 16 000 20 000 90 000 + 70 000
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Exempelbilder anläggning - Vara badhus
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Framtidens badgäster – ett exempel

Hur påverkar detta utformningen av framtidens 

badanläggningar?

I projektet tar vi höjd för den åldrande befolkningen 

genom att utveckla befintlig rehab- och relaxavdelning 

samt komplettera med ytterligare en 

tillgänglighetsanpassad multibassäng
21%

24%

42%

2018 2025 2050

De anläggningar 

som planeras idag

De anläggningar vi 

projekterar idag är 

fortfarande i drift då

► Demografi,  ålder 65 +, potentiella besökare
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NULÄGESANALYS –
BEFINTLIGT BAD OCH KOSTNADER

• Bålsta simhall - fakta

• Bålsta simhall - verksamhet

• Bålsta simhall - öppettider och priser
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Simhall/rehab/relax

Byggår 1976 - Tillbyggnad 2007

I Bålsta simhall kan man bada, gå i simskola, gå på rehab eller 

besöka rehab/relaxavdelningen. Simhallen går även att hyra 

för barnkalas, event eller för träning (endast företag). 

Simhallen är HBTQ-certifierad (HBTQ = homosexuella, 

bisexuella, trans-och queerpersoner) av RFSL (Riksförbundet 

för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter). 

Detta innebär att man arbetar strategiskt för att erbjuda 

besökare ett respektfullt bemötande och där alla ska känna sig 

välkomna.

Utbud/funktionsprogram

• I simhallen finns en bassäng (25 x 12,5 m)  med sex banor, en 
bassäng (10 x 4 m) för undervisning (simskola) och  ett lekland
”Emilies paradis” för de minsta.

• I anslutning till bassängerna finns omklädningsrum och duschrum 
med 8 duschar. Separat omklädning/dusch och bastu finns även i 
anslutning till rehab/relaxavdelningen.

• På rehab/relaxavdelning finns en varmvattenbassäng (12,5 x 6 m) 
med höj- och sänkbar botten (0-200 cm), en bubbelpool (8 
personer) och en ångbastu.

• Omklädningsrummet i anslutning till rehab- och relaxavdelningen 
omfattar 2 x 15 skåp samt 4 duschar.

BÅLSTA SIMHALL - FAKTA
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Tekniska förutsättningar

• Befintligt vattenreningssystem omfattar samtliga tre bassänger. 

Det innebär att temperaturen är den samma i samtliga tre 

bassänger.

• Ventilationen i anläggningen är från 1996 men är delvis 

uppdaterad. 

Besöksstatistik

• Anläggningen hade 84 846 gäster 2018 varav allmänheten uppgick 

till cirka 45.000 och skolor/föreningar/barnkalas m.m. var cirka 

40.000 besökare.

Ekonomi

• Nettokostnaden för anläggningen år 2017 uppgick till cirka 4,6 Mkr.

• Intäkterna uppgick till cirka 1,5 Mkr motsvarande år. Snittintäkten 

per besökare uppgick till 18 kronor.

• Budgeterad driftskostnad 2020 för anläggningen är satt till 5,7 Mkr. 

BÅLSTA SIMHALL - FAKTA

• 4 personal heltid samt vikarier på 20 – 30 tim/vecka.

• Personalkostnad ca 2 100 000:-/år

• Hyra ca 3,2 mkr/år

• Övrigt ca 500 000:-/år

• Intäkt ca 1,5 mkr/år

• Totalkostnad badet ca 4,6 mkr/år

• Engagerad kunnig personal
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Statusbesiktning

Statusbesiktning av befintlig simhall har utförts. 

Rapport och provtagning som är utförd visar på att simhallens väsentliga komponenter nått sin tekniska livslängd och måste 

bytas. Dock är grundplattan i simhallen i relativt gott skick samt både stålpelare och limträbalkar bedöms klara 20 år till. 

Dessutom ska innan en renovering påbörjas, befintliga stommen kontroll beräknas och grundläggning kontrolleras för att 

säkerställa konstruktionens bärighet.

BÅLSTA SIMHALL - FAKTA
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BESÖKSSTATISTIK 2018

Intäkter och besök 2018

Antal besök Snittintäkt Totalintäkt Kommentar

Bad 46 000 i.u.*

Föreningar och skola 14 000 i.u.*

Simskola/babysim/vattengy

mnastik/aktiviteter mm.
5 700 i.u.*

Servering/shop 160 000

Rehab 10 000

Summa 75 700 2 100 000

Barnkalas 6 300

Övrigt 3 000

Besök - Totalintäkt 85 000 2 100 000 Snittintäkt 24:-

*Ingen uppgift, intäkter särredovisas ej i befintligt underlag
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Dag Bassäng Antal h Multibassäng 

vux över 18 år

egen ingång

Antal h Multibassäng vux 

över 18 år

ingång via simhall

Antal h Familjerelax

dj 95 cm

Antal h

Mån 13.00-20.00 7 13.30-15.00 1,5 stängt 0 0

Tis

13.00-20.00

05.30-08.00* 9,5 13.30-15.00 1,5

05:30-08:00

17:30-20.00 5 0

Ons

13.00-20.00

18.00-20.00*

9 13.30-15.00 1,5 17.30-20:00 2,5 0

Tors

13.00-20.00

05.30-08.00* 9,5 13.30-15.00 1,5 05.30-08.00 2,5 0

Fre

13.00-19.00

09.30-11.30** 8 13.30-15.00 1,5 09.30-11.30 *** 2 15.30-19.00 3,5

Lör

09.00-14.00

09.00-10.00*** 6 Stängd 13.00-14.30 1,5 09.00-13.00 4

Sön Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt 

49 7,5 13,5 7,5

* barnfri tid

** enbert 

pensionärer

*** lekfri simtid i 

stora bassängen

*** Endast pensionärer

Antal timmar i veckan

Målgrupp Bassäng 

  Enkel 10-kort Årskort 

Barn 0-2 år Gratis Gratis Gratis  

Barn 3-12 år 20 160 450 

Ungdom 13-17 år /Pensionärer 30 240 750 

Vuxna 50 400 1 050 

Familj  2+ max 3 barn     2 150 

    Ej personligt Personligt 

 

Dagens öppettider Priser

BÅLSTA SIMHALL - ÖPPETTIDER OCH PRISER

Anläggning Antal tim/vecka

Bålsta Simhall 49

Enköpings Simhall 69,5

Midgårdsbadet, Sigtuna 99,5

Sundbybergs simhall 85,5

Bro Simhall 33,5

Jämförelse öppettider
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BÅLSTA SIMHALL - ÖPPETTIDER JUL/NYÅR
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• Kommunen behöver välja väg:

• Antingen fortsätta som nu med begränsade öppettider, eller:

• Öka tillgängligheten (se jmf-tabellen). Detta kräver mer personal men betalas tillbaka med fler 
besökare. (Idag stängt söndagar tex.)

• Se över prislistan

• Rehab/relax se över verksamheten. Uthyrd till verksamheter och privata företag ca 20 tim/vecka. 
Samt öppet för rehab bad ca 22 tim/vecka.

BÅLSTA SIMHALL - FAKTA



Håbo kommun - Rapport förberedelsefas 2020-02-13

• PM Kultur och Fritid 

• Synpunkter från simhallspersonal

• Intressegrupper, stormöte:

• Simklubb

• Daglig verksamhet 

• Familjer

• Motionärer simning

• Reumatikerförbundet

• Transpersoner

• Synpunkter via mail

• Skola

• Pensionärer

• Företagare etc

NULÄGESANALYS – ÖNSKEMÅL, SYNPUNKTER OCH KRAV

Önskemål har inhämtats från olika intressenter enligt nedan. Sammanställningen på nästkommande 
sidor redovisar ett urval av de tydligaste och mest relevanta önskemålen, synpunkterna och kraven. 
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Urval synpunkter från simhallspersonal 
(utifrån studiebesök samt möte):

- 1 st Rehab samt 2 st undervisningsbassänger

- Utvändig rutschkana 

- Småbarnspool (plaskdamm/lek)

- Flex omklädningsrum/dusch (ej dörr i 
omklädning; skärm istället)

- Flex omklädningsrum med skåp 
funktionsvariationer

- Bastu och varmrum

- Teleskopläktare i bassängrum

- Bassängrum: fler banor bra pga intäkt

- 25-metersbassäng, minst 8 banor à 2 meter

- Foajé stor bra, städskrubb

- Kombiomklädning viktigt

- Entré stor, servering/kök

Sammanfattning önskemål/krav i PM 
Kultur och Fritid :

Önskemål simklubb

- 25-metersbassäng tävling/träning

- 200 åskådarplatser

- 2 st undervisningsbassänger, med höj-
och sänkbar botten

Kultur och Fritid

- Större barn- och familjeavdelning

- Större entré med café/lounge alt 
restaurang

- Omklädning; traditionell, grupp samt flex

- Spaavdelning ev (bastu, bubbelpooler, 
ljus- och värmerum, relaxavdelning mm)

- Befintlig simhall ska vara i funktion under 
byggnation av ny simhall

Urval synpunkter från simklubb:

Minst 25-metersbassäng, 8 banor 2,5 m, 
tävlingar viktiga, 8-10 banor, läktare ej halkiga 
(simmare bryter tårna)

- Simklubb: undervisningsbassäng viktigt, gym 
bra, förråd viktiga, 
sammanträden/konferensrum, 

placering sekretariat viktigt, 

- Simklubb: visuellt viktigt, stämning, 
redovisning resultat etc

- Simklubb: djup >2,0 m

- Simklubb: fönsterruta bra, spegel på botten 
bra, ordentliga startpallar

- Simklubb: intressegrupp simförening (UI 
medlem?)

- Simklubb: behövs ej äventyrsbad, läktare 
viktigt

NULÄGESANALYS – ÖNSKEMÅL, SYNPUNKTER OCH KRAV
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Urval synpunkter från Daglig verksamhet:

- Möjligheten att kunna byta om och duscha i mer 
isolerade/fördelade rum. 

- Minst 4 omklädningsrum, 2 st till vardera kön. 
handikappanpassade duschar

- Skåp och sittbänkar är handikappanpassade, för 
ökad självständighet

- Stor bastu som är handikappanpassad 

- Alla omklädningsrum och dusch & 
omklädningsbås är utrustade med travers/tak lift.

- Fler portabla liftar finns att tillgå, duschbord 
sam hygien-dusch/toastolar.

- Ramp ner till poolen. 

- Lift ner i poolen och relaxen

- Höj och sänkbart golv i poolen

- Kontrastfärger vid poolkanter, dörrar, trappor 
osv, för personer med synnedsättningar.

- Undervattenslöpband

NULÄGESANALYS – ÖNSKEMÅL, SYNPUNKTER OCH KRAV

Urval synpunkter från möte 
intressegrupper:

- Separata duschbås i stora omklädning 

- Takdusch + handdusch viktigt, egen 
reglering duschar viktigt, bastu bra, 
bollsport (varierade djup), servering/inköp 

- Handledsband bra (konto) istället för 
kontanter, lek och plask för små, lek med 
boll och dyk för lite äldre barn, hopptorn, 
möjlighet till barnkalas viktigt och positivt

- Många banor i simhallen, (snabba banor vs 
långsamma banor), takdusch samt 
handdusch, bredare skåp, relaxavdelning 
med bubbelpool bra/trevligt, fin servering 
bra (nyttigare mat), kunna ha med egen 
matsäck (mikro etc)

- Funktionsvariationer/transpersoner: 
utformning omklädning jätteviktigt, bra med 
flera duschrum, separata bås i varje 
respektive omklädningsrum. 

Urval synpunkter via mail:

- Lutande höj- och sänkbar botten

- Fler duschar än idag

- Bättre musikanläggning (uppkopplad för 
spellistor/Spotify)

- Större omklädning/dusch, brits i dusch

- Taklyftar, omklädning, dusch, bassäng

- Bås i omklädningsrum pga integritet

- Tillgänglig entré

- Större omklädningsrum, taklyft även till/i wc

- Kombiomklädning (personal/patient 
tillsammans)

- Önskvärt med fler tider, både för 
skolsimundervisning samt särskoleundervisning

- Storbild för ledarinstruktion vid träning

- Plats för avkoppling och kontemplation
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Primärt upptagningsområde

Håbo kommun

Sekundärt upptagningsområde 

Knivsta, Märsta, Sigtuna, Bro och Enköping

OMVÄRLD -UPPTAGNINGSOMRÅDE
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• Simhallen har fem bassänger som passar alla. Det finns plaskbassäng för 
de minsta, 25 meters bassäng för träning och tävling, en familjedel, en 
hoppbassäng och en rehabbassäng.

• Enköpings kommun bygger ett nytt familjebad. 
Familjebadet ska heta Pepparrotsbadet och ge möjlighet till lek, 
avkoppling och en fortsatt hög nivå av simkunnighet i kommunen. Det 
första spadtaget togs den 18 juni 2018. Planen är att badet ska stå färdigt 
årsskiftet 2020-2021. 

• Badplan Pepparrotsbadet, Enköping

Tillgänglighet/öppet tider befintlig simhall

Dag Motion Antal h

Mån 10.00-21.30 11,5

Tis 07.00-21.30 14,5

Ons 07.00-21.30 14.5

Tors 07.00-21.30 14,5

Fre 07.00-18.30 11,5

Lör 08.00-17.30 9,5

Sön 08.00-16.00 8

69,5

Enköpings simhall

Priser, befintlig simhall

Målgrupp

Enkel 10-klipp 3 mån 6 mån Helår

Barn 0-2 år Gratis

Barn 3-17 år 20 150 150 260 475

Vuxen 19+ 45 375 300 550 1000

Pensionär/Stud

ent
150 150 260 475

110 650 1100 2000

Motionssim o utebad

Enköpings simhall

OMVÄRLD - ENKÖPINGS SIMHALL
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• Den stora bassängen är en 25-metersbassäng med 6 banor. Som djupast 
är det 1,8 m. Normaltemperatur i bassängen är 28 grader. Två banor är 
alltid reserverade för motionssim.

• Den lilla bassängen är som djupast 1,0 meter och används på vardagarna 
under dagtid som simundervisningsbassäng. Normaltemperatur i 
bassängen är 32 grader.

• Den cirka 30 cm djupa poolen med det något varmare vattnet gör 
lagunen till en perfekt plats för de allra minsta barnen. Här kan man bada 
bland sprutande grodor, giraffer och lysande sjöodjur alla dagar i veckan 
utom måndagar.

• Utöver ovan finns två rutschbanor varav en är attraktion är 
”Spacebowlen” ned ett landningsdjup 1,8 meter.

Tillgänglighet/öppettider

Priser

Dag Motion Antal h Bad & lek stora bassängenAntal h
Lilla bassängen/

upplevelsedel
Antal h

Mån 14.00-19.30 5,5 Stängt 0 Stängt 0

Tis 06.00-09.00 3 14.30-20.30 6 14.30-20.30 6

Ons 19.00-20.30 1,5 14.00-19.00 5 14.00-19.30 5,5

Tors 06.30-09.00 2,5 14.00-19.30 5,5 14.00-19.30 5,5

Fre 19.00-20.30 1,5 14.00-19.00 5 14.00-19.30 5,5

Lör stängt 0 10.00-16.00 6 10.00-16.00 6

Sön stängt 0 10.00-16.00 6 10.00-16.00 6

14 33,5 34,5

Bro simhall (simhallen håller stängt 1/7-12/8)

Antal timmar i veckan

Målgrupp

Enkel 10-klipp Halvår Helår

Barn 0-2 år Gratis Gratis

Barn 2-11 år 20 150

Ungdom 12-17 30 200

Pensionär 30 200 400 700

Vuxen, fr 18 år 60 500 700 1 200

Grupp 1+3 100

Grupp 2+3 150

Simhall

Bro simhall

OMVÄRLD - BRO SIMHALL
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• Alternativ 1: bef simhall - byte av väsentliga komponenter, stomme, grund och bassänger behålles, stomme förstärks

• Alternativ 2: bef simhall  - byte av alla ingående väsentliga komponenter, inklusive stomme (= rivning och nybyggnad på samma 
plats och med samma fotavtryck som befintlig simhall)

• Alternativ 3: nybyggnad av nytt badhus bredvid befintlig simhall

• Fokusera på årskostnad istället för investeringskostnad

• Tidplan för nytt badhus från politiskt beslut till färdigställd anläggning är 2,5-3,5 år, beroende på entreprenadform

FRAMTIDA MÖJLIGHETER FÖR SIMHALL I BÅLSTA
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BEFINTLIG SIMHALL – Alternativ 1 och 2
(Alternativ med byte av väsentliga komponenter)

• BYTE AV ALLA KOMPONENTER FÖRUTOM STOMME - Alternativ 1:

• Simhall rives ner till stomme. Grund, pelare, balkar och bassänger 
behålls, stomme förstärks för att uppfylla dagens byggnorm. 

• Utformning och planlösning lika dagens simhall.

• Total investeringskostnad ca 61 MSEK, dock tillkommer även 
kostnad för förstärkning av befintlig stomme. Rivningskostnaden är 
uppskattad till ca 2,5 MSEK

• Ny beräknad livslängd ca 20 år

• BYTE AV ALLA KOMPONENTER INKLUSIVE STOMME - Alternativ 2:

• Alla ingående komponenter byts ut, detta innebär att simhall 
rivs och byggs upp på samma plats och med samma fotavtryck 
som tidigare.

• Utformning och planlösning behålls i princip lika dagens 
simhall, enklare planlösningsändringar kan göras, exempelvis 
för bättre tillgänglighet och effektivare skötsel.

• Total investeringskostnad ca 74 MSEK

• Livslängd lika nybyggnad (50 år)

För bägge alternativ gäller enligt rivningskonsult: 
”De finns en del osäkerhetsfaktorer, tex. hur mycket som måste demonteras manuellt eller om rivning/sortering kan ske med 
grävmaskin. Huruvida det finns asbest, pcb eller annat miljöfarligt är okänt i dagslägen men bör beaktas.”

TOTAL TID UTAN SIMHALL CA 3 ÅR

Bokfört värde på samtliga väsentliga komponenter inklusive stomme och grund i den befintliga simhallen är 6 519 mkr. 
Bokfört värde på den väsentliga komponenten stomme och grund är 1 562 mkr.
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Intäktskalkyl – renoverad simhall (alternativ 1 och 2)

Intäktskalkyl 

Antal besök Snittintäkt Totalintäkt Kommentar

Bad 55 000 40 2 200 000

Föreningar och skola 18 000 10 180 000

Simskola/babysim/vattengy

mnastik/aktiviteter mm.
6 000 40 240 000

Servering/shop 50 000 Nettointäkt

Rehab 10 000 40 400 000

Summa 79 000 2 670 000

Gym/friskvård 0 0

Barnkalas 5 000 40 200 000

Övrigt 3 000 40 120 000

Besök - Totalintäkt 87 000 2 990 000 Snittintäkt 34:-
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Årskostnad – renoverad simhall (alternativ 1 och 2)

Alternativ 1mentar: Kalkylen är baserad på den storlek, i kvadratmeter, som anges i lokal/funktionsprogrammet.Alternativ 2entar: Kalkylen är baserad på den storlek, i kvadratmeter, som anges i lokal/funktionsprogrammet.

 Årskostnad alternativ 1 Summa Total kostnad Kommentar

Investering 63 000 000 3 465 000 1,5% ränta och 25 års avskrivning

Driftkostnader

Personal 6 2 620 000 6 persx26 000/mån+ sociala avgifter

Media, el, värme, vatten, 

underhåll
2 000 m2 1 400 000 700:-/m2

Övriga kostnader 2 000 m2 200 000 100:-/m2

Totalkostnad 7 685 000 Vid 25 års avskrivning.  

Intäkter 2 990 000 87 000 besök snittintäkt 34:-

Nettokostnad 4 695 000

 Årskostnad alternativ 2 Summa Total kostnad Kommentar

Investering 74 000 000 2 960 000 1,5% ränta och 40 års avskrivning

Driftkostnader

Personal 6 2 620 000 6 persx26 000/mån+sociala avg.

Media, el, värme, vatten, 

underhåll
2 000 1 400 000 700:-/m2

Övriga kostnader 2 000 200 000 100:-/m2

Totalkostnad 7 180 000 Vid 40 års avskrivning

Intäkter 2 990 000 87 000 besök snittintäkt 34:-

Nettokostnad 4 190 000 Vid 40 års avskrivning
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Det formella kravet i lagstiftningen för kommunen är att upprätthålla simkunnighet, 
men en aktiv och växande kommun som Håbo vill också underhålla och förstärka 
medborgarnas hälsa och sociala gemenskap.

Ett starkt önskemål från föreningsliv och motionärer är möjlighet till fler simbanor än 
idag, så att man kan ha både snabb och lugn motionssimning i bassängen, men också 
att det samtidigt finns plats för lek. Genom en 25-metersbassäng med plats för 10 
motionsbanor uppfyller man önskemålet och ger också möjlighet till simtävlingar, med 
åtta stycken banor med tävlingsbredd 2,5 m. 
På övre plan finns läktare både för tävlingspublik och den dagliga närvaron av föräldrar 
och vänner vid föreningsaktiviteter, lek och simundervisning.

Badhuset får en multibassäng med lutande höj- och sänkbar botten som kan anpassas 
för simundervisning, vattenträning och lek och fungerar som en flexibel bassäng för 
olika aktiviteter. Exempelvis kan en lutande botten anpassa vattenträningsdjupet så att 
alla kan delta oberoende av längd, eller genom att höja upp botten kan bassängen 
som användas som utökad småbarnspool.
Bassängen är tillräckligt stor för att vara delbar, vilket ökar flexibiliteten och 
utnyttjandet, så att exempelvis två klasser kan ha simundervisning samtidigt..

En viktig aspekt av det sociala livet i ett badhus är integritetsfrågor i relation till 
mobbningsrisk i dolda utrymmen. Föreslagen anläggning har två stora och öppna 
omklädningsrum med möjlighet till separata omklädnings- och duschbås. 
Det finns även en kombiomklädning för varierade besöksbehov, som mamma och son 
som vill byta om tillsammans, funktionsvarierade som har behov av taklift och stora 
duschrum, eller transpersoner som vill byta om separat. 

FÖRSLAG NYBYGGNAD (Alternativ 3)

Utifrån önskemål, synpunkter och krav har förslag på badhusets innehåll 
arbetats fram, där behoven har vägts mot kostnad för kommunen. 

Befolkningen i stort har en ökande andel äldre medborgare, och där är Håbo inget 
undantag. Det nya badhuset ansluter direkt till befintligt rehabavdelning med 
varmpool och multibassäng, även den med höj- och sänkbar botten. Dessutom 
finns förstås den nya multibassängen att tillgå.
Befintlig relaxavdelning utvecklas genom komplettering med bastu, massagerum 
etc, där omfattning och utformning utreds vid framtida programarbete.

Kommunen är även ett växande samhälle med ökat antal småbarnsfamiljer, som 
också ska kunna använda badhuset till vardags från det att barnen är små. I 
förslaget finns därför ett barnlandskap med pooler och lekredskap för både 
småbarn och lite äldre barn. Multibassängen ligger i direkt anslutning till 
barnlandskapet så att man vid behov kan ha en stor yta att tillgå vid 
barnaktiviteter.
Man ser dock inte behovet av att vilja konkurrera med utflyktsmål som 
äventyrsbad i intilliggande kommuner, utan det primära syftet med nytt badhus är 
att försörja Håbos invånare med den vardagliga gemenskapen, friskvården och 
simundervisningen.

I förslaget finns även friskvårdslokaler på övre plan vilket ytterligare förstärker 
Håbos hälsoprofil. Utformningen av lokalerna tas fram i samråd med kommun och 
operatör, men i förslaget finns plats för både gruppträningssalar och gym, men 
även mindre rum för exempelvis massage.

En viktig social gemenskapsplats i badhuset är utrymmet för entré med enklare 
servering och sittytor för en stunds avkoppling före eller efter besöket, eller för 
väntande grupper, eller bara som en social mötesplats för medborgarna. Det finns 
även serveringsyta på den våta sidan i direkt samband med barnlandskap och det 
stora bassängrummet.
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- 1 st bassäng 25x20,5 m (= 10 banor à 2,0 m eller 8 banor à 2,5 m), djup 1,2-2,0, samt plats för förråd och badvärd/simlärare

- Barnlandskap med småbarnslek och varmpool, två bassänger med djup 0,2 m samt 0,7 m samt lekredskap

- 2 st undervisningsbassänger:

- 1 st 16,67 x 8, m delbar för maximal utnyttjande (= två simskolegrupper samtidigt), lutande höj- och sänkbar botten. Bassäng 
förses med lyftplan samt plats för mobil lift, utredes beroende på antal samtidiga grupper

- Befintlig rehabbassäng behålls 6 x 12,5 m, kan ev kompletteras med lyftplan dock till hög kostnad), befintlig Rehab renoveras
och kompletteras. 

- Befintliga omklädningsrum blir personalutrymmen samt ny bastu/relax

- Stor gemensam Entré med reception med kassa, café (serveringskök) på både torr och våt sida (samt städ, wc etc) och hiss/trappa upp till 
övre plan med friskvårdslokaler/läktare

- Omklädningsrum:

- två stora dam- och herromklädningsrum, med möjlighet till avskild dusch i bås, kortare skärmar mellan öppna duschplatser

- kombiomklädningsrum för HBTQ-personer, personer med funktionsvariationer, föräldrar med barn. Omklädning förses med 
separata wc-/dusch-/omklädningsdelar

- Övre foajé samt läktare med ca 165 fasta platser

- Friskvårdslokaler (gruppträning, enskild träning, massage etc)

- Övrigt, som wc, rwc, städ, varumottagning, miljörum, förråd etc

FÖRSLAG NYBYGGNAD (Alternativ 3)
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16,7x8m-

MULTIBASSÄNG
Delbar bassäng 

för
Simundervisning

Vattenträning
Rehab

25x20,5-m 
BASSÄNG
Åtta banor för

Simträning
Simtävling

Motionssimning
Vattenlek

SMÅBARNSBAD
för 

Familjer med småbarn
En pool med varierande 

djup 0,2 till 0,5 m
Lek, Rekreation, 

Vattenvana
Vattenleksaker

LÄKTARE 
Plats för ca 165 p

Befintlig 
12x6,5 m-

MULTIBASSÄNG
för

Rehab
Relax

Personalytor

ENTRÉ
SERVERING

PERSONAL
TEKNIK

OMKLÄDNING

FÖRSLAG NYBYGGNAD (Alternativ 3) - översikt funktioner

FRISKVÅRDSLOKALER
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FÖRSLAG NYBYGGNAD (Alternativ 3)

BEF SIMHALL

BEF REHAB/RELAX

SITUATIONSPLAN - vald tomt för nytt badhus

• Kommunen har genom Plan- och exploateringskontoret 
analyserat centrumbebyggelse samt Bålsta Centrums 
stadsutveckling och kommit fram till att ett god och 
funktionell placering av en nytt badhus är på befintligt 
parkeringsytan i direkt anslutning till befintlig simhall.

• Placeringen bedöms som lämplig utifrån det centrala läget, 
nära både idrottsanläggningar och centrumfunktioner, samt 
dess anslutning till centrala och viktiga stråk i både befintlig 
stadsstruktur samt i den tänkta framtida utvecklingen av 
Bålsta Centrum.

• För fastigheten pågår ett detaljplanearbete där man nyligen 
har haft planen ute på samråd.

• Kommunstyrelsen förväntas ta beslut om utskick av 
detaljplanen för granskning 10 februari, med möjligt 
antagande under hösten 2020.

• Den nya planen tillåter nybyggnad av badhus, med högsta 
byggnadshöjd på elva meter. Föreslagen ny anläggning ligger 
inom detaljplanekraven. 

PLATS FÖR NYTT BADHUS
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25-meters
Multi

Entré

Barnlandskap

Omklädning

FÖRSLAG NYBYGGNAD (Alternativ 3)

NYTT BADHUS - placering/orientering

• Badhuset placeras på befintlig parkeringsyta i direkt 
anslutning till befintlig simhall. 

• Badhuset får en centralt placerad huvudentré med 
koppling till befintliga och framtida centrumstråk. 
Varuintag/inlastning placeras med enkel åtkomst 
från Badhusvägen, medan personalentrén använder 
utnyttjar befintlig entréplacering i rehabavdelning.

• Befintlig rehab/relax kopplas med en ny passage 
enkelt till nytt badhus.
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FÖRSLAG NYBYGGNAD (Alternativ 3)
NYTT BADHUS - flöden och gestaltning

Förslaget har tydlig plangestaltningsidé där placering och 
orientering av de olika bassängrummen (25-meters, multi och 
barnlandskap) görs med ett direkt öppet och visuellt samband 
till varandra. Det skapar en social öppenhet och gemenskap i 
badhusmiljön med en mycket flexibel användning av de olika 
funktionerna.
Bassängrummens placering ger möjlighet till stora glaspartier 
som orienteras mot nordväst och nordost. Det ger möjlighet till 
mycket dagsljus i bassängrummen, men utan någon onödig 
solinstrålning som kan ge övervärme och bländningseffekter. 
Glaspartierna annonserar badhuset både dag- och kvällstid 
genom aktiviteter och ljus.

Entré och omklädningsytorna förläggs längs en tydlig central 
axel som skapar ett tydligt och enkelt överblickbart flöde. Från 
Från omklädningsdelarna tar man sig antingen ut till det stora 
bassängrummet och sedan vidare till multibassängrum och 
barnlandskap alternativt via ny passage till 
befintlig rehab/relax. 

I entré finns servering och sittytor för en stunds 
avkoppling och gemenskap i nära bassängerna.
Barnlandskapet ligger nära servering och i 
direkt anslutning till multibassängrum för ett 
maximalt flexibelt utnyttjande
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KÄLLARPLAN - TEKNIK ÖVRE PLAN - FRISKVÅRD/LÄKTARE/TEKNIK

FÖRSLAG NYBYGGNAD (Alternativ 3)

I källarplan ligger merparten av alla teknik-

installationer som vattenrening, el och VVS

På övre plan ligger läktare, 

friskvårdslokaler samt viss teknik



Håbo kommun - Rapport förberedelsefas 2020-02-13

SEKTION A-A

SEKTION B-B

FÖRSLAG NYBYGGNAD (Alternativ 3)
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BEF SIMHALL/REHAB

FÖRSLAG NYBYGGNAD (Alternativ 3)

BEF SIMHALL RIVES/OMDANAS 
NÄR NY SMHALL ÄR FÄRDIGSTÄLLD

DEL SOM BYGGS OM 
TILL BASTU/RELAX

DEL SOM BYGGS OM FÖR PERSONAL:
- OMKLÄDNING, DUSCH, WC, ETC
- PAUS, KONTOR, PENTRY ETC

NY KOPPLINGSDEL 
MOT NYTT BADHUS

NYTT 
WC
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FÖRSLAG NYBYGGNAD (Alternativ 3) –
AREOR BTA och BRA

AREOR - preliminära, avrundade

BTA (BRUTTOAREA)
PLAN 0 (TEKNIKPLAN): ca 1065 kvm tillgängligt (outgrävt = 520 kvm)
PLAN 1 (BASSÄNGPLAN): ca 2315 kvm
PLAN 1 KOPPLINGSDEL: ca 60 kvm
PLAN 2 (FRISKVÅRD/TEKNIK): ca 970 kvm (FRISKVÅRD 580 kvm)

TOTALT: ca 4410 kvm (3830 exkl Friskvård)
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ENTRÉ 300 m2

Entréhall, entréspärrar
Serveringsyta torr
Wc, rwc, städcentral torr, frd
Trappa, hiss till friskvård/läktare
Reception/kassa/badshop
Receptionsdisk
Passage
Servering
Serveringsdisk torr och våt
Serveringskök
Diskrum
Förråd
Omkl/wc kökspersonal

VARUMOTTAGNING/INLAST 100 m2

Miljörum
Hiss
Frd/köksinlast
Förråd
Passage

FÖRSLAG NYBYGGNAD (Alternativ 3) –
AREOR BASSÄNG-/ENTRÉPLAN

25-METERSBASSÄNGRUM 1000 m2

25x20,5 m-bassäng, inkl trappa, lyftplan, 
startpallsmur, vändmur
Golvyta runt bassäng
Badvärd/Simlärare/Incidentrum
Städcentral våt
Rwc
Förråd

MULTIBASSÄNGRUM 300 m2

Multibassäng
Golvyta runt bassäng
Förråd
Spolpost
Simlärarrum
Rwc

BARNLANDSKAP, VÅT SERVERING 200 m2

Våt servering
Barnpool, småbarnspool, varmpool
Barndusch, lekredskap
Rwc
Förråd

OMKLÄDNING 350 m2

Torr passage
Dam/Herr/Kombi
Förrum Torr, snyggningsbänk
Omklädningsrum
Wc
Rwc
Duschrum
Duschbås
Spolpost
Förrum Våt
Kombi-/Specialomklädning
Förrum torr
Hkp-omkl, rwc, dusch
Omkl, rwc, dusch
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FÖRSLAG NYBYGGNAD (Alternativ 3) –
AREOR KÄLLARPLAN, BEF REHAB samt ÖVRE PLAN

PLAN 0, TEKNIKPLAN
TEKNIKUTRYMMEN 1000 m2

Vattenrening Teknikrum
Vattenrening Förråd kem, Saltsyra
Vattenrening plats kem, Salt
Vattenrening Klorproduktion
Vattenrening, utjämnings-/spol-/slamtankar
Ventilation Fläktrum
Ventilationsaggregat, ventilationsgångar
Undercentral
El-/telerum 
Transportgång, kommunikation
Plats för simlineförvaring
Hiss, inlast

RUM ÄR EJ REDOVISADE PÅ RITNING, 
UTBREDNING OCH UTFORMNING UTREDES, 
RUMSHÖJDER UTREDES

PLAN 1, BEFINTLIG REHAB
PERSONALYTOR, REHAB 155 m2

Omklädning badpersonal
Rwc/dusch
Personalpaus
Kontor, enskilt
Tvättstuga
Förråd
Relax, bastu, vilstolar

PLAN 2
FRISKVÅRD/GYM 580 m2

Gruppträning sal 1
Gruppträning sal 2
Gym
Passage
Entré, expresskåp
Wc, Rwc, städ
Kontor

PLAN 2
ÖVRE FOAJÉ, LÄKTARE 250 m2

Övre foajé, hiss, trappa
Läktare

PLAN 2
TEKNIK 140 m2

Teknikrum



Kategori Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Tim/v

Motion och 

friskvård

10.00-21.00 05.30-21.00 10.00-21.00 05.30-21.00 10.00-21.00 09.00-18.00 09.00-18.00 82

Gym-

friskvård

Förslag öppettider och tillgänglighet

Kategori Enkel 12-klipp Årskort Röd avgång 

vardagar före kl

14.00

Gym-friskvård

Barn 0-2 år Gratis Gratis Gratis Gratis x

Barn 3-11 år 40 400 900 30 x

Barn & Ungdom 12-17 

år

60 600 1 200 50 ??

Vuxna 18 år+ 80 800 1 800 60 ??

Grupp 2+2 220 x

Håbo kommun förslag priser

FÖRSLAG PRISLISTA OCH ÖPPETTIDER
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Kategori m2 m2 pris x 39 000 sek + 10 % byggherre- och 

riskkostnad

Total kostnad

Kvadratmeter 4 400 171 600 000 17 160 00 188 760 000

Ombyggnad/anpassning 

Rehab/Relax

2 500 000

Total investering 191 260 000

Alternativ 3mmentar: Kalkylen är baserad på den storlek, i kvadratmeter, som anges i lokal/funktionsprogrammet.

Investeringskalkyl enligt arearedovisning nytt badhus

Bokfört värde befintlig simhall: 6,5 MSEK

Rivningskostnad tillkommer om ca 2,5 MSEK

Kommentar: Kalkylen är baserad på den storlek, i kvadratmeter, som anges i arearedovisning.
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Intäktskalkyl – nytt badhus (alternativ 3)

Intäktskalkyl 

Antal besök Snittintäkt Totalintäkt Kommentar

Bad 80 000 50 4 000 000

Föreningar och skola 18 000 20 360 000

Simskola/babysim/vattengy

mnastik/aktiviteter mm.
5 000 60 300 000

Servering/shop 200 000 Nettointäkt

Rehab 10 000 40 400 000

Summa 113 000 4 860 000

Gym/friskvård 20 000 70 1 400 000

Barnkalas 4 000 40 160 000

Övrigt 3 000 40 120 000

Besök - Totalintäkt 140 000 6 260 000 Snittintäkt 45:-
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Årskostnad Antal Total kostnad

Investering 191 260 000 kr

1,5% ränta och 40 års avskrivning 4,0% / år

Investeringskostnad/år vid 40 års avskrivning 7 650 400 kr/år

Driftkostnader

Personal 8 personer 4 436 000kr / år

Media, el, värme, vatten, underhåll 800 kr/m2 3 520 000 kr/ år

Övriga kostnader: förbrukningsmtrl. Licenser, marknadsföring mm 800 000 kr /år

Totalkostnad 16 478 000 kr /år

Intäkter 6 260 000 kr / år

Nettokostnad 10 218 000 kr / år

Årskostnad – ny simhall

Ny simhall
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Sammanställning kostnader alternativ 1-3

 Alternativ Investering
Avskrivning 

antal år

Investerings - 

kostnad/år

Totalkostnad/

år
Antal besök/år Intäkt/år Nettokostnad/år

Alternativ 1:
Renovering befintlig simhall

63 000 000 25 år 3 465 000 7 685 000 87 000 2 990 000 4 695 000

Alternativ 2:
Nybyggnad "samma simhall"

74 000 000 40 år 2 960 000 7 180 000 87 000 2 990 000 4 190 000

Alternativ 3:
Nybyggd modern simhall

191 260 000 40 år 7 650 000 16 478 000 140 000 6 260 000 10 218 000
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Ägar- och driftsformer

• Följande alternativa driftsformer finns: 

• Alt A Bygga och driva den nya anläggningen i kommunal regi. 

• Alt B Bygga i kommunal regi och lägga ut driften i privat regi. Det är dessutom möjligt att

separera på teknisk drift och verksamhetsdrift. 

• Alt C OPS, Offentlig Privat Samverkan - att både bygga och driva anläggningen i privat regi. 

RFI - Håbo kommun har genomfört en förfrågan till marknaden angående ett eventuellt OPS-uppdrag 
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Under förberedelsefasen har en intresseförfrågan (RFI) gått ut för att få en marknadsdialog och komma i kontakt med aktörer på 
marknaden som är intresserade av att investera i, förvalta och sköta verksamhetsdriften av en möjlig ny simhall. 

Fem aktörer har inkommit. Dessa intressenter har också lämnat in förslag på alternativa sätt att realisera projektet. 

Där entreprenören bygger, äger och förvaltar. Kommunen driver verksamheten.
- Tidplan: mellan drygt 2 år räknat från kontraktsdatum och till 3,5 år. 
- Hyresindikation: över 20 mkr. Anledningen till att hyresindikationen är högre än när extern aktör också driver anläggningen är 
att den externas verksamhetsutbud kommer att locka många besökare och generera ett överskott som kan bära en del av 
fastighetskostnaden.

Kommentar: Detta alternativ är det minst ekonomiskt fördelaktiga, då investeringskostnaden blir väsentligt högre än om kommunen 
själv bygger, samt att det ställer höga krav på kommunens förmåga att driva badhusanläggning. Intressentens kalkyl indikerar detta 
tydligt genom att hyresnivå blir markant högre än de övriga varianterna. Detta alternativ är därför ej redovisat i följande jämförelser.

Där entreprenören bygger, äger, förvaltar och driver verksamheten, en s.k. OPS (offentlig privat samverkan). En funktionsupphandling. 
- Tidplan: mellan drygt 2 år och 3,5 år. 
- Hyresindikation: mellan 16-19 mkr.

När kommunen ska låta någon extern aktör bygga, äga, förvalta och kanske också driva en simhall så är det mycket viktigt att 
kommunens behov synliggörs i hyreskontraktet. Förändringar i hyresavtal kan bli kostsamma. Detta kan vara en påtaglig risk.

Intresseförfrågan (RFI)
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Alt A: Att bygga och driva den nya anläggningen i kommunal regi

• Väljer kommunen detta alternativ råder kommunen självständigt över hela processen både vid uppförande och vid den 

fortsatta driften. 

• Detta alternativ kräver rätt kompetens inom kommunen och att man dessutom avsätter tillräckliga resurser under hela 

uppförandeprocessen. 

• Att bygga och driva badet i egen regi är den vanligaste formen. Badhusen i Stockholms stad är bra exempel på detta.

• I detta alternativ står kommunen för hela affärsrisken, såväl för byggnation som för verksamhetsdriften.
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Alt B: Att bygga i kommunal regi och lägga ut driften i privat regi

• Väljer kommunen detta alternativ, att bygga i kommunal regi och sedan lägga ut driften i privat regi, är det viktigt att man tydligt 

redovisar antalet timmar som skall ställas till förfogande för t ex skolornas simundervisning. Även föreningslivets tillgänglighet till 

anläggning bör tydliggöras samt vilka som har rätt att bedriva t ex babysim, minisim, simskolor, vattenaerobics m.m. Detta bör klargöras 

redan i förfrågningsunderlaget.

• Det är vanligt att operatören handlas upp tidigt i processen så att den kan påverka vissa delar av den slutliga utformningen.

• Detta alternativ ger troligen flera tänkbara driftsoperatörer vid en upphandling än vid en OPS-upphandling.

• Viktigt att ställa krav på kompetens och erfarenhet av simhallsdrift.

• I detta alternativ tar kommunen risken för byggnationen och byggkostnaderna medan operatören har affärsrisken för intäkter och 

driftskostnader

• Cirka 45 anläggningar i landet ligger idag ute på extern operatör.
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Alt C: OPS - att både bygga och driva anläggningen i privat regi
• Väljer man att både bygga och driva anläggningen i privat regi (OPS - Offentlig Privat Samverkan), krävs mindre insatser av kommunen 

och man kan dra full fördel av den privata entreprenörens vilja att anpassa anläggningen till att driva den så kommersiellt som möjligt.

• Upphandlingen startar ofta i form av en konkurrenspräglad dialog. Den totala tiden vid genomförda OPS-upphandlingar har varit cirka 

5 år.

• Det finns få aktörer på marknaden. Tagehus/Medley och Kunskapsporten är de företag som hittills visat intresse för denna lösning. En 

tredje aktör; Be Fair tillsammans med Serneke, lämnade också anbud på Nacka kommuns förfrågan för ny badanläggning i Saltsjöbaden 

under slutet av 2017.

• Det är även viktigt att ta reda på vilka mervärden som leverantören erbjuder.

• Normalt löper avtalstiden på 30 år, med en klausul om återköp. 

• Ofta handlar frågorna om finansieringen. För Järfällabadet har Järfälla kommun lämnat en kommunal borgen för 80 % av investeringen. 

• Det är väsentligt att kommunen noga specificerar vad leverantören ska tillhandahålla i form av bad- och simfunktioner mm och att

det finns avstämningspunkter med jämna mellanrum under avtalsperioden.
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Ägar- och driftsformer – jämförelse
Alternativ Fördelar Nackdelar 

Alt A - att bygga och driva den 
nya anläggningen i kommunal 
regi.  

Fullständig kontroll på hela 
processen.  

Hög kunskap och erfarenhet 
krävs av kommunen för både 
byggnation och drift. 
Kommunen har hela 
affärsrisken. 

Alt B - att bygga i kommunal 
regi och lägga ut driften i 
privat regi.  

Kommen har full rådighet 
över byggnationen. 
Kommunen har ingen 
affärsrisk för intäkter och 
driftskostnader 
Kan byta operatör efter 5-7 
år. 

Kräver erfarenhet och 
kompetens för 
genomförandet av 
byggprocessen. 
Relativt mycket arbete med 
upphandlingsprocessen 
Kräver ny upphandling efter 
5-7 år. 

Alt C - OPS - Offentlig Privat 
Samverkan - att både bygga 
och driva anläggningen i privat 
regi.  

Mindre insatser av 
kommunen 
Ingen affärsrisk vid 
byggnation eller drift, man 
vet vad det kommer att kosta 
30 år framåt. 
Binder inget kapital för 
kommunen 

Få driftentreprenörer. 
Svårigheter att få med allt vid 
avtalsskrivandet. 
Mycket arbete med 
upphandlingen 
Förmodligen det dyraste 
alternativet för Håbo 
kommun över tid. 

 



• Driftformen kan påverka lokalprogrammet. Det är viktigt att kommunen oavsett driftsform säkerställer sina krav på utformning och innehåll. 

Vissa kommuner väljer att avstå från kringverksamhet i egen regi, för att undvika att direkt konkurrera med privata aktörer inom

kommunen.  Vår erfarenhet visar att detta ger högre driftskostnad på till exempel på grund av dubbelbemanning i reception/servering.

• Den stora skillnaden mellan kommunal och privat drift är vanligtvis satsningen på friskvård. Med all säkerhet vill en privat aktör ha 

gymlokaler, något som inte är tillåtet i alla kommuner. 

• Privata aktörer kan också ha olika syn på relaxavdelningar, massage och andra behandlingslokaler. Det finns även exempel på att kombinera 

anläggningen med bowling, andra idrotter, super-park eller restaurang (sportrestaurang), typ O´Learys som i Skövde, Ystad och Finspång.   

• Med rätt innehåll i anläggningen påverkas definitivt den slutliga årskostnaden för kommunen.

Driftformen påverkar lokalprogrammet
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HÅLLBARHET - ENERGI OCH MILJÖ

• MILJÖBYGGNAD

• Badhus är generellt en komplicerad byggnad som är svår 
att få energieffektiv pga stort energibehov vid 
uppvärmning av både bassänger och inneklimat

• Svenska systemet Miljöbyggnad arbetar mot en viss 
klassningsnivå (Brons, Silver eller Guld) i projekteringen 
utifrån ett antal olika indikatorer. 

• Indikatorerna är exempelvis energianvändning, 
fuktsäkerhet, dagsljus och solvärmelast, ljudkvalitet eller 
bedömning av miljöpåverkan av byggvaror.

• Nivå Brons innebär att byggnaden uppfyller 
myndighetskrav, medan nivå Silver höjer kraven för att få 
till en betydligt kvalitet på byggnaden. Nivå Guld ställer 
ytterligare högre krav på byggnaden, men kontrollerar 
även genom enkäter att personal trivs i lokalerna.

• Man kan välja att certifiera byggnaden vid färdigställande, 
det är dock inget krav.

• Rekommendation är att sätta nivå Silver som mål, det ger 
högre kvalitet än lagstadgade krav, men utan större 
kostnadsökning.

• NÄRHET TILL BEFINTLIG ISHALL

• Ishallens anläggning är 30 år gammal.

• Dagens överskottsvärme från kylsystemet återvinns idag 
i ishallens ventilation.

• Nuvarande installation i befintlig ishall ger ingen 
möjlighet till överskottsvärme till nytt badhus.

• För att kunna effektivt utnyttjande av ishallens 
överskott till att värma nytt badhus behöver hela 
ishallens kylanläggning bytas ut.

• Nytt badhus installationssystem bör förberedas för att 
kunna ta emot ishallens överskottsvärme, om/när 
ishallens installationer bytes.

• För att få fullgod funktion av sammankoppling mellan 
ishall och simhall, och kunna tillgodogöra sig en 
besparing av energikostnaden måste en total 
energikartläggning göras av respektive byggnads behov 
och möjlighet för energiuttag
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► Gör läxan: 

► Vilka bygger vi för, och vilka avstår vi ifrån?

► Behovsanalys

► Förstudie

► Ekonomi

Grunder för ett lyckat projekt - planering
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Vad behövs för en positiv upplevelse för besökaren?

► Helt och rent

► Trevlig personal

► Aktivitet och verksamhet

► Tillgängligt

► Flexibelt utnyttjande
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Himlabadet ”Simhallen” Sundsvall
25x25m-BASSÄNG
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Arena Älvhögsborg, Trollhättan
25x8 m, delbar med höj- och sänkbar botten
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Kävlinge badhus
Illustration barnlandskap



Arena Älvhögsborg, Trollhättan
Illustration barnbassäng 



Arena Älvhögsborg, Trollhättan
Multibassäng





Till Kultur- och fritidsnämnden i Håbo kommun. 
Inför dagens beslut avseende ny simhall vill vi göra er uppmärksamma på några avgörande punkter i 
beslutsunderlaget som vi anser vara tveksamma. 
Medley och Tagebad driver sedan många år simhallar i 20 kommuner och äger badanläggningarna i 
Tyresö och Järfälla, med detta i ryggen gör vi en annan bedömning av kostnaderna för en ny simhall i 
Håbo. 
Vi anser att den årskostnad på ca 10 mkr vid kommunalt ägande och drift som redovisas i beslutsun-
derlaget är orimligt låg och är baserad på delvis felaktiga antaganden. 

 Redovisad kostnad för fastighetsdrift kan enligt vår uppfattning omöjligen inrymma allt un-
derhåll och alla reinvesteringar som erfordras för att upprätthålla en bra nivå på anläggning-
en under hela dess livslängd 

 Årskostnaden vid kommunalt ägande och drift är baserad på en investeringskostnad på 191 
mkr, vi har i vår kalkyl räknat på 220 mkr vilket bör noteras då man jämför alternativen 
 

Att kommunen tar all risk vid kommunalt ägande och drift är belyst i beslutsunderlaget. För tydlig-
hets skull vill vi dock påpeka att det finns en rad faktorer som kan få den kalkylerade årskostnaden 
att öka avsevärt, bland annat: 

 Investeringskostnaden blir högre än 191 mkr 

 Den genomsnittliga räntan under 40-årsperioden blir högre än den kalkylerade på 1,5 % 

 Antalet besök når inte upp till 140.000 per år (lägre intäkter) 

 Högre drift- och underhållskostnader än kalkylerat 
 
Vi hoppas att våra synpunkter kan delges övriga deltagare inför dagens sammanträde i Kultur- och 
fritidsnämnden. 

 

Med vänliga hälsningar 

Claes Mittjas, VD Medley 

Olle Stadig, VD Tagebad 

Tagehus Holding AB 

Valhallavägen 117 F 

115 31 Stockholm 

 

Mobil: 070-551 96 86 

olle.stadig@tagehus.se 
www.tagehus.se 
 

 
 



Hej Liselotte och Per! 

 

Håbos kultur- och fritidsnämnd behandlar idag ett ärende om ny simhall. Jag skriver från ett 

av de företag, Fair Utveckling AB, som när kommunen gjorde en intresseförfrågan gällande den 

nya simhallen svarade på den. Vi förordade att kommunen skulle använda sig av så kallad 

funktionsupphandling (OPS), som innebär att privata aktörer bygger, äger och driver en ny 

simhall. Kommunen skulle fungera som kravställare och betala en årlig ersättning till fastig-

hetsägaren/entreprenören. Detta är en modell som fungerat bra i exempelvis Tyresö, Järfälla 

och Ängelholm.  

Igår fick jag tillgång till handlingarna till dagens nämndsammanträde. I ärendet om simhallen 

skrivs följande: "Alternativ 3 med driftformen att kommunen bygger, äger och driver är den 

mest ekonomiskt fördelaktiga". Det föreslås också att beslut fattas om att gå vidare med den 

inriktningen.  

Det kan nog finnas skäl att gå igenom kommunens kalkyl en gång till. Skillnaderna mot det 

privata alternativet bygger vad jag kan se i stort sett enbart på antagen om lägre räntekostna-

der för kommunen (1,5 procent under 40 år i kalkylen). Det finns sätt att göra förutsättningar-

na mer jämställda på denna punkt som använts av både Tyresö och Järfälla.  

 

När det gäller den driften av verksamheten finns inget i ärendet som stödjer påståendet att det 

skulle var mer ekonomiskt fördelaktigt att göra det i egen regi. Bara för att nämna en osäker-

het så kan det vara så att kommunen överskattar sina möjligheterna att få intäkter från besö-

kare. Det kommer att behövas en helt annan organisation än den nuvarande för att nå de intäk-

ter som kalkylerats. Kanske kan det vara lättare för ett privat företag med lång erfarenhet från 

bad och friskvård att lyckas? Det är ju också mycket tveksamt om kommunen får driva det 

gym på nära 1000 m2 som planeras, med hänsyn till både kommunallagen (kommunala kom-

petensen) och konkurrenslagen. Det finns ett flertal befintliga privata gym i Bålsta som skulle 

påverkas negativt.  

Vi utvecklar gärna i dialog med kommunen våra synpunkter. Att bygga, äga och driva en stor 

simhall är ett högriskprojekt, så kanske kan finnas anledning att inte skynda på.    

 

--  

Med vänlig hälsning  

 

Caj Perrin 

 

076-8331600 
caj.perrin@befair.se 
www.befair.se 

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-03-16 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 70 Dnr 2019/00452 

Årsredovisning 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen överlämnar Håbo kommuns årsredovisning för år 2019

till kommunfullmäktige och kommunens revisorer

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

2. Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetera 136,8 miljoner kronor till

kommande år för pågående investeringar, enligt följande

- Kultur- och fritidsnämnden 3 293 000 kronor (år 2020)

- Tekniska nämnden 50 577 000 kronor (16 939 000 kronor år 2020,

33 638 000 kronor år 2021)

- VA-verksamhet 80 947 000 kronor (73 947 000 kronor år 2020, 7 000 000

kronor år 2021)

- Avfallsverksamhet 1 952 000 kronor (år 2020)

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska årligen upprätta årsredovisning över årets verksamhet 

och ekonomi samt överlämna årsredovisningen till fullmäktige och reviso-

rerna, enligt kommunallagen. Fullmäktige behandlar godkännande av årsre-

dovisningen och beslutar sedan om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder.  

I 2019 års bokslut uppgår hela kommunkoncernens resultat till 30,3 miljoner 

kronor (69,4 föregående år). Eliminering av koncerninterna poster har gjorts 

i den sammanställda redovisningen.  

De kommunala bolagen redovisar ett resultat på sammanlagt 6,6 (24,0) mil-

joner kronor, varav Håbohus AB 6,1 (23,7) miljoner kronor och Håbo 

Marknads AB cirka 500 000 (300 000) kronor. Räddningstjänsten redovisar 

ett överskott på cirka 200 000 (900 000) kronor varav Håbo kommuns andel 

är cirka 57 000 kronor. 

Kommunen redovisar ett positivt resultat på 26,9 (44,0) miljoner kronor 

jämfört med budgeterat resultat på 18,3 miljoner kronor. Det är 8,5 miljoner 

kronor bättre än budgeterat. Under året har kommunen fått intäkter av en-

gångskaraktär, bland annat reavinst vid försäljning av exploaterings-

fastigheter på 25,2 miljoner kronor. Elimineras reavinster inom exploate-

ringsverksamheten uppgår balanskravsresultatet för kommunen till 1,7 mil-

joner kronor. 

Resultatet för nämnderna, exklusive avgiftsfinansierade verksamheter, är att 

de överskrider budgeten totalt sett och visar underskott med 22,7 miljoner 

kronor. Föregående år var det underskottet med 7,5 miljoner kronor.  

Ärende 3
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 Sammanträdesdatum  

 2020-03-16  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Den taxefinansierade avfallsverksamheten redovisar underskott om 900 000 

kronor (+1,2 föregående år). VA-verksamhetens underskott uppgår till 

56 000 kronor (+2,8 föregående år). 

Investeringsbudget exklusive exploateringsinvesteringar år 2019 uppgår till 

445,2 miljoner kronor inklusive ombudgeteringar från år 2018 för pågående 

investeringsprojekt. Förbrukningen av investeringsmedel uppgår till netto 

133,2 (149,2) miljoner kronor efter avdrag för offentliga investeringsbidrag. 

Definitionen av nettoinvestering är förändrad från 1 januari 2019 i enlighet 

med lagen om kommunal bokföring LKBR. Bidrag från privata ska inte rä-

knas som investeringsinkomst utan som driftintäkt. 

Överskottet inom investeringarna är 312,0 miljoner kronor. Av överskottet 

avser 136,8 miljoner pågående projekt där tidplanen inte hållit och som be-

gärs ombudgeterade till kommande år (år 2020 96,1 miljoner kronor och år 

2021 40,6 miljoner. 

När hänsyn tas till ombudgetering till kommande år, redovisas ett överskott 

om 175,2 miljoner kronor år 2019. Det beror i huvudsak på att överskott 

från investeringarna i Västerängsskolan, Vibyskolan, Skogsbrynets förskola, 

kommunhuset, fotbollsanläggningens etapp 2 och ny simhall inte följer med 

till nytt år. Nya investeringsbudgetar kommer att begäras när projekten ak-

tualiseras. 

Förutom de ordinarie investeringarna har det investerats inom exploate-

ringsverksamheten för 60,6 (19,5) miljoner kronor och omsättningstillgång-

arna har ökats med 775 000 (18,5 miljoner) kronor. 

Kommunfullmäktige beslutade om tre övergripande mål för kommunens 

verksamhet under mandatperioden: 

Öka företagarnas nöjdhet med kommunens och bolagens fysiska och digi-

tala bemötande 

Utveckla områden för bostäder, arbetsplatser och service utifrån samhällets 

behov 

Utveckla mötesplatser som stärker Håbos attraktivitet 

Aktiviteter och arbete har pågått under resten av året men bedömningen är 

att målen inte nåtts under året och arbetet måste fortsätta. 

Måluppfyllelsen inom kommunens nämnder bedöms vara relativt god för 

året. Elva mål anses vara helt uppfyllda, åtta mål anses vara delvis uppfyllda 

och fyra mål är inte uppfyllda. Bedömningen är att målen kommer att upp-

fyllas på sikt men att det kommer att krävas ett flerårigt arbete. 

Kommunfullmäktige har beslutat om tre finansiella mål för kommunen: 
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Kommunstyrelsen    
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Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt två procent 

av skattenettot exklusive realisationsvinster och investeringsbidrag från 

andra än staten 

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

minska kommunens skuldsättningsgrad eller för att finansiera kommunens 

investeringar 

Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till 

kommunen 

Inget av dessa tre mål har uppfyllts för året. 

Information i anslutning till ärendets beredning i kommunstyrelsen 

I samband med ärendets beredning i kommunstyrelsen informerar ekonomi-

chef Vipul Vithlani om följande: Eftersom kommunstyrelsen initierat en 

granskning av Håbo Marknads AB, av ett oberoende revisionsföretag, kan 

inte revisionsberättelse från kommunrevisorerna lämnas till nästa Kommun-

fullmäktigesammanträde utan när granskningen är klar. 

Arbetet pågår och förvaltningen kommer att redovisa resultatet av gransk-

ningen till nästa kommunstyrelse den 27 april 2020. 

Årsredovisningen kommer med anledning av detta att redovisas och beslutas 

av kommunfullmäktige den 11 maj 2020. 

Anledningen till att kommunstyrelsen måste ta beslut och överlämna årsre-

dovisningen på detta sammanträde är att det, enligt kommunallagen, ska ha 

skett en överlämning till kommunrevisionen/kommunfullmäktige senast den 

15 april av kommunstyrelsen och nästa sammanträde med kommunstyrelsen 

är planerat efter det datumet.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2020-03-02 § 53 

Tjänsteskrivelse  

Årsredovisning 2019  

Nämndernas beslut om årsredovisning 

Beslutsgång 

Ordförande Helene Zeland Bodin (C) frågar om kommunstyrelsen bifaller 

arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktiges revisorer 

Ekonomiavdelningen 
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§ 53 Dnr 2019/00452  

Årsredovisning 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen överlämnar Håbo kommuns årsredovisning för år 2019 

till kommunfullmäktige och kommunens revisorer 

2. Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetera 136,8 miljoner kronor till 

kommande år för pågående investeringar, enligt följande 

- Kultur- och fritidsnämnden 3 293 000 kronor (år 2020) 

- Tekniska nämnden 50 577 000 kronor (16 939 000 kronor år 2020, 

33 638 000 kronor år 2021) 

- VA-verksamhet 80 947 000 kronor (73 947 000 kronor år 2020, 7 000 000 

kronor år 2021) 

- Avfallsverksamhet 1 952 000 kronor (år 2020)   

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen ska årligen upprätta årsredovisning över årets verksamhet 

och ekonomi samt överlämna årsredovisningen till fullmäktige och reviso-

rerna, enligt kommunallagen. Fullmäktige behandlar godkännande av årsre-

dovisningen och beslutar sedan om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder.  

I 2019 års bokslut uppgår hela kommunkoncernens resultat till 30,3 miljoner 

kronor (69,4 föregående år). Eliminering av koncerninterna poster har gjorts 

i den sammanställda redovisningen.  

De kommunala bolagen redovisar ett resultat på sammanlagt 6,6 (24,0) mil-

joner kronor, varav Håbohus AB 6,1 (23,7) miljoner kronor och Håbo 

Marknads AB cirka 500 000 (300 000) kronor. Räddningstjänsten redovisar 

ett överskott på cirka 200 000 (900 000) kronor varav Håbo kommuns andel 

är cirka 57 000 kronor. 

Kommunen redovisar ett positivt resultat på 26,9 (44,0) miljoner kronor 

jämfört med budgeterat resultat på 18,3 miljoner kronor. Det är 8,5 miljoner 

kronor bättre än budgeterat. Under året har kommunen fått intäkter av en-

gångskaraktär, bland annat reavinst vid försäljning av exploaterings-

fastigheter på 25,2 miljoner kronor. Elimineras reavinster inom exploate-

ringsverksamheten uppgår balanskravsresultatet för kommunen till 1,7 mil-

joner kronor. 

Resultatet för nämnderna, exklusive avgiftsfinansierade verksamheter, är att 

de överskrider budgeten totalt sett och visar underskott med 22,7 miljoner 

kronor. Föregående år var det underskottet med 7,5 miljoner kronor.  
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Den taxefinansierade avfallsverksamheten redovisar underskott om 900 000 

kronor (+1,2 föregående år). VA-verksamhetens underskott uppgår till 

56 000 kronor (+2,8 föregående år). 

Investeringsbudget exklusive exploateringsinvesteringar år 2019 uppgår till 

445,2 miljoner kronor inklusive ombudgeteringar från år 2018 för pågående 

investeringsprojekt. Förbrukningen av investeringsmedel uppgår till netto 

133,2 (149,2) miljoner kronor efter avdrag för offentliga investeringsbidrag. 

Definitionen av nettoinvestering är förändrad från 1 januari 2019 i enlighet 

med lagen om kommunal bokföring LKBR. Bidrag från privata ska inte rä-

knas som investeringsinkomst utan som driftintäkt. 

Överskottet inom investeringarna är 312,0 miljoner kronor. Av överskottet 

avser 136,8 miljoner pågående projekt där tidplanen inte hållit och som be-

gärs ombudgeterade till kommande år (år 2020 96,1 miljoner kronor och år 

2021 40,6 miljoner. 

När hänsyn tas till ombudgetering till kommande år, redovisas ett överskott 

om 175,2 miljoner kronor år 2019. Det beror i huvudsak på att överskott 

från investeringarna i Västerängsskolan, Vibyskolan, Skogsbrynets förskola, 

kommunhuset, fotbollsanläggningens etapp 2 och ny simhall inte följer med 

till nytt år. Nya investeringsbudgetar kommer att begäras när projekten ak-

tualiseras. 

Förutom de ordinarie investeringarna har det investerats inom exploate-

ringsverksamheten för 60,6 (19,5) miljoner kronor och omsättningstillgång-

arna har ökats med 775 000 (18,5 miljoner) kronor. 

Kommunfullmäktige beslutade om tre övergripande mål för kommunens 

verksamhet under mandatperioden: 

 Öka företagarnas nöjdhet med kommunens och bolagens fysiska och 

digitala bemötande 

 Utveckla områden för bostäder, arbetsplatser och service utifrån 

samhällets behov 

 Utveckla mötesplatser som stärker Håbos attraktivitet 

Aktiviteter och arbete har pågått under resten av året men bedömningen är 

att målen inte nåtts under året och arbetet måste fortsätta. 

Måluppfyllelsen inom kommunens nämnder bedöms vara relativt god för 

året. Elva mål anses vara helt uppfyllda, åtta mål anses vara delvis uppfyllda 

och fyra mål är inte uppfyllda. Bedömningen är att målen kommer att upp-

fyllas på sikt men att det kommer att krävas ett flerårigt arbete. 

Kommunfullmäktige har beslutat om tre finansiella mål för kommunen: 
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 Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt två 

procent av skattenettot exklusive realisationsvinster och investe-

ringsbidrag från andra än staten 

 Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas 

till att minska kommunens skuldsättningsgrad eller för att finansiera 

kommunens investeringar 

 Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt över-

skott till kommunen 

Inget av dessa tre mål har uppfyllts för året.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Årsredovisning 2019  

Nämndernas beslut om årsredovisning  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller för-

valtningens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 
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 Datum Vår beteckning 

 2020-02-14 KS 2019/00452 nr 94134 

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

 

Årsredovisning 2019 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen överlämnar Håbo kommuns årsredovisning för år 

2019 till kommunfullmäktige och kommunens revisorer 

2. Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetera 136,8 miljoner kronor till 

kommande år för pågående investeringar, enligt följande 

- Kultur- och fritidsnämnden 3 293 000 kronor (år 2020) 

- Tekniska nämnden 50 577 000 kronor (16 939 000 kronor år 2020, 

33 638 000 kronor år 2021) 

- VA-verksamhet 80 947 000 kronor (73 947 000 kronor år 2020, 

7 000 000 kronor år 2021) 

- Avfallsverksamhet 1 952 000 kronor (år 2020)   

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska årligen upprätta årsredovisning över årets verksamhet 

och ekonomi samt överlämna årsredovisningen till fullmäktige och 

revisorerna, enligt kommunallagen. Fullmäktige behandlar godkännande av 

årsredovisningen och beslutar sedan om ansvarsfrihet för styrelser och 

nämnder.  

I 2019 års bokslut uppgår hela kommunkoncernens resultat till 30,3 miljoner 

kronor (69,4 föregående år). Eliminering av koncerninterna poster har gjorts 

i den sammanställda redovisningen.  

De kommunala bolagen redovisar ett resultat på sammanlagt 6,6 (24,0) 

miljoner kronor, varav Håbohus AB 6,1 (23,7) miljoner kronor och Håbo 

Marknads AB cirka 500 000 (300 000) kronor. Räddningstjänsten redovisar 

ett överskott på cirka 200 000 (900 000) kronor varav Håbo kommuns andel 

är cirka 57 000 kronor. 

Kommunen redovisar ett positivt resultat på 26,9 (44,0) miljoner kronor 

jämfört med budgeterat resultat på 18,3 miljoner kronor. Det är 8,5 miljoner 

kronor bättre än budgeterat. Under året har kommunen fått intäkter av 

engångskaraktär, bland annat reavinst vid försäljning av exploaterings-

fastigheter på 25,2 miljoner kronor. Elimineras reavinster inom 

exploateringsverksamheten uppgår balanskravsresultatet för kommunen till 

1,7 miljoner kronor. 

Resultatet för nämnderna, exklusive avgiftsfinansierade verksamheter, är att 

de överskrider budgeten totalt sett och visar underskott med 22,7 miljoner 

kronor. Föregående år var det underskottet med 7,5 miljoner kronor.  
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Den taxefinansierade avfallsverksamheten redovisar underskott om 900 000 

kronor (+1,2 föregående år). VA-verksamhetens underskott uppgår till 

56 000 kronor (+2,8 föregående år). 

Investeringsbudget exklusive exploateringsinvesteringar år 2019 uppgår till 

445,2 miljoner kronor inklusive ombudgeteringar från år 2018 för pågående 

investeringsprojekt. Förbrukningen av investeringsmedel uppgår till netto 

133,2 (149,2) miljoner kronor efter avdrag för offentliga investeringsbidrag. 

Definitionen av nettoinvestering är förändrad från 1 januari 2019 i enlighet 

med lagen om kommunal bokföring LKBR. Bidrag från privata ska inte 

räknas som investeringsinkomst utan som driftintäkt. 

Överskottet inom investeringarna är 312,0 miljoner kronor. Av överskottet 

avser 136,8 miljoner pågående projekt där tidplanen inte hållit och som 

begärs ombudgeterade till kommande år (år 2020 96,1 miljoner kronor och 

år 2021 40,6 miljoner. 

När hänsyn tas till ombudgetering till kommande år, redovisas ett överskott 

om 175,2 miljoner kronor år 2019. Det beror i huvudsak på att överskott 

från investeringarna i Västerängsskolan, Vibyskolan, Skogsbrynets förskola, 

kommunhuset, fotbollsanläggningens etapp 2 och ny simhall inte följer med 

till nytt år. Nya investeringsbudgetar kommer att begäras när projekten 

aktualiseras. 

Förutom de ordinarie investeringarna har det investerats inom 

exploateringsverksamheten för 60,6 (19,5) miljoner kronor och 

omsättningstillgångarna har ökats med 775 000 (18,5 miljoner) kronor. 

Kommunfullmäktige beslutade om tre övergripande mål för kommunens 

verksamhet under mandatperioden: 

 Öka företagarnas nöjdhet med kommunens och bolagens fysiska och 

digitala bemötande 

 Utveckla områden för bostäder, arbetsplatser och service utifrån 

samhällets behov 

 Utveckla mötesplatser som stärker Håbos attraktivitet 

Aktiviteter och arbete har pågått under resten av året men bedömningen är 

att målen inte nåtts under året och arbetet måste fortsätta. 

Måluppfyllelsen inom kommunens nämnder bedöms vara relativt god för 

året. Elva mål anses vara helt uppfyllda, åtta mål anses vara delvis uppfyllda 

och fyra mål är inte uppfyllda. Bedömningen är att målen kommer att 

uppfyllas på sikt men att det kommer att krävas ett flerårigt arbete. 

Kommunfullmäktige har beslutat om tre finansiella mål för kommunen: 

 Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt två 

procent av skattenettot exklusive realisationsvinster och 

investeringsbidrag från andra än staten 

 Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas 

till att minska kommunens skuldsättningsgrad eller för att finansiera 
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kommunens investeringar 

 Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt 

överskott till kommunen 

Inget av dessa tre mål har uppfyllts för året.    

 

Beslutsunderlag 

– Årsredovisning 2019   

__________ 
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Ekonomichef 
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1 Inledning 

1.1 Om årsredovisningen 

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om kommunens 

samlade verksamhet och ekonomi år 2019. 

Den vänder sig också till dig som är invånare eller företagare i kommunen och alla andra som 

är intresserade av kommunens verksamhet och ekonomi. 

Här kan du läsa om vilka mål som satts upp, hur måluppfyllelsen har gått och hur 

skattepengarna har använts. 

De obligatoriska inslagen förvaltningsberättelse och ekonomisk redovisning kompletteras 

med en inledning samt nämndernas och bolagens rapporter om sin verksamhet och ekonomi. 
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1.2 Förord 

 

Kompletteras innan KS sammanträde 

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsens ordförande 

Lotta Grahn Elg 
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1.3 Fakta om Håbo kommun 

Representation i kommunfullmäktige, parti 
Andel röster val 

2018 
Mandat 

Socialdemokraterna 25,97 % 11 

Moderaterna 25,9 % 10 

Sverigedemokraterna 19,43 % 8 

Centerpartiet 7,64 % 3 

Bålstapartiet 7,14 % 3 

Liberalerna 3,93 % 2 

Vänsterpartiet 3,96 % 2 

Kristdemokraterna 3,13 % 1 

Miljöpartiet 2,48 % 1 

Summa 100 % 41 

 

Åldersfördelning 2019-12-31 
Håbo kommun, 

antal 
Håbo kommun, 

procent 
Riket, 

procent 
Uppsala län, 

procent 

0-6 1 956 8,9 % 8,2 % 8,3 % 

7-9 873 4,0 % 3,6 % 3,7 % 

10-12 939 4,3 % 3,6 % 3,6 % 

13-15 970 4,4 % 3,4 % 3,4 % 

16-19 1 179 5,4 % 4,4 % 4,4 % 

20-29 2 265 10,3 % 12,9 % 15,5 % 

30-44 4 067 18,5 % 19,3 % 19,4 % 

45-64 5 817 26,5 % 24,5 % 23,1 % 

65-79 3 127 14,3 % 14,9 % 14,0 % 

80 –w 741 3,4 % 5,2 % 4,6 % 

Summa 21 934 100,0 100,0 100,0 

 

Befolkning, hushållssammansättning Antal 2017 Antal 2018 
Procent 

2018 
Procent 

riket 2018 

Ensamstående utan barn 2 375 2 556 29 40 

Ensamstående med barn 685 726 8 7 

Sammanboende utan barn 2 198 2 222 26 24 

Sammanboende med barn 2 616 2 660 31 22 

Övriga hushåll 539 529 6 7 

Totalt 8 413 8 693 100 100 

Fotnot: Uppgifter avseende år 2018 är de senast tillgängliga. 

 

Skattesats, procent 2015 2016 2017 2018 2019 

Kommunen 21,34 21,34 21,34 21,34 21,34 

Landstinget 11,16 11,16 11,71 11,71 11,71 

Skattesats totalt 32,50 32,50 33,05 33,05 33,05 



Årsredovisning 2019 6(209) 

1.4 Organisation 

Håbo kommuns politiska organisation och tjänstemannaorganisation 

 

Kommunstyrelsen 

 

Övre raden fr. v.: Helene Cranser (S), Per-Arne Öhman (M), Fredrik Anderstedt (S), Fred 

Rydberg (KD), Sven-Olov Dväring (S), Kjell Dufvenberg (L), Thomas Moore (SD) 

Nedre raden fr. v.: Owe Fröjd (Båp), Helene Zeland Bodin (C), Agneta Hägglund (S), 

Liselotte Grahn Elg (M), Christian Nordberg (MP), Michael Rubbestad (SD) 
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1.5 Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade i juni om tre övergripande mål för kommunens verksamhet 

under mandatperioden: 

 Öka företagarnas nöjdhet med kommunens och bolagens fysiska och digitala 

bemötande 

 Utveckla områden för bostäder, arbetsplatser och service utifrån samhällets behov 

 Utveckla mötesplatser som stärker Håbos attraktivitet 

Aktiviteter och arbete har pågått under resten av året men bedömningen är att målen inte nåtts 

under året och arbetet måste fortsätta. 

Nämnderna har utifrån de fyra perspektiven målgrupp, verksamhet, medarbetare och ekonomi 

identifierat ett antal utvecklingsmål för perioden. Måluppfyllelsen inom kommunens 

nämnder bedöms vara relativt god för året. Elva mål anses vara helt uppfyllda, åtta mål anses 

vara delvis uppfyllda och fyra mål är inte uppfyllda. Bedömningen är att målen kommer att 

uppfyllas på sikt men att det kommer att krävas ett flerårigt arbete. 

Kommunfullmäktige har beslutat om tre finansiella mål för kommunen: 

 Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt två procent av 

skattenettot exklusive realisationsvinster och investeringsbidrag från andra än staten 

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

kommunens skuldsättningsgrad eller för att finansiera kommunens investeringar 

 Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till kommunen 

Inget av dessa tre mål har uppfyllts för året. 

Bokslutet visar ett positivt resultat för hela koncernen och kommunen redovisar ett resultat på 

26,9 miljoner kronor. När realisationsvinster räknas bort, enligt balanskravet, så återstår ett 

överskott med 1,7 miljoner kronor. 

Årets investeringar inom koncernen uppgår till 229 miljoner kronor varav 194 miljoner avser 

kommunen. 
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1.6 Kvalitet 

Vi jämför oss med andra kommuner 

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett verktyg där kommuner jämförs. Arbetet drivs av 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Jämförelsen ser på kommuners kvalitet ur ett 

invånarperspektiv. 260 kommuner deltar i jämförelsenätverket idag. 

Kommunens kvalitet undersöks årligen inom tre områden: 

· Barn och unga 

· Stöd och omsorg 

· Samhälle och miljö 

Resultaten ger en indikation på kvaliteten i kommunen och därför är det viktigt att analysera 

resultaten och se varför de ser ut som de gör. I jämförelsediagrammen används färgerna rött, 

gult och grönt för att visa hur Håbo kommuns resultat ligger till jämfört med andra. För varje 

mått rangordnas alla kommuner efter sitt resultat. De 25 procent bästa kommunerna får grön 

färg, de 25 procent sämsta får röd färg och de övriga kommunerna i mitten får gul färg. 

Saknas data visas det med grå färg. Inom området "Barn och unga" förekommer även färgen 

vit vilket innebär att ingen vikning har gjorts. Varje stapel i diagrammen visar översiktligt 

andelen mått med respektive färg inom varje perspektiv. Färgsättningen visar om resultatet är 

bra eller dåligt i jämförelse med andra, inte om resultatet i sig är bra eller dåligt. 

Nedan ges en sammanfattande bild av Håbo kommuns kvalitet i jämförelse med andra 

kommuner. 

 

Området Barn och unga är valt på grund av att det är en prioriterad målgrupp. Nyckeltalen är 

framförallt kopplade till utbildningsverksamheten men även deltagande inom kultur- och 

fritidsverksamhet. 

I Håbo kommun erbjuds alltid förskoleplats inom garantitiden. Däremot erbjuds endast 17 

procent av alla som söker till förskola plats på önskat datum. Resultatet har gått ner jämfört 

med tidigare år och är bland de 25 procent sämsta i riket. En bidragande orsak är att 

vårdnadshavare väljer ett datum som sammanfaller vid ett månadsskifte även om behovet av 

plats är först senare under månaden, då även inskolningen påbörjas. Den nyöppnade förskolan 

Frösundavik har förbättrat barngruppernas storlek under året och är nu i genomsnittet med 

övriga kommuner i landet. 

Resultaten i grundskolan är fortsatt bra. Den största förändringen jämfört med tidigare år är 
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antalet godkända elever i årskurs 6 i ämnet matematik, där kommunen nu tillhör de 25 procent 

i landet. 

Gymnasieelever på Fridegårdsgymnasiet med examen inom 4 år har minskat något jämfört 

med tidigare år men kommunen placerar sig fortsatt i mitten vid en jämförelse med andra 

kommuner. 

Barn och ungas deltagartillfällen i idrottsföreningar har sjunkit de senaste åren. Det är främst 

ungdomar i åldrarna 13-17 år som har ett minskat deltagande. I åldrarna 7-12 år är deltagandet 

fortsatt högt i jämförelse med andra kommuner. 

 

Området Stöd och omsorg fokuserar på de målgrupper av medborgare som behöver service av 

socialtjänst och omsorgsverksamhet utifrån sina specifika behov. 

Hela 96 procent av vuxna personer som ansökt av försörjningsstöd har inte återkommit med 

en förnyad ansökan om försörjningsstöd inom ett år efter avslutat försörjningsstöd. Det 

placerar in kommunen bland de 25 procent bästa kommunerna i landet. Väntetiden inom 

försörjningsstöd från ansökan till beslut har förbättrats något jämfört med tidigare år men är 

fortsatt  bland de 25 procent sämsta i landet. 

Inom kommunens hemtjänst, särskilt boende för äldre och LSS, visar årets mätning att 

kvaliteten är fortsatt hög. Daglig aktivitet, valfriheten att välja alternativa måltider och ett 

brett TV-kanalutbud i gemensamma utrymmen på äldreboenden är några exempel vad som 

erbjuds vilket placerar in Håbo som en av de 25 procent bästa kommunerna i landet. Även 

inom hemtjänsten placerar sig Håbo bland de 25 procent bästa när det gäller hur många 

personal hemtjänsttagaren träffar i genomsnitt under en period på 14 dagar. Däremot upplever 

hemtjänsttagarna att de ofta besväras av ensamhet. 
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Inom området Samhälle och miljö finns nyckeltal som mäter kommunens service till samtliga 

som bor, vistas eller verkar i kommunen. Kommunal service som avfallshantering ingår. 

Dessutom ingår hållbart samhällsbyggande, både socialt vad gäller arbetsmarknad och 

delaktighet, ekonomiskt kopplat till näringsliv samt miljömässigt. 

Samtliga frågor som kommer in via kommunens officiella e-post besvaras inom en dag och 

hela 83 procent av de som kontaktar kommunen via kommunens huvudnummer får direkt ett 

svar på sin fråga. 94 procent upplever även ett gott bemötandet vid kontakt med kommunen. 

Det placerar Håbo kommun som en av landets sjunde bästa kommuner när det gäller 

tillgänglighet och service. 

Av kommunens bilar har andelen miljöbilar fortsatt sjunka jämfört med tidigare år. Däremot 

ses en positiv trend gällande andelen ekologiska livsmedel i kommunen verksamheter. 
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1.7 Befolkning, boende och sysselsättning 

1.7.1 Boende och befolkning 

1.7.1.1 Bostäder 

I Håbo kommun finns drygt 8 500 bostäder. Av dessa utgörs cirka 72 procent av småhus och 

cirka 27 procent av bostäder i flerbostadshus. Drygt en procent är övriga bostäder som till 

exempel specialbostäder för äldre eller personer med funktionsnedsättning. Andelen småhus 

är relativt hög. Som jämförelse utgörs 42 procent av hela landets bostadsbestånd av småhus. 

Under 2019 färdigställs 186 nya bostäder (utfärdade slutbesked). Flertalet nya bostäder 

tillkommer i centralorten Bålsta i projektet Väppeby Äng. I Skokloster färdigställs 26 nya 

bostäder i projektet Gropen, där 13 parhus uppförs. Det uppförs 18 stycken småhus i 

kommunen främst lokaliserat till landsbygden. 

Årets bostadsbyggande visar att trenden med ökat bostadsbyggande har fortsatt. Under år 

2009-2015 har nyproduktionen pendlat mellan 25-50 bostäder per år för att sedan successivt 

öka. År 2016 var det en måttlig ökning då 64 bostäder färdigställs. År 2017-2019 är det 

betydligt högre volymer, se tabell nedan. För år 2019 nås en toppnotering om 186 

färdigställda bostäder. 

År Färdigställda bostäder 

2017 177 

2018 120 

2019 186 

Under året lämnas bygglov för 49 småhus och 125 lägenheter i flerbostadshus samt 60 

bostäder i vårdboende. Sammantaget är det 174 nya bostäder och 60 stycken vårdplatser i 

särskilt boende. Färdigställandet av dessa bostäder blir under åren 2020-2021, med 

tyngdpunkt mot 2021. Det innebär att 2020 kommer uppvisa relativt låg produktionsvolym. 

Från år 2021 och framåt finns förutsättningar för en volym  som de senaste årens och kanske 

något mer. Det finns en stor volym bostäder som ingår i flera av detaljplaneprojekten som 

processas för närvarande. När de planerna kan genomföras så finns mycket goda 

förutsättningar för en fortsatt uppåtgående trend i bostadsbyggandet. Detta under förutsättning 

av att byggherrarna ser att marknaden efterfrågar aktuellt utbud. 

Ett av de större kommande exploateringsprojekten för bostäder utgörs av området för den så 

kallade Tvåhusplanen. Planen vinner laga kraft mars 2019 och i december kan första 

bygglovet hanteras. Första etappen utgörs av 97 bostäder i flerbostadshus. Lägenheterna 

upplåts med bostadsrätt. Hela Tvåhusområdet mellan järnvägen och Stockholmsvägen kan 

innehålla cirka 500 bostäder i flerbostadshus. Utbyggnaden kommer att pågå flera år. 

Kommunen har att anlägga infrastrukturen med gata och vatten- och avloppsanordningar. De 

arbetena påbörjas under 2020. 

Ett annat av de större exploateringsområdena i Bålsta är Väppeby Äng där produktionen av 

bostäder avslutas kring halvårsskiftet. Sista inflyttningen sker efter sommaren. Det är 

Håbohus respektive BoKlok som uppför cirka 260 bostäder i hyres- och bostadsrätt. Inom 

Håbohus område uppförs två gruppbostäder om sex bostäder vardera. Området blir helt 

färdigställt 2020 när tomten avsedd för förskola färdigställs. Byggstart av den nya förskolan 

sker i slutet av året. Förskolan är en så kallad friförskola och drivs av MåBra Förskolor, som 

räknar med plats för 120 barn. 

I Lindegårdsvägens södra del (invid Åbergs Museum) sker byggstart för cirka 30 

hyreslägenheter som färdigställs under 2020. Strax intill har Götenehus hittills uppfört tio 
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småhus/kedjehus med äganderätt. Försäljningen av återstående 20 småhus går sakta, och ska 

uppföras vartefter husen säljs. Inom samma detaljplan avser Götenehus sedan fortsätta med 

nästa etapp, som ger cirka 60 bostäder i flerbostadshus. 

Samtliga bostäder inom Frösundavik är inflyttade och tillsammans med förskola, bollplaner 

och lekplats är 2019 första året då det inte längre är byggarbetsplats. Däremot kompletteras 

Frösundavik under våren med en mindre livsmedelsbutik. Det är ett helt nytt koncept och 

under våren slås portarna upp för landets första obemannade livsmedelsbutik (Lifvs). 

Planeringen för etapperna i det stora förnyelseprojektet kring Bålsta centrum fortsätter under 

året. Den första etappen kring Bålsta torg med resecentrum är föremål för granskning av 

planförslaget under maj-juni. Därefter omarbetas planförslaget till del och sänds i slutet av 

året ut för en förnyad granskningsomgång. Sammantaget bedöms planen ge möjlighet för 

uppförande av drygt 740 lägenheter och i olika upplåtelseformer. Den täta strukturen med 

blandande funktioner skapar förutsättning för en levande och trygg stadsdel såväl dag- som 

kvällstid. 

Planeringen för etapp 6 för själva Bålsta centrum och närmaste omgivning mynnar i ett 

samrådsförslag som hanteras under våren. Här handlar det om utökade ytor för handel, kontor 

och liknande samt cirka 240 bostäder. Del av centrumparkeringen föreslås att bebyggas med 

parkeringshus för att möta ökat behov av parkeringsplatser. 

Inom gamla Bålsta går detaljplanen för Björkvallen i mål under hösten. Projektet innehåller 

112 bostäder i två- till fyra våningar i flerbostadshus respektive småhus. Ett annat projekt i 

gamla Bålsta är utvecklingen kring ”Gästis” där förslaget till detaljplan antas i december, men 

beslutet överklagas. 

I Kalmarsand finns det flera projekt som är aktuella i planprocesser och tillsammans 

summerar de till närmare 500 bostäder. Det största planprojektet av dem medför cirka 400 nya 

bostäder och berör bland annat siloområdet. En mindre del verksamhetsmark föreslås samt 

plats för förskola/skola och eventuellt någon typ av vårdboende. Planförslaget var på samråd 

år 2018 och vidareutveckling pågår av förslaget i kombination med genomförandefrågor 

såsom köp- och exploateringsavtal. 

Första detaljplanen inom ramen för Gröna Dalens planprogram är aktuell för samråd under 

sommaren. Därmed tas första steget mot att utveckla en stadspark som binder ihop de centrala 

delarna av Bålsta med Mälaren och sammanför Bålstas bostadsområden. Här planläggs 

parkmark, aktivitetsytor samt möjlighet för Gröna Dalenskolan att bygga ut sina lokaler samt 

att möjliggöra uppförande av en idrottshall intill skolan. I Gröna dalen norr om Centrumleden 

utvecklas ett planprojekt med bostäder om 50-60 lägenheter (Bovieran). Den planen 

innehåller även en mindre del småhusbebyggelse mot skogsbrynet i väster. 

I Skokloster färdigställs projektet Gropen under året. Ett helt nytt projekt i centralt läge, mitt i 

byn, sätter fart under året tillsammans med Håbohus, där syftet är att möjliggöra bostäder och 

centrumverksamhet i anslutning till Slottsskolan i Skokloster. Här rör det sig om cirka 30 

hyreslägenheter. Ett planförslag är föremål för samråd under hösten. Projektet Skokloster 

Udde intar ett pausläge under året i avvaktan på utredning kopplat till VA-försörjningen. 

Det finns planprojekt på landsbygden med mindre volym bostäder som till exempel i Ekilla 

och Katrinedal. Det finns även byggrätter i några äldre detaljplaner i Skokloster, Måttan, 

Övergran och Krägga där markägaren påbörjar förberedelser inför genomförande. 

I kommunens bostadsförsörjningsprogram från 2014 anges riktlinjen att den årliga 

produktionen av bostäder ska ske balanserat i etapper och ska samspela med regionens 

tillväxtambitioner. Bostadsförsörjningsprogrammet anger även ett tillskott med 150-200 nya 

bostäder per år i kommunen. Årets produktion av bostäder ligger i linje med programmets 

ambitioner. 
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Bostadsförsörjningsprogrammet är ett viktigt verktyg för den långsiktiga och strategiska 

planeringen och utvecklingen av bostäder i Håbo kommun, och har koppling till flera viktiga 

styrdokument för hur kommunens markområden ska användas och utvecklas. Under 2020 

väntas Håbo kommuns nya översiktsplan antas av kommunfullmäktige. I samband med att 

översiktsplanen antas inleds en revideringsprocess av kommunens 

bostadsförsörjningsprogram. Revideringen syftar dels till att uppdatera programmet till 

dagens förutsättningar, dels till att säkerställa att riktlinjerna överensstämmer med 

översiktsplanens planeringsriktlinjer. 

1.7.1.2 Befolkningen  

Befolkningstillväxten fortsätter i Håbo kommun. Vid årsskiftet 2019/2020 uppgår antalet 

invånare till 21 934 personer, vilket motsvarar en ökning med 370 personer. Det är en lägre 

befolkningsökning än under föregående år då befolkningen ökade med 481 personer. Den 

procentuella befolkningsökningen under 2019 är 1,7 procent, vilket är en starkare tillväxt än 

Sveriges totala befolkningsökning på 1,0 procent. 

Den största delen av befolkningsökningen beror på ett positivt flyttnetto. Under 2019 har 

1 490 personer flyttat till Håbo kommun, medan 1 188 personer flyttat från kommunen. Det 

innebär att Håbo kommun har ett positivt flyttnetto på 302 personer. Befolkningen ökar även 

på grund av ett positivt födelsenetto. Under året föddes 218 barn, medan 153 personer avled, 

vilket bidrar till ett positivt födelsenetto på 65 personer. 

Håbo kommuns befolkningsprognos från 2019 indikerade en befolkningsökning med drygt 

400 personer under året. Den faktiska befolkningsökningen blev 30 personer färre än 

prognosticerat. Avvikelsen mellan prognosen och det faktiska utfallet beror på att såväl 

flyttnettot som födelsenettot blev något lägre än prognosens antaganden. 

Ålder Utfall 2018-12-31 Utfall 2019-12-31 Förändring 

0 238 231 -7 

1-5 1396 1434 38 

6-9 1154 1164 10 

10-12 975 939 -36 

13-15 934 970 36 

16-18 870 903 33 

19-24 1340 1332 -8 

25-44 5179 5276 97 

45-64 5652 5817 165 

65-74 2307 2204 -103 

75-79 841 923 82 

80-w 678 741 63 

Totalt 21564 21934 370 

In- och utflyttningen är fortsatt hög. Håbo kommun har en stor omsättning på bosatta, vilket 

är karaktäristiskt för kommunerna runt Stockholm. Flyttnettot uppgår år 2019 till 302 

personer, vilket är lägre än under föregående år. 

Totalt har 1 490 personer flyttat till Håbo kommun under 2019, och 1 188 personer har flyttat 

från kommunen. Utbytet med övriga Sverige vad gäller in- och utflyttare är betydligt högre än 

utbytet med det egna länet. Av alla flyttar som gjordes under året, såväl inflyttning som 

utflyttning, gick 78 procent över länsgränsen. Gentemot övriga Sverige har Håbo kommun ett 

positivt flyttnetto på 299 personer. Det kan förklaras med att en stor andel av flyttarna sker 
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över länsgränsen mot Stockholms län. 13 procent av flyttarna skedde inom Uppsala läns 

gränser. Gentemot övriga kommuner i länet har Håbo kommun ett negativt flyttnetto på minus 

46 personer. Nio procent av flyttarna gick till eller från utlandet. Gentemot utlandet har Håbo 

kommun ett positivt flyttnetto på 49 personer, vilket är lägre än under föregående år. 

  Inflyttning 2019 Utflyttning 2019 Flyttnetto 2019 Flyttnetto 2018 

Uppsala län 155 201 -46 -71 

Övriga Sverige 1190 891 299 373 

Utlandet 145 96 49 95 

Totalt 1490 1188 302 397 

Håbo kommun fortsätter att ha en förhållandevis ung befolkning. Det beror på att kommunens 

hushåll består av en stor andel barnfamiljer. Genomsnittsåldern i kommunen är 39,8 år, vilket 

är den tredje lägsta i Uppsala län efter Knivsta kommun och Uppsala kommun. 

Genomsnittsåldern i Sverige är 41,2 år. 

Den stora andelen barnfamiljer bidrar till att andelen barn och unga under 20 år är 

förhållandevis hög i jämförelse med övriga länet och nationellt. Gruppen 20-29-åringar är 

dock betydligt lägre. Det beror sannolikt på att många unga vuxna flyttar från kommunen för 

arbete och studier, vilket ger en lägre andel i dessa åldersgrupper. 

Andelen 30-44-åringar, 45-64-åringar samt 64-79-åringar är ungefär densamma i Håbo 

kommun som i Uppsala län såväl som i riket. 

I jämförelse med såväl länet som riket som helhet har Håbo kommun en betydligt lägre andel 

äldre personer över 80 år. Antalet personer över 80 år har dock ökat i en snabbare takt i 

kommunen än i övriga länet och nationellt. Under 2000-talet har antalet personer över 80 år 

mer än dubblerats och ökningen kommer sannolikt fortsätta under kommande år. 

1.7.2 Sysselsättning och näringsliv 

1.7.2.1 Näringsliv 

I Håbo kommun finns över 2 100 företag och många nya företag startar upp verksamhet under 

året. Nyföretagandet ligger fortsatt på en hög nivå i kommunen vid en jämförelse med andra 

kommuner. Företagen i kommunen anses generellt välmående med förutsättningar för god 

tillväxt. Under året genomförs en rad aktiviteter inom koncernen med stöd av den 

handlingsplan ”Tillsammans mot 4,0” som arbetats fram i dialog mellan kommunkoncernen 

och företagarna i syfte att utveckla samverkan och förståelse. Projektet har flera delmål och 

övergripande handlar det om att nå än bättre företagsklimat i kommunen. 

Svenskt Näringsliv har en metod att mäta företagsklimat och i den mätning och ranking som 

presenteras i september uppvisar Håbo en klättring till det bättre. Det sammanfattade 

omdömet från Håbo kommuns företagare ger ett resultat om 3,05 jämfört med förra årets 2,71. 

Under året utvecklas en mycket god dialog mellan företagarorganisationerna och dess 

medlemmar tillsammans med den kommunala förvaltningen. Dialogen ger en eftertraktad 

samsyn med ökad förståelse och respekt för varandras roller. Samtidigt kan konstateras att i 

de mätningar som görs i samband med kommunens myndighetsutövning i de tjänster som 

företagarna utnyttjar så ökar nöjd-kund-indexet. Inom bygglov är företagarnas ökade 

kundnöjdhet mest tydlig. 

Företagarnas intresse av att etablera sig i kommunen är stort och i synnerhet i Bålsta. Det 

finns för närvarande begränsat med planlagd mark till försäljning, men flera projekt är under 

planering och planläggning och ger ett kraftigt tillskott av verksamhetsmark. 

Inom och i anslutning till Bålsta finns stora möjligheter till utveckling av mark för etablering 
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av verksamheter. I Dragets verksamhetsområde nära trafikplatsen vid väg E18 säljs under året 

den sista tomten inom den äldre detaljplanen. Sammantaget är det över 100 000 kvadratmeter 

mark där nu företag byggt, bygger eller ska till att bygga nytt. I den nordvästra delen av 

Draget pågår planläggning av ytterligare 55 000 kvadratmeter verksamhetsmark (samråd i 

årets början). 

Inom Lillsjöns Företagspark fortsätter byggnationen av en större dagligvaruhandel. Det är en 

ICA Maxibutik som etableras med planerat öppnande mars 2020. Inom samma område står 

det klart under året att BraBil etablerar sig och lämnar Dyarnes verksamhetsområde. Här ges 

möjlighet till utökade ytor med större erbjudande till kund. Området rymmer även byggrätt 

för ytterligare ett par mindre etableringar. 

Öster om företagsparken pågår planläggning för att möjliggöra utökning av 

verksamhetsområdet med cirka 25 000 kvadratmeter. Efter samrådet förs under året en dialog 

med Länsstyrelsen i Uppsala län kring närheten till fornlämningar och hur mötet med dessa 

och verksamhetsområdet optimalt kan utformas. Med tanke på det attraktiva läget nära väg 

E18 är intresset stort för etablering. En av aktörerna som avser etablera sig är McDonalds. 

Intresse finns även för etablering av en drivmedelsanläggning (Tanka) vilket kommer att 

prövas i den fortsatta planprocessen. 

Dragelund utgörs av ett större markområde (cirka 60 hektar) med attraktivt läge längs med 

väg E18 med möjlig anslutning mot Dragets trafikplats. Planeringen är ännu i tidigt skede 

med ett planprogram som godkänns under våren. Därefter följer detaljplaneskedet 

tillsammans med KilenKrysset som är den intressent kommunen ser som blivande exploatör. 

Här studeras även hur mark på östra sidan motorvägen kan utvecklas för verksamheter. 

Eventuellt kan även mark inom grannkommunen, Upplands-Bro kommun, komma att 

inkluderas vilket förutsätter en fortsatt och bred dialog med Upplands-Bro kommun. 

Ett annat större utvecklingsområde i anslutning till Bålsta utgörs av Logistik Bålsta, som är 

beläget nordväst om Bålsta. Ett planprogram från 2013 ligger till grund för planeringen av de 

nya verksamhetskvarteren. Första byggstart sker under året inom kvarter 3 (cirka 30 hektar 

mark). Det är en större etablering i storleksordningen 110 000 kvadratmeter höglager för 

Dagab/Axfood som beräknas stå klar år 2023. 

Nästa detaljplan inom Logistik Bålsta är kvarter 4 som antas av kommunfullmäktige i 

september. Här ges bland annat möjlighet för Benders att utveckla sin verksamhet. Det blir 

cirka 26 hektar verksamhetsmark varav 16 hektar för annan köpare. Beslutet att anta 

detaljplanen är dock föremål för överprövning. 

För de två kvarteren 5 och 6 som ligger längst västerut i Logistik Bålsta blir ett förslag till 

samrådshandling klar i slutet av året. Planområdet innehåller 25 hektar mark för 

verksamhetsändamål. Dessutom planläggs 23 hektar som naturmark för att säkerställa en 

buffert av skog som tätortsnära rekreation mellan verksamhetsområdet och bostäderna i 

Skörby. 

Under november lämnas planuppdrag för ett större verksamhetsområde utanför Bålsta i 

anslutning till Ekolskrogs rastplats. Här undersöks möjligheten att etablera ett verksamhets- 

och logistikområde. Samtidigt vill Preem utveckla rastplatsen Ekolskrog med fokus på 

servering/restaurang. Planen ska även undersöka möjligheten för Bålsta Auktionshall att 

expandera sin verksamhet. Området är drygt 35 hektar. 

I de centrala delarna av Bålsta möjliggörs också handel av mer småskaligt format. Det görs 

inom ramen för Bålsta centrumplaneringen där det uppmuntras till lämpliga verksamheter i 

kommande bostadsbebyggelse i gatuplanen. Dessutom är fastighetsägaren för Bålsta Centrum 

i aktiv planeringsfas i planläggningen för att utveckla centrum med både bostäder och 

kommersiella lokaler. 
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Under året uppstår en ny företeelse i kommunen med obemannad mindre livsmedelsbutik. Det 

är cirka 25 kvadratmeter butiksyta placerad i nära anslutning till där många bor, men längre 

bort från andra butiker. Den ena, och landets första, öppnas i Frösundavik och den andra 

öppnas i Krägga. 

I arbetet med framtagande av ny översiktsplan är förutsättningarna för näringslivets 

utveckling en självklar del. Där ingår både strategiska inriktningar och utpekande av lämpliga 

områden för verksamhetsutveckling. Samtidigt hanterar översiktsplanen hur de befintliga 

företagen ges bästa möjliga förutsättningar att utvecklas inom de områden som kommunen 

kan råda över eller påverka inom. 

1.7.2.2 Branschspridning 

Håbo kommun är kommunens största arbetsgivare med många anställda inom vård, omsorg 

och utbildning. Kommunens näringsliv består till stor del av många små företag och ett 

mindre antal medelstora företag. Verksamheterna är spridda men stora delar av arbetsstyrkan 

är sysselsatta inom byggverksamhet, tjänster samt handel, hotell och restaurang. 

Bransch Antal Procentuellt 

Jordbruk, skogsbruk och fiske 60 1,1 

Tillverkning och utvinning 531 9,2 

Byggverksamhet 911 15,8 

Handel, hotell och restaurang 915 15,9 

Transport 260 4,5 

Tjänster 957 16,6 

Utbildning 955 16,6 

Vård och omsorg 727 12,6 

Offentlig förvaltning och försvar 291 5,1 

Ej specificerat 150 2,6 

Totalt 5 757 100,0 

Uppgifter avser år 2018 och är de senast tillgängliga. 

1.7.2.3 Arbetspendling 

Håbo kommun har ett strategiskt läge i Mälardalen, längs Mälarbanan och E18. Kommunens 

geografiska läge är en förutsättning för kommunens arbetspendling. Den huvudsakliga 

arbetspendlingen sker mot Storstockholm, men kommunen har även utbyte med Uppsala, 

Enköping och Västerås. Pendeltåg och regionaltåg gör det möjligt att en för en stor del av 

kommunens befolkning att arbeta i andra kommuner i Mälardalen. 

Totalt pendlar 7 157 personer ut från Håbo kommun. Antalet inpendlare uppgår till 2 144 

personer. Att antalet utpendlare är större än antalet inpendlare innebär att Håbo kommun har 

ett negativt pendlingsnetto. Det negativa pendlingsnettot uppgår till 5 013 personer. Det beror 

till stor del på kommunens goda pendlingsförutsättningar och närheten till starka 

arbetsmarknader i omkringliggande städer. 

Vanligast är att pendla till Stockholms län, dit pendlar totalt 6 003 personer. De vanligaste 

pendlarkommunerna i Stockholms län är Stockholms stad, Upplands-Bro kommun och 

Järfälla kommun. 805 personer pendlar till andra kommuner inom Uppsala län och 120 

personer pendlar till Västmanlands län. 

Inpendlingen till Håbo kommun uppgår till 2 144 personer. 1 126 av dessa pendlar in från 

Stockholms län. Inom Uppsala län pendlar 806 till Håbo kommun från länets övriga 

kommuner. 
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Arbetspendling Håbo kommun 

Förvärvsarbetande befolkning 10 784 

Arbetstillfällen 5 757 

Utpendling 7 157 

Inpendling 2 144 

Nettopendling 5 013 

Uppgifter avser år 2018 och är de senast tillgängliga. 

1.7.2.4 Arbetslöshet 

I slutet av 2019 uppgår andelen öppet arbetslösa och sökande i program till 3,6 procent av den 

förvärvsarbetande befolkningen. Det är en högre andel än under föregående år. Andelen är 

relativt låg i jämförelse med övriga Uppsala län och hela landet. 

Andelen 18-24-åringar som är öppet arbetslösa eller sökande i program uppgår till 4,8 

procent. Det är en högre andel än föregående år. Motsvarande andel i Uppsala län är 4,2 

procent, och i Sverige som helhet 6,2 procent. 

Andel av befolkningen 16-64 år i arbetslöshet och i program eller med stöd, vid årets slut 

(%). 

År Håbo Uppsala län Riket 

2013 3,7 4,7 6,7 

2014 3,5 4,2 6,3 

2015 3,4 4,2 6,1 

2016 3,2 4,3 6,0 

2017 3,2 4,5 5,9 

2018 3,3 4,5 5,5 

2019 3,6 4,6 6,0 
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2 Förvaltningsberättelse 

2.1 Översikt över verksamhetens utveckling 

Här redovisas en översikt av utvecklingen av den kommunala koncernens och kommunens 

verksamhet de fem senaste åren. 

Den kommunala koncernen 2015 2016 2017 2018 2019 

Verksamhetens intäkter, mkr 375 462 459 486 493 

Verksamhetens kostnader, mkr -1 168 -1 242 -1 363 -1 462 -1 551 

Årets resultat, mkr 44 112 54 69 30 

Soliditet 1) 18 % 22 % 23 % 24 % 24 % 

Soliditet inklusive totala 
pensionsförpliktelser 

4 % 9 % 11 % 13 % 14 % 

Investeringar, mkr (netto) 2) 180 237 258 331 229 

Självfinansieringsgrad investeringar 3) 73 % 81 % 53 % 39 % 55 % 

Långfristig låneskuld, mkr 1 534 1 478 1 583 1 720 1 790 

Koncernen Håbo kommun redovisar ett lägre resultat jämfört med de två senaste åren. Årets 

resultat uppgår till 30 miljoner kronor. Det innebär att det egna kapitalet ökar med 0,9 

procent. Resultatet för Håbohus AB uppgår till 5,3 miljoner kronor, Håbo Marknads AB cirka 

500 000 kronor och Håbo kommuns andel av resultatet för kommunalförbund Räddningstjänst 

Enköping/Håbo som är cirka 60 000 kronor. 

Soliditeten som är ett mått på kommunkoncernens långsiktiga finansiella handlingsutrymme 

ökar till 24,3 procent. Kommunkoncernens soliditet inklusive samtliga pensionsåtagande 

uppgår till 14,4 procent, en ökning från 13,5 procent. 

Investeringarna minskar detta år till 229 miljoner kronor, utfallet blev lägre än budget. Det 

medför att investeringarna i högre grad självfinansierats. 

Kommunkoncernens låneskuld fortsätter att öka. Ökningen är 70 miljoner kronor och 

låneskulden är vid årsskiftet 1 790 miljoner kronor. I stort sett ligger hela förändringen på 

kommunen. 

Kommunen 2015 2016 2017 2018 2019 

Folkmängd 20 279 20 737 21 083 21 564 21 934 

Befolkningsökning 245 458 346 481 370 

Kommunal skattesats 21,34 21,34 21,34 21,34 21,34 

Verksamhetens intäkter, mkr 272 354 371 393 374 

Verksamhetens kostnader, mkr -1 138 -1 244 -1 328 -1 414 -1 482 

Årets resultat, mkr 49 75 138 44 27 

Årets resultat som andel av skattenettot 5,1 % 7,2 % 12,7 % 3,9 % 2,2 % 

Årets resultat enligt balanskrav 49 62 36 10 2 

Årets resultat exklusive 
realisationsvinster och 
investeringsbidrag från andra än staten 

   10 -2 

Årets resultat exklusive 
realisationsvinster och 
investeringsbidrag från andra än staten, 
som andel av skattenetto (finansiellt 
mål) 

   0,9 % -0,1 % 
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Kommunen 2015 2016 2017 2018 2019 

Soliditet 1) 24 % 28 % 32 % 34 % 33 % 

Soliditet inklusive totala 
pensionsförpliktelser 

-1 % 5 % 13 % 17 % 18 % 

Investeringar (netto) 2) 106 120 308 181 194 

Självfinansieringsgrad investeringar 3) 100 % 115 % 61 % 55 % 46 % 

Långfristig låneskuld, mkr 743 687 789 803 873 

Antal anställda 1 403 1 471 1 525 1 551 1 593 

Kommunen redovisar ett resultat på 26,9 miljoner kronor. Enligt 11 kap. 10 § LKBR ska 

beräkning och redovisning av balanskravet göras i förvaltningsberättelsen. Kommunens 

resultat för år 2019 enligt balanskravsutredning uppgår till 1,7 miljoner kronor. 

Årets resultat och balanskravsresultatet är betydligt lägre de senaste två åren jämfört med 

tidigare år. Den främsta anledningen är nämndernas underskott. 

Kommunens soliditet minskar med cirka 1 procentenhet som en följd av förändring i 

principen för hur investeringsbidrag från privata utförare och kostnaderna för detaljplaner ska 

hanteras. Detta enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning LKBR som började 

gälla från 2019. Korrigeringen är gjord för både 2018 och 2019, både på tillgångar och på 

skulder i balansräkningen. 

Kommunens soliditet inklusive samtliga pensionsåtaganden har de senaste fem åren haft en 

positiv utveckling från -1 procent till 18 procent år 2019. Pensionsförpliktelser för 

medarbetare och som är intjänade före år 1998 har de senaste åren minskat i samband med att 

de betalas ut till medarbetare som går i pension. 

Självfinansieringsgraden sjunker ytterligare detta år, eftersom investeringsnivån ligger kvar 

på samma nivå men årets resultat minskar. Det gör att låneskulden fortsätter att öka. 

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilket innebär att 

större delen av pensionsskulden tas upp som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. 

Denna del av pensionsskulden är dock lika viktig att beakta ur risksynpunkt. Det totala 

pensionsåtagandet har minskat under året med 10 miljoner kronor. Minskningen sker i den del 

av åtagandet som utgörs av ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen. Kommunen har inte 

gjort några finansiella placeringar för pensionsåtagandet, utan hela förpliktelsen har återlånats 

i verksamheten. Härigenom begränsas kommunens låneskuld. 

Antalet anställda i kommunen ökar med 2,7 procent och den 1 november var antalet 1 593. 

Definitioner: 

1) Soliditet definieras som eget kapital dividerat med totalt kapital. 

2) Nettoinvesteringar definieras som bruttoinvesteringar med avdrag för offentliga bidrag. 

3) Självfinansieringsgrad definieras som årets resultat plus avskrivningar i procent av 

kommunens nettoinvesteringar. 
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2.2 Den kommunala koncernen 

2.2.1 Kommunens samlade verksamhet 

 

 

Kommunens samlade verksamhet består av den verksamhet som kommunen bedriver i egna 

eller gemensamma nämnder samt den verksamhet där kommunen överlämnat skötseln av en 

kommunal angelägenhet till en annan juridisk person. Skötseln kan överlämnas till hel- eller 

delägt kommunal bolag, förening, stiftelse eller en privat utförare. När kommunen överlämnat 

skötseln till någon annan juridisk person ska kommunen kontrollera och följa upp 

verksamheten. Skolverksamhet är inte en sådan verksamhet eftersom Skolverket ansvarar för 

uppföljning och kontrollen av den verksamheten. 

I bilden visas hur kommunens samlade verksamhet är organiserad med nämnder, 

kommunkoncern och privata utförare. 

Kommunkoncernen 

Kommunkoncernen består, utöver kommunen, av kommunens helägda kommunala bolag 

Håbohus AB och Håbo Marknads AB. Kommunen bedriver även räddningsverksamhet 

tillsammans med Enköpings kommun i ett kommunalförbund. 

Den sammanställda redovisningen sammanfattar den ekonomiska ställningen och åtaganden 

för hela kommunkoncernen. Juridiska personer där kommunen har ett betydande inflytande, 

vanligen minst 20 procent, ska ingå i kommunkoncernen och därmed i den sammanställda 

redovisningen. 
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Kommunen 

Under 2019 genomfördes en organisationsförändring där kultur- och fritidsnämnden och 

tekniska nämnden bildar egna nämnder. Tidigare ingick verksamheterna i kommunstyrelsen, 

där tekniska verksamheten hade ett eget utskott. 

Syftet med organisationsförändringen var behov av tydligare organisation för styrning och 

ledning för de tekniska verksamheterna samt för kultur och fritid. Två nya nämnder tillsattes 

för att underlätta mer fokuserad uppföljning och utveckling av dessa verksamheter samt 

möjliggöra val av ledamöter med kompetens och intresse för verksamheten. 

Kommunen har tillsammans med Trosa kommun en gemensam nämnd, där Håbo kommun 

administrerar Trosa kommuns löneutbetalningar. Från 1 januari 2020 kommer Salems 

kommun att ingå i den gemensamma nämnden. 

Nämnder utan betydande inflytande 

Överförmyndarnämndens verksamhet bedrivs i Uppsala kommuns regi för kommuner i 

Uppsala län, där Håbo kommuns andel är 6 procent. 

Privata utförare 

De fem privata utförare som kommunen köper mest verksamhet av, redovisas i fallande 

ordning. Omfattningen är från 20 ner till 7 miljoner kronor per utförare. 

Motiv till att anlita privata utförare 

Enligt kommunens policy för valfrihet och konkurrens ska varje nämnd ha en treårig plan 

över vilka verksamheter som ska prövas i konkurrens och hur valfriheten i 

egenregiverksamheten ska utvecklas. Planen revideras årligen och följs upp i samband med 

delårsbokslut och bokslut. 

  



Årsredovisning 2019 22(209) 

2.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Sedan finanskrisen utbröt för tio år sedan har global ekonomisk politik och 

finansmarknaderna i hög grad präglats av expansiva åtgärder från ett flertal centralbanker. 

Räntenivån är låg och kommer att förbli låg kortsiktig. På lite längre sikt kommer räntenivån 

att bli högre och med den skuldsättning koncernen har kommer detta att påverka både 

kommunen och Håbohus AB. 

Med de bostadsförsörjningsplaner kommunen har idag kommer det demografiska trycket att 

öka allt mer, något som ställer krav på ökade resurser bland annat i form av personal och 

lokaler. Flera av kommunens verksamheter beskriver svårigheter att hitta personer med rätt 

kompetens. Att kommunen klarar av kompetensförsörjningen i organisationen spås framöver 

bli en nyckel för fortsatt utveckling. 

Med de investeringsplaner kommunen har idag med ny simhall, nya fritidsanläggningar och 

nya verksamhetslokaler för LSS-boende, skolor, äldreboende kommer trycket på ekonomin att 

öka när personalkostnaderna för att sköta anläggningar och kapitalkostnaderna måste 

finansieras över resultaträkningen. 

Den senaste tiden har präglats av ett högt resursutnyttjande och hög sysselsättningsgrad. Det 

är ur många aspekter positivt, bland annat inom kommunsektorn då det bidrar till ett högt 

skatteunderlag. Samtidigt driver det upp priser och leder till svårigheter att hitta personal att 

anställa. Det finns tecken på att högkonjunkturen nu börjar mattas av och framtidstron hos 

såväl hushåll som företag i Sverige har markant försvagats den senaste tiden. Kommunsektorn 

har haft höga reala skatteunderlagsökningar flera år men prognoser framåt visar på 

avmattning.  

Samtidigt kommer den nya kostnadsutjämningen som trädde i kraft år 2020 och 

skattesänkningen om 25 öre, att påverka kommunens resultat och ställning, när 

kostnadsutjämningen är fullt genomförd år 2023, med cirka 35 miljoner kronor i lägre intäkter 

jämfört med år 2019. De utmaningar kommunen står inför för att klara av en ekonomi i 

balans, är att det kommer att krävas fortsatta hårda prioriteringar, kostnadsnedskärningar och 

ett förändrat arbetssätt. 
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Finansiella risker 

Koncernen 

Koncernen redovisar ett positivt resultat för 2019 men låneskulden är fortfarande stor och 

koncernen är mycket räntekänslig. Koncernen måste även framöver öka andelen eget kapital 

och därigenom skapa reserver för att möta kommande både kända och oförutsedda 

kostnadsökningar eller intäktsminskningar. 

Kommunen 

Räntekostnaderna på långfristiga skulder minskar med 0,4 (1,2) miljoner kronor till 9,6 

miljoner kronor jämfört med år 2018. Minskningen beror bland annat på den låga räntenivån 

och att kostnaderna för derivat minskat mellan åren. Kommunen har under 2019 upptagit nya 

lån om 50,0 miljoner kronor. 

Kommunen använder ränteswappar för att säkra upp ränterisken på underliggande lån. Av 

kommunens totala skuldportfölj på 783,7 (733,7) miljoner kronor har 599 (315) miljoner 

kronor eller 76 (43) procent av lånen säkrats upp med derivatinstrument med olika 

förfallostruktur eller till en fast räntebindning. Ränterisken vid en procents höjning av räntan 

uppgår till 1,8 (4,2) miljoner kronor på helår. 

Syftet med ränteswappar är att begränsa exponeringen mot risken i rörlig ränta. Genom 

ränteswapparna betalar kommunen en fast ränta och erhåller tre månaders Stibor. Att delvis ta 

bort denna risk överensstämmer med kommunens målsättning om en jämn och stabil 

räntekostnad över tiden. Den totala genomsnittsräntan för kommunens långfristiga skulder 

uppgår till 1,08 (1,38) procent. Jämfört med föregående år är det en minskning med 0,30 

procentenheter. 

Skuldportföljen har en volym på 783,7 miljoner kronor. Den genomsnittliga räntan för hela 

skuldportföljen uppgår till cirka 1,08 procent (1,38) procent. 

Både den genomsnittliga räntebindningen och räntan har förändrats. Den genomsnittliga 

räntenivån i portföljen har minskats med cirka 0,30 procentenheter. 

Kommunen använder aktivt derivatinstrument för att säkra upp ränterisken på underliggande 

lån. Av kommunens totala skuldportfölj har cirka 599 (315) miljoner kronor eller 76 (43) 

procent av lånen säkrats upp med derivatinstrument med olika förfallostruktur eller till fast 

räntebindning. Ränterisken vid en procents höjning av räntan uppgår till 1,8 miljoner kronor 

på helår. 

Skuldportföljens genomsnittliga kapitalbindning är 3,27 (2,70)år och den genomsnittliga 

räntebindningen är 2,86 (1,95)år. Av portföljen har 10,85 (31,9) procent en kapitalbindning på 

ett år eller kortare och 26,8 (57,0) procent har en räntebindning på ett år eller kortare. Utan 

derivat hade 53,6 (89,1) procent av portföljen haft en räntebindning på ett år eller kortare. 

Med nuvarande låneportfölj har kommunen inga valutarisker eller kreditrisker. Kommunen 

har inte placerat några tillgångar, därav föreligger inga risker avseende finansiella tillgångar. 

2.3.1 Pensionsförpliktelser 

Kommunens pensionsskuld uppgår vid årets slut till 408,9 (407,7) miljoner kronor, varav 

cirka 115,8 (103,9) miljoner kronor redovisas under avsättningar i balansräkningen och 293,0 

(303,8) miljoner kronor som ansvarsförbindelse enligt den blandade modellen. Den totala 

pensionsskulden ökar med cirka 1,2 miljoner kronor jämfört med 2018. Kommunen har inga 

förpliktelser avseende särskilda avtalspensioner mot chefer eller medarbetare, utan erbjuder 

löneväxling till medarbetare som önskar det. 
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2.3.2 Pensionsmedelsförvaltning 

Specifikation, tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser -103 890 -115 829 

Ansvarsförbindelser - pensionsförpliktelser som inte upptagits bland 
avsättningar 

-303 775 -293 054 

Finansiella placeringar 0 0 

Återupplåning i verksamheten -407 665 -408 883 

De delar av avgiftsbestämd ålderspension som hänförs till åren 1998–1999 redovisades under 

avsättningar inklusive årliga uppräkningar motsvarande statslåneräntan. 

För år 2000 avsattes 1,1 procent till avgiftsbestämd ålderspension och resterande 2,7 procent 

redovisades under avsättningar inklusive ränteuppräkning. 

För år 2001 beslutade kommunfullmäktige att hela den avgiftsbestämda ålderspensionen (3,8 

procent) skulle avsättas för individuell förvaltning. 

Från och med år 2002 gör kommunen en avsättning även för timanställda och vikarier. Ett 

nytt avtal förhandlades fram som ger timanställda som är 28 år eller äldre pensionsrätt från 

och med 2002. 

För år 2003 beslutade kommunfullmäktige att pensionsavsättningarna för 1998–2000 betalas 

ut som avgiftsbestämd ålderspension enligt PFA 98 (tjänstepensionsavtalet) inklusive 

löneskatt. Betalningen gjordes under 2004 och uppgick efter nuvärdesberäkning av 

förmånsvärdet till 24,2 miljoner kronor inklusive löneskatt. 

I tabellen nedan redovisas avgiftsbestämda pensionsutbetalningarna för år 2004-2019. 

År 
Avgiftsbestämd 

ålderspension inkl. 
löneskatt, mkr 

År 
Avgiftsbestämd 

ålderspension inkl. 
löneskatt, mkr 

2004-2007 60,4 2 013 24,0 

2008 18,5 2 014 25,0 

2009 20,3 2 015 27,4 

2010 20,5 2 016 28,6 

2011 21,4 2 017 31,0 

2012 22,5 2 018 33,1 

  2 019 31,3 

För år 2018 uppgår den avgiftsbestämda delen av pensionen till 33,1 (31,0) miljoner kronor 

inklusive löneskatt. 

Förra året genomfördes en förändring i pensionsvalet AKAP-KL att den ska förmedlas fyra 

gånger istället för en gång. Under 2019 har cirka 3,0 miljoner kronor betalats ut och 

resterande 28,3 miljoner kronor, den avgiftsbestämda delen (KAP-KL) betalas ut mars 2020. 

Sedan år 2016 görs en avsättning till de förtroendevalda enligt OPF-KL motsvarande 4,5 

procent på utbetalda arvoden. Avsättning inklusive löneskatt för år 2019 uppgår till cirka 

320 679 kronor. 
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2.3.3 Hållbarhetsarbete 

All verksamhet i Håbo kommun ska ta sin utgångspunkt i en långsiktigt hållbar utveckling 

och kommunens vision, Vårt Håbo 2030. En av inriktningarna i vår vision är att i hållbara 

Håbo finns det goda livet. 

Visionen hanterar de tre dimensionerna ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. 

Inriktningen är kommunens lokala svar på de Globala målen. Genom att jobba ekonomiskt 

långsiktigt och kvalitetssäkra arbetet med naturens bästa som mål uppnår Håbo kommun en 

hållbar samhällsutveckling och bidrar till de lokala, nationella och globala mål som finns.

 

Hållbara Håbo – en samlad bedömning för 2019 

Under 2019 har Håbo kommun satsat på att stärka arbetet med hållbar utveckling inom 

kommunen. Vi ansökte och kom med i projektet Glokala Sverige, ett kommunikations- och 

utbildningsprojekt som ska öka engagemanget och kunskapen om FN:s Globala mål och 

Agenda 2030. 

Vid en utbildningsdag i november för politiker och tjänstepersoner fick kommundirektör 

Tobias Arvidsson ta emot en stafettpinne från Glokala Sverige. Det var en symbolhandling 

där Håbo kommun visar att vi kommer att ta oss an Agendan och bidra till att de Globala 

målen nås utifrån våra förutsättningar och utmaningar. 
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Beredningsgrupp Agenda 2030  

Kommunledningsgruppen har tillsatt en beredningsgrupp för Agenda 2030 som startar sitt 

arbete under 2020. På kommundirektörens och kommunledningsgruppens uppdrag ska 

beredningsgruppen säkerställa att kommunens vision, Vårt Håbo 2030, med inriktningen 

hållbara Håbo, efterlevs. 

Agenda 2030 ska vara en naturlig del i samtliga verksamheters grunduppdrag och ses som ett 

övergripande paraply. Initialt lyfter vi fram det som ett beredningsgruppsområde för att visa 

att arbetet ska prioriteras. Vårt arbete ska vara långsiktigt och utgå från en helhetssyn där 

samtliga hållbarhetsdimensioner inkluderas – ekologisk, social och ekonomisk. 

Hållbarhetsstrategi  

Håbo kommun tappade placeringar i 2019 års miljöranking som utförs av Aktuell Hållbarhet. 

En anledning är att vi inte har någon formulerad strategi för att bedriva Agenda 2030-arbete. 

Kommunen hamnar på plats 159, jämfört med plats 101 året innan. I Uppsala län placerade 

sig Håbo på plats 6 av 8. 

Vi arbetar för att vår miljöstrategi för ekologisk hållbar utveckling även ska inkludera de 

andra hållbarhetsdimensionerna, social och ekonomisk hållbarhet, på ett tydligare sätt och 

övergå till en hållbarhetsstrategi. Arbetet har planerats under 2019 och genomförandet startar 

2020. 

Miljö- och hållbarhetsutbildning 

Under 2019 har kommunens miljöstrateg tillsammans med kommunekologen och 

avfallsverksamheten tagit fram en intern miljö- och hållbarhetsutbildning. Det är en 

utbildning i ekologisk hållbarhet utifrån kommunens miljöstrategi och syftar till att höja 

kunskapsnivån och ge inspiration till fortsatt arbete. Under 2019 genomfördes utbildningen 

inom sex verksamheter i kommunen. Utbildningssatsningen fortsätter även under 2020. 

Arbete kopplat till Agenda 2030  

Kommunens förvaltningar och bolag bidrar på olika sätt till att uppnå de Globala målen. 

Under 2019 har vi börjat arbetet med att koppla de aktiviteter våra verksamheter gör tydligare 

till de Globala målen och Agenda 2030. Några exempel presenteras här nedanför. 

Avfallsverksamheten arbetar kontinuerligt med hållbarhetsfrågor. Bland annat på 

återvinningscentralen, där stort fokus under 2019 har lagts på att inspirera till återbruk, 

återanvändning och minskad konsumtion samt ökad sortering av olika avfallsslag. Detta 

arbete kopplar till de Globala målen 11 hållbara städer och samhällen och 12 hållbar 
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konsumtion och produktion. Ökad sortering leder till att mängden material som går till 

förbränning minskas, och bidrar därmed i förlängningen till ett mer hållbart samhälle. På 

återvinningscentralen arbetar även arbetsledare och deltagare från kommunens Dagliga 

verksamhet, vilket bidrar till ett mer inkluderande och hållbart samhälle. 

Vid bibliotekets Språkcafé har tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen 

tillsammans hållit en workshop i källsortering. Aktiviteten kopplar till flera av de Globala 

målen, bland andra mål 1 ingen fattigdom, 4 god utbildning för alla, 10 minskad ojämlikhet 

och 12 hållbar konsumtion och produktion. Workshopen ger övning i svenska språket samt 

ökad kännedom om sopsortering, vilket gör det möjligt för fler att bidra till ett hållbart 

samhälle. 

Under 2019 har kommunens energi- och klimatrådgivning, som samordnas av 

kommunstyrelsens förvaltning, samarbetat med barn- och utbildningsförvaltningen inom 

projektet Solelever. Projektet knyter särskilt väl an till mål 4 god utbildning för alla, mål 7 

hållbar energi för alla och mål 13 bekämpa klimatförändringarna. Solelever syftar till att 

skapa ett koncept som stärker högstadieelevers kunskaper kring energi- och klimatfrågor med 

särskilt fokus på solenergi. 

För att förbättra arbetet med elevernas hälsa har barn- och elevhälsoenheten genomfört flera 

samarbeten och aktiviteter med fokus på det hälsofrämjande arbetet i kommunens 

grundskolor. Ett exempel är ett dansprojekt för tjejer, i samverkan med Håbo bibliotek. Detta 

görs även tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen. Målet är att ta fram metoder och 

verktyg i arbetet med elevernas hälsa. Projektet blir möjligt genom att en hälsopedagog har 

anställts med pengar från den statliga satsningen för barn och ungas psykiska hälsa. Projektet 

kopplar till flera av målen i Agenda 2030, bland annat mål 3 god hälsa och välbefinnande, 

mål 4 god utbildning för alla och mål 5 jämställdhet. 

 

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 som inrymmer de 17 Globala målen för 

hållbar utveckling. Som ett stöd för kommuners genomförande av Agenda 2030 redovisas ett 

urval av nyckeltal cirka 50 stycken på kolada.se för respektive kommun. Nyckeltalen säger 

inget om egentlig måluppfyllelse utan visar bara hur en kommun ligger till i förhållande till 

andra kommuner. 

Jämfört med andra kommuner visar majoriteten av Håbo kommuns nyckeltal ett medel eller 

bra resultat. I förhållande till andra kommuner i Sverige ligger Håbo bra till vad gäller mål 3 

hälsa och välbefinnande, mål 11 hållbara städer och samhällen och mål 15 ekosystem och 

biologisk mångfald. I förhållande till andra kommuner ligger Håbo dåligt till vad gäller mål 2 

ingen hunger och mål 10 minskad ojämlikhet. 
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Hållbarhetslöften  

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna att nå uppsatta 

miljömål ingår Håbo kommun i Länsstyrelsens arbete med att ta fram en färdplan för ett 

hållbart län. Under 2019 tecknade kommunen hållbarhetslöften för minskad klimatpåverkan 

inom följande åtgärder: 

 Öka gång och cykling 

 Fossilfria tjänstefordon 

 Minska energi- och effektanvändning för fastigheter och verksamheter 

 Minska effekttoppar för el 

 Öka produktionen och användningen av återvunnen eller förnybar energi och av 

fossilfria drivmedel. 

Minskad klimatpåverkan är det första åtgärdsprogrammet av fyra. 2020 tecknas 

hållbarhetslöften inom temaområdet ekosystem och biologisk mångfald. Åtgärdsprogrammen 

är fyraåriga. Genom att teckna hållbarhetslöften förbinder sig kommunen att genomföra ett 

antal åtgärder, enskilt eller i samverkan med andra aktörer. Vi ser samverkan som en naturlig 

och nödvändig del av kommunens arbete. Tillsammans med andra kan vi komma ännu längre. 

 

Ekologisk hållbarhet  

Håbo kommun har en miljöstrategi för en ekologisk hållbar utveckling av kommunen. Utifrån 

de miljöutmaningar vi står inför idag har tre inriktningar prioriterats: 

 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. 
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Till miljöstrategin finns en handlingsplan som sträcker sig mellan åren 2017-2020. En 

uppföljning av miljöstrategin redovisas årligen till kommunfullmäktige. Kommunens 

förvaltningar och bolag har fått redovisa åtgärder som har utförts under verksamhetsåret 2019 

i linje med miljöstrategin. 

Ett flertal olika projekt och aktiviteter för att öka kunskapen och engagemanget inom 

ekologisk hållbarhet har genomförts. En miljövecka med interna och externa aktiviteter, en 

dag om vatten för tjänstepersoner och förtroendevalda, vattendag för årskurs 4, 

klädbytardagar och återbruksveckor har anordnats. Dessutom har Earth Hour och 

trafikantveckan uppmärksammats. Miljöhjältar inom kommunens organisation nominerades 

och en per förvaltning utsågs 2019 med syftet att sprida goda exempel. 

Naturskolans verksamhet vänder sig till både förskolan och grundskolan genom att pedagoger 

erbjuds utbildning. I grundskolan har naturskolan även aktiviteter med elever. Utbildningarna 

och aktiviteterna bidrar till att skapa förståelse för naturen och dess betydelse för ekologisk 

hållbarhet. Kommunens skötsel av tätortsnära skogar, hagmarker och skyddade områden 

bidrar på ett betydande sätt till ökad biologisk mångfald och ekologisk hållbarhet. 

Vattenfrågorna är omfattande och inbegriper väldigt många delar av den kommunala 

verksamheten. Det kräver samsyn, långsiktighet och god ekonomisk planering. Håbo kommun 

har bra styrdokument på plats som är politiskt antagna, så som vision, miljöstrategi, 

vattenprogram och dagvattenpolicy. Under 2019 antogs även VA-policy och VA-plan. 

Arbetet för en förbättrad vattenkvalitet ställer krav på samarbete och samordning, både inom 

kommunen och i mellankommunala forum. Det finns en förvaltningsövergripande 

vattengrupp och styrgrupp med tjänstepersoner som samordnar uppföljningen av åtgärderna i 

vattenprogrammet. Än så länge saknas en organisation och samordning som omfattar alla 

styrdokument samt extern samverkan. 

Enligt Håbo kommuns koldioxidbudget 2020-2040 behöver kommunens utsläpp minska med 

drygt 16 procent per år för att uppnå Parisavtalet och möta de klimatutmaningar vi står inför. 

Kommunens största utsläpp kommer från våra transporter. Vi är en bilberoende kommun och 

för att nå en nödvändig minskning av utsläppen behöver en kraftig omställning ske med 

många och tydliga åtgärder inom samtliga sektorer. Sedan 1990 har koldioxidutsläppen 

minskat med ungefär 50 procent i Håbo. Håbohus personbilsfordonspark är fossilbränslefri. 

Koldioxidutsläppen för Håbo kommuns fordonsflotta har minskat och är fossilbränslefri till 

närmare 30 procent. Andelen förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler är närmare 

100 procent. 

Håbo kommun är med i Sveriges ekokommuner och använder sig av Miljöbarometern för att 

följa och jämföra miljöutvecklingen inom kommunen genom att jämföra gröna nyckeltal 

(sekom.miljobarometern.se/habo). Majoriteten av Håbos nyckeltal utvecklas positivt, 13 

stycken. 3 nyckeltal utvecklas negativt. I den samlade redovisningen av kommunens 

miljöarbete redovisas ett flertal av de gröna nyckeltalen samt åtgärderna kopplat till 

miljöstrategins tre inriktningar och tio målsättningar. 2019 är de utförda åtgärderna flera och 

kopplade till de i handlingsplanen fyra prioriterade målsättningarna. Ett flertal av de utlästa 

trenderna i miljöuppföljningen är positiva. Mycket har genomförts inom kommunens och 

bolagens verksamheter som ligger i linje med miljöstrategin, men mer behöver göras för att nå 

uppsatta mål. 

Social hållbarhet  

Håbo kommun har goda möjligheter att klara hälsomålet i Agenda 2030. Här finns 

förutsättningar för goda uppväxtvillkor, utbildning, boendemiljö, arbete och 

pendlingsmöjlighet, omsorg och gott frilufts- och fritidsutbud. Viktiga förutsättningar för god 

hälsoutveckling i befolkningen. 

Flera aktiviteter för att jobba hälsofrämjande har skett under året. Håbo hälsoäventyr har 
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arbetat i skolorna med olika program och metoder för att till exempel minska 

tobaksanvändningen. För att öka ungdomarnas inflytande i kommunen arrangerar Håbo 

kommun en årlig demokratidag för ungdomar. Årets tema var ungas psykiska hälsa. Det finns 

även ett ungdomsråd som ger ungdomar möjlighet att direkt påverka sin närmiljö i samråd 

med utsedda ungdomspolitiker och kommunalråd. Under året förnyade kommunens sitt 

medborgarlöfte med polisen för att jobba med den upplevda tryggheten i Bålsta Centrum. 

Polarna och nattvandrande föreningsliv är en viktig del i det drogförebyggande och 

trygghetsskapande arbetet. 

Studien ”Liv och hälsa ung” ger kommunen kunskap om hur länens ungdomar upplever sin 

hälsa och sina liv – här och nu. Det ger oss möjlighet att undersöka skillnaderna i hälsa hos 

unga. Studien visar en oroande utveckling över tid när det gäller hur ungdomar mår, samt 

deras upplevda trygghet. Samtidigt visar ”Liv och hälsa ung” även positiva resultat. Bland 

annat att ungdomar använder allt mindre tobak och alkohol. Resultatet bildar underlag för 

hälsofrämjande och förebyggande insatser. 

När det gäller jämställdhet arbetar Håbo kommun aktivt med lönekartläggning för att 

identifiera var vi ska sätta in insatser för att få ett mer utjämnat löneutfall mellan kvinnor och 

män. Vi ligger bra till jämfört med andra kommuner i fråga om andelen heltidsanställda. Där 

verksamheten tillåter erbjuder vi nyanställda en heltidsanställning. 

Arbetet inom socialförvaltningen handlar mycket om social hållbarhet. Genom stödinsatser 

till barn, vuxna och föräldrar. Grunden för socialt arbete med barn och unga bygger på 

frivillighet. Samtidigt är det viktigt att socialtjänsten har förutsättningar och verktyg att vid 

behov kunna ingripa tidigt även då insatser inte kan ges med samtycke. Barn- och 

utbildningsförvaltningen har ett viktigt uppdrag i att arbete kompensatoriskt för goda 

uppväxtvillkor. De arbetar även med ett värdegrundsarbete utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

Håbo kommun ingår i en regional överenskommelse, råd för social för hållbarhet, som har 

konkretiserat fyra insatsområden för lokal och regional samverkan: 

 Kompensatoriska insatser för goda och jämlika livsvillkor 

 Förutsättningar för goda levnadsvanor 

 Egenmakt, inflytande och delaktighet 

 Trygga miljöer 

Styrkan med rådets verksamhet är samverkan mellan flera parter (stat, region, kommun). I 

Håbo kommun finns en lokal sammansättning aktörer i Hälso- och trygghetsrådet, 

kommunens lokala BRÅ, där insatsområdena diskuteras, informeras om och följs upp. 

Åtgärder behöver vara generella men anpassade, både i omfattning och utformning till de 

grupper som har störst behov. Insatserna måste sättas in tidigt och vara samordnade, mellan 

skolan/elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Håbo kommun har även en viktig 

uppgift i fortsatt planering för att behålla de goda livsvillkoren vilket bidrar till god hälsa och 

trygghet och att de finns för alla. God hälsa är en drivkraft för utveckling och tillväxt. 
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Ekonomisk hållbarhet  

Håbo kommun har ett strategiskt läge i regionen. Befolkningen i Mälardalen, inklusive Håbo 

kommun, fortsätter att växa. Kommunen märker av ett expansionstryck både på verksamheter 

och bostäder. Det ställer högre krav på befintlig infrastruktur så som väg, järnväg och IT, men 

även VA- och energiförsörjning behöver lösas hållbart. Det planerade bostadsbyggandet, och 

den befolkningsökning som följer, är nödvändig för kommunens framtida tillväxt och 

kommunens långsiktiga ekonomi. Den långsiktiga planeringen och en hållbar tillväxttakt är 

utmanande. 

Den förväntade befolkningsökningen leder till att såväl behoven av, som kostnaderna för, 

kommunal verksamhet kommer att öka. Håbo har en åldrande befolkning, samtidigt som 

barnfamiljer lockas att flytta hit. Kommunen har behov av nytt äldreboende, LSS-boende, 

skolor och förskolor. Vi har även investeringsbehov i en ny simhall och nya 

fritidsanläggningar. Därför kommer kommunen att stå inför ekonomiska utmaningar och 

långsiktigheten för att klara dessa över tid är avgörande. Enligt SCB:s befolkningsprognos 

och kommunens bostadsförsörjningsplaner kommer de beräknade demografiska behoven att 

överstiga skatteintäkterna de kommande tio åren. En långsiktig finansiell analys som 

redovisas i årsredovisningen beskriver detta. 

Olika generationer har olika förutsättningar, behov och krav på ”det goda livet”. Kommunen 

behöver göra långsiktiga beslut i de val vi gör när det gäller investeringar och inköp för att 

uppnå ekonomisk hållbarhet. Det är utmanande att bygga bra skolor för framtiden när vi växer 

snabbt. Planeringen behöver vara långsiktig och val som kan vara ekonomiskt krävande kan 

behöv göras för att det ska löna sig i framtiden. Håbo har ett aktivt föreningsliv som engagerar 

många, unga som gamla. Det ger kommunen stora fördelar, vilket vi kan se i hälsomålet. 

Kommunen har en utmaning i att underhålla och säkerställa fritidsanläggningar och slitaget är 

stort. 

Håbo kommun är ung och saknar i stort sett de övervärden på tillgångssidan som många andra 

kommuner i Stockholmsområdet har kunnat använda för att finansiera sin expansion. 

Skuldsättningsgraden är hög eftersom kommunen gjorde mycket omfattande investeringar 

inom skolan under åren 1996 till 2003. Det är angeläget att minska koncernens skuldsättning 

utifrån ett långsiktigt perspektiv för att minska sårbarheten när exempelvis räntenivån 

förändras. 

Håbo kommun redovisar 2019 ett positivt ekonomiskt resultat. Det finns en tydlig 

budgetprocess och uppföljning av ekonomi och verksamhet sker systematiskt. Kommunen har 

för närvarande inga placeringar, men när det blir aktuellt att placera medel kommer 

hållbarhetskraven att tillämpas. Investerare tar hänsyn till risker så som klimatrisker. 

Kommunen står inför stora investeringsbehov och det är nödvändigt att vi bygger långsiktigt 

för framtiden och att våra verksamheter anpassas till kommande klimatförändringar. Vi 

behöver tydligt gå före i omställningen, ställa krav i våra inköp så att vi tillsammans blir 

fossilbränslefria och på så sätt minskar klimatförändringarna och riskerna som kommer av 

dessa. 
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2.4 Händelser av väsentlig betydelse 

Koncernen 

Håbohus färdigställer det nya bostadsområdet på Vallvägen. Det består av 86 lägenheter i hus 

om 3-4 våningar, med rimliga hyror. De yteffektiva lägenheterna i 1-3 rum och kök passar 

alla skeden i livet, som till exempel ungas första bostad och äldre som vill ha en mer 

tillgänglig bostad än villan de lämnar. I samma område färdigställs två gruppbostäder LSS 

med totalt 11 lägenheter. Alla lägenheter är uthyrda. 

I Håbohus största bostadsområde, Mansängen, fortsätter konverteringen från fjärrvärme till 

bergvärme. Det börjar visa sig i minskad förbrukning och sårbarheten minskar jämfört med en 

enda central. 

I december 2019 togs beslut att rekommendera kommunfullmäktige att lägga ner Håbo 

Marknads AB. 

Räddningstjänstens bemanning i Bålsta utökades under januari till 1+4 vardagar dagtid. 

Förbundet har under 2019 investerat i tankbil och stegbil till Bålsta, för 10,9 miljoner kronor. 

Kommunen 

Håbo och Trosa kommuner har sedan år 2005 en gemensam lönenämnd där Håbo kommun är 

värdkommun. Lönenämnden beslutade i juni att ansluta Salems kommun från januari 2020. 

Under året har samarbetet förberetts och gemensamt reglemente och avtal har tagits fram. 

Första byggstart sker under året i Björnbro verksamhetsområde (Logistik Bålsta) inom kvarter 

3 (cirka 30 hektar mark). Det är en större etablering på cirka 110 000 kvadratmeter höglager 

för Dagab/Axfood som beräknas stå klar år 2023. Genomförandet av infrastrukturen i området 

är under slutförande. Hittills har 85,9 miljoner kronor investerats i infrastrukturen varav 49,9 

miljoner under året. 

Nästa detaljplan inom Logistik Bålsta är kvarter 4 som antogs av kommunfullmäktige i 

september. Här ges bland annat möjlighet för Benders att utveckla sin verksamhet. Det blir 

cirka 26 hektar verksamhetsmark varav 16 hektar för annan köpare. Detaljplanebeslutet är 

dock föremål för överprövning. 

För de två kvarteren 5 och 6 som ligger längst västerut i Logistik Bålsta blev ett förslag till 

samrådshandling klar i slutet av året. Planområdet innehåller 25 hektar mark för 

verksamhetsändamål. Dessutom planläggs 23 hektar som naturmark för att säkerställa en 

buffert av skog som tätortsnära rekreation mellan verksamhetsområdet och bostäderna i 

Skörby. 

Genomförandet av Lillsjöns företagspark har fortlöpt under året där bland annat ICA Maxi är 

under uppförande. Tillsammans med kommunens marknadsbolag har försäljningen fortsatt av 

verksamhetsmark i Draget och samtlig tomtmark är nu avyttrad. 

Kommunen har hanterat flertalet anvisningar genom olika avtal om framtida exploateringar. 

När det gäller verksamhetsmark i Björnbro/Logistikområdet har ett slutligt avtal tecknats 

(januari 2020) med Bender som reglerar genomförandet av kvarter 4. Ett nytt anvisningsavtal 

för resterande delarna av etapp 4 har tecknats med Dagab och för etapp 5 och 6 har ett avtal 

ingåtts med företaget Nrep. Sammantaget ger dessa avtal vid ett genomförande en betydande 

försäljningsintäkt till kommunen men också utmaningar i form av hundratals nya 

arbetstillfällen. Kommunen har även ingått ett avtal med Food People (McDonalds) om 

etablering i Draget och förhandlingar pågår om flera andra etableringar i samma område. 

Kommunen har även anvisat marken utmed E18 benämnt Dragelund till Kilenkrysset. 

Kommunen har också anvisat flera nya bostadsprojekt bland annat cirka 50 nya bostäder 

utmed Kraftleden till Skanska BoKlok samt cirka 100 bostäder vid Dalängen till 
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Bovieran/Balder och McFreeze. Under 2020 kommer projektet Kalmarsand slutförhandlas. I 

Bålsta centrum har kommunen avtalat om försäljning av mark till Grosvenor för utbyggnad av 

handel och bostäder. 

Bebyggelsetrycket fortsätter att vara högt i kommunen. Under året lämnas bygglov för 49 

småhus och cirka 125 lägenheter i flerbostadshus samt 60 i vårdboende. 

Fridegårdsgymnasiet utökar programutbudet med Barn-och fritidsprogrammet från hösten 

2020. Förstudie för en större gymnasieskola beslutas och inleds. Samverkansavtal skrivs med 

Enköpings kommun om antagning till Westerlundska gymnasiets yrkesprogram på lika villkor 

för Håbos ungdomar 

Projekt för förenklad handläggning och digitalisering inom enheten ekonomiskt bistånd och 

etablering har påbörjats. Effektmålet är att öka tillgänglighet och servicegrad för 

kommuninvånarna och att fler sökande kommer snabbare ut i självförsörjning. Effektmålet är 

även att genom minskad administration frigöra tid för personliga möten och bidra till ett större 

fokus på det sociala arbetet. Projektet fortsätter under 2020. 

Ett omtag har gjorts i ett pågående projekt att utveckla och revidera nämndens ledningssystem 

för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9. För att säkerställa god kvalitet inom 

förvaltningens verksamheter och ett mer systematiskt arbetssätt som skapar trygghet och 

rättssäkerhet för den enskilde 

Vård- och omsorgsnämnden har under våren startat två nya gruppbostäder LSS med totalt 11 

lägenheter. 

Servicebostaden inom psykiatri stängdes under våren 2019 vilket har bidragit till externa köp 

för att tillgodose den enskildes behov. 

Ekans korttidsboende LSS stängdes vid årsskiftet. 

När det gäller investeringsutgifterna nom kommunen skjuts många projekt framåt av olika 

skäl och investeringsutgifterna för 2019 blir betydligt lägre än budgeterat. 

En ny konstgräsplan invid Futurum färdigställs och tas i drift inför utomhussäsongen. 

Investeringen uppgår till 17,2 miljoner kronor varav 9,3 miljoner har nedlagts under året. 

Barn och utbildningsnämnden fattar beslut om att avbryta de pågående projekten på 

Västerängsskolan samt Viby skola. Samtidigt beställer nämnden en förstudie hos 

lokalförsörjningschefen för att studera förutsättningarna för framtida lokalisering av 

elevplatser i Bålsta och hur dessa ska tillgodoses. 

Det pågående byggprojektet vid Futurumskolan pausas under november då det framkommit 

att vissa underentreprenörer som anlitas av huvudentreprenören inte har kollektivavtal eller 

betalar arbetsgivaravgifter. Avtalet med huvudentreprenören sägs upp med omedelbar verkan. 

Byggprojektet planeras fortsätta under 2020. Skolans verksamheter påverkas inte. Hittills har 

76,8 miljoner kronor nedlagts i byggnationen varav 31,1 miljoner kronor under året. 
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2.5 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

För nämnder och för kommunala bolag och kommunalförbund som ingår i koncernen har 

kommunfullmäktige beslutat om ett antal policys och strategier för styrning och ledning. 

Nedan redogörs kortfattat vilka policys och strategier som kommunfullmäktige beslutat om 

samt processer för mål och budgetprocessen samt uppföljning under året. I tillämpliga delar 

ska även kommunala bolag och kommunal förbund för räddningstjänsten Enköping Håbo 

följa dessa policys och strategier. 

Process för framtagande av mål 

Kommunfullmäktiges mål syftar till kommunens långsiktiga utveckling med fokus på 

samhällsutveckling och demokratifrågor medan nämndernas mål- och kvalitetsstyrning 

fokuserar på kommunens grunduppdrag, service och lagstyrd verksamhet. 

Kommunfullmäktiges fokusområden och mål är framtagna i blocköverskridande samverkan 

mellan de politiska partierna och gäller hela mandatperioden. Målen omhändertas av 

kommunstyrelsen och kommundirektör som tillsammans med kommunens ledningsgrupp styr 

och leder utvecklingsarbetet i dessa frågor. 

Nämndernas, förvaltningarnas och avdelningarnas mål tas fram fristående från 

kommunfullmäktiges fokusområden och mål och har ibland ett kortare tidsperspektiv vilket 

innebär att de kan förändras under gällande mandatperiod. Dessa fastställs årligen i samband 

med budgeten. 

Förutom de övergripande fokusområdena och målen fastställs även årligen finansiella mål för 

kommunen i samband med att budgeten antas. 

Håbos styrmodell 

I Håbo kommun tillämpas en horisontell och tillitsbaserad styrning. Styrmodellen består av tre 

delar, ekonomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning och innebär att varje organisatorisk 

enhet fristående ska analysera sitt nuläge, förutsättningar och utmaningar utifrån sitt eget 

grunduppdrag. Analysen ligger sedan till grund för planering och prioritering av enhetens 

kvalitetsarbete och utvecklingsmål utifrån enhetens givna budgetram. Uppföljning sker 

löpande under året och återkopplas främst i dialog med de styrande politikerna samt 

överordnad chef. Skriftlig återkoppling av mål- och kvalitetsarbetet sker två gånger per år i 

samband med delårs- och årsbokslut. 
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Budgetprocess 

De ekonomiska förutsättningarna för kommunens verksamhet utifrån kommunens finansiella 

mål, tas fram under februari-mars. Dessa förutsättningar, tillsammans med 

befolkningsprognosen som visar de demografiska förändringarna samt prisförändringar, bildar 

de preliminära inriktningsramar som förvaltningarna får utgå från. 

I mars och april tar förvaltningarna fram en analys av sin verksamhet utifrån förändringar i 

befolkning, lagar och förordningar, lokaler och kapitalkostnader samt möjliga 

omprioriteringar och effektiviseringar. Investeringar på kort och lång sikt ska ingå. 

Under maj arbetar kommunledningsgruppen med budgetförslaget utifrån de ekonomiska 

förutsättningarna och verksamhetsanalyserna. 

I juni färdigställs kommunledningsgruppens förslag och distribueras till samtliga politiker. 

12 september anordnas en budgetkonferens med kommunstyrelsen och nämndsordförande och 

vice ordförande inklusive Håbo Marknads AB, där kommunledningsgruppen presenterar 

förslaget. På budgetkonferensen finns utrymme för bland annat dialoger och diskussioner. 

Under september och oktober pågår den politiska beredningen och Håboalliansen presenterar 

sitt budgetförslag på KSAU den 7 oktober. Oppositionen lämnar budgetförslag den 11 

oktober. Kommunfullmäktige beslutar om budgeten 4 november. 

Under hösten arbetar nämnder och förvaltningar, utifrån kommunfullmäktiges budget som 

beslutas i november, med driftbudget, investeringsbudget och mål med verksamhetsplanering. 

Innan årsskiftet ska nämnder ha beslutat om sin budget och verksamhetsplan med mål, för det 

nya året. 

Uppföljning av ekonomi och verksamhet 

Nämnden lämnar uppföljning och prognos av ekonomi och verksamhet till kommunstyrelsen 

och kommunfullmäktige vid tre tillfällen under året. Det är delårsuppföljning per 31 mars, 

delårsrapport per 31 augusti samt årsredovisning. Uppföljning och prognos görs för 

driftbudget, investeringsbudget, exploateringsbudget samt verksamhetens grunduppdrag och 

utvecklingsmål. 
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Vid väsentliga avvikelser i nämndens löpande uppföljning ska nämnden skyndsamt rapportera 

till kommunstyrelsen med förslag till åtgärder som nämnden beslutat eller kommer att besluta 

om. 

Reglementet för intern kontroll 

Reglementet för intern kontroll syftar till att säkerställa en god intern kontroll i kommunens 

verksamheter. Avsikten med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att 

undgå allvarliga fel. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns ett väl fungerande system för 

intern kontroll i kommunen. Ansvaret regleras i kommunallagen 6 kap § 1 där det framgår att 

kommunstyrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma 

nämnders verksamhet. Där framgår även att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal 

verksamhet som bedrivs i kommunalägda bolag och kommunalförbund som kommunen är 

medlem i. 

Respektive nämnd har ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde och 

bolagsstyrelsen/förbundsdirektionen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 

bolaget/förbundet. 

Reglementet fastställer vilka roller och ansvar som omfattas av intern kontroll samt hur 

planering och uppföljning av den interna kontrollen ska genomföras. 

Ägardirektiv och ledningsfunktion till kommunala bolag 

Bolagen är ett helägda kommunala bolag där ägarinflytandet utövas av kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen svarar för den löpande ägarstyrningen av kommunens bolag på uppdrag av 

kommunfullmäktige. Mellan representanter för kommunstyrelsen och bolagets ledning 

(styrelse och VD) skall minst en gång varje år hållas verksamhets- och samrådsmöten. Om 

kommunstyrelsen eller bolagets ledning anser att det finns behov av ytterligare samrådsmöten 

skall sådana hållas. 

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen fatta årliga beslut huruvida 

verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 

för de kommunala befogenheterna. 

Bolagens verksamhet anges i bolagsordningen för bolagen och får ej bedriva verksamhet som 

inte är förenlig med den kommunala kompetensen. 

Bolagen ska i tillämpliga delar följa av kommunfullmäktige fastställda styrdokument. 

Bolagets styrelse ska tolka vad som är tillämpliga delar genom att årligen fastställa vilka 

styrdokument som ska gälla för bolaget. 

Upphandlingspolicy KF 2019-06-17 § 94. 

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. 

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. Kommun ska samarbeta med de 

kommunala helägda bolagen i upphandlingsfrågor där så är lämpligt. 

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. 
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Strategi för kompetensförsörjning KF 2019-09-30 §132 

För att uppfylla visionen Håbo 2030 har kommunfullmäktige beslutat om strategi för att säkra 

kompetensförsörjning i kommunen. Strategin tydliggör kommunens ambition och 

förhållningssätt vad gäller kompetensförsörjningen och gäller för samtliga verksamheter i 

kommunen. 

Av strategidokumentet framgår att målbilden för år 2025 är att kommunen är en attraktiv 

arbetsgivare och har medarbetare med rätt kompetens så att verksamheterna kan erbjuda 

tjänster av hög kvalitet. 

Kommunens förtroendevalda, i egenskap av arbetsgivare, ska medverka till att skapa 

förutsättningar för ett aktivt arbete med kompetensförsörjningen. Detta innebär aktiviteter 

inom områdena attrahera, rekrytera, utveckla, behålla, avveckla (ARUBA). 

Chefer i kommunen ska bidra dels med att arbeta för att det ska vara en attraktiv arbetsmiljö 

och hög kvalitet i verksamheterna dels med att ta fram underlag för det långsiktiga 

kompetensförsörjningsbehovet inklusive möjligheten att bredda rekryteringen. 

Medarbetare i kommunen ska bidra med att vara aktiva i arbetet med att skapa god 

arbetsmiljö och hög kvalitet i verksamheterna. 

Lokalförsörjningsplan 2019-2028  

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. 

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. 

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. 

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera förslag till lokalförsörjningsplan 2019-2028 

till kommunstyrelsen för ytterligare beredning 2019-06-17, KF 2019-06-17. 
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2.6 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

2.6.1 Uppföljning av mål för verksamheten 

2.6.1.1 Vision 

24 mars 2014 antog kommunfullmäktige Håbos nya vision - Vårt Håbo 2030. Visionen är 

vägledande i kommunens arbete och visar hur kommunen ska utvecklas fram till år 2030. 

I visionen Vårt Håbo 2030 kan man läsa: 

”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.” 

Visionen har fyra huvudområden och där framgår det att: 

 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. 

 Bålsta ska vara en levande småstad med en intressant mix av människor, aktiviteter 

och service. Bålsta är en bra kombination av den täta stadens puls och småstadens 

stillhet. 

 Håbo kommun ska vara den naturnära Mälarkommunen genom att tillgängliggöra 

natur och vattenmiljöer för boende och besökare. Samtidigt har vi ett stort ansvar att 

förvalta och bevara. 

 Håbo kommun ska vara en aktiv part i Mälardalengenom att utnyttja sitt strategiska 

läge i regionen. Vi ska vara en attraktiv marknad för varor, tjänster, arbetsplatser, 

kompetens och kultur. 

2.6.1.2 Kommunfullmäktiges fokusområden och mål 

Kommunfullmäktige beslutade den 6:e maj 2019 om tre övergripande mål för 

mandatperioden. Med nedan bedömning avses den förväntade måluppfyllelsen fram till 2019 

års utgång och inte måluppfyllnaden för hela perioden. 

Ett starkt lokalt näringsliv och arbetsmarknad i fokus 

Beskrivning 

Företagandet i Håbo kommun ska vara starkt och möjliggöra en lokal arbetsmarknad, för att 

skapa en levande småstad 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. 

 

 

KF:s övergripande mål 

Öka företagarnas nöjdhet med kommunens och bolagens fysiska och digitala bemötande 

 Mål delvis uppfyllt 
 
Målet syftar till att förbättra det lokala näringslivsklimatet, att ha näringslivets frågor i fokus. 

 
Genom att utveckla dialogen mellan kommunen och företagen kan en bättre förståelse för varandras 
villkor och förutsättningar nås. Kontakten med kommunen/bolagen ska upplevas enkel och underlätta 
för företagen att planera proaktivt. 
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KF:s övergripande mål 

 

Analys 

 

Under året har företagsfrukostar och öppet hus anordnas. Tillsammans med företagarföreningarna har 
även riktade insatser och dialogmöten initierats med mycket gott resultat. Likaså är många delar av 
punkterna som listades i visionen "Tillsammans mot 4.0" gjorda, pågående eller planerade. 

Det sker ett aktivt arbete med att tillgängliggöra de kommunala tjänsterna via digitalisering just nu i 
kommunen. Detta arbete syftar till att ytterligare förenkla och underlätta kontakten för företagare och 
medborgare. 

Svenskt Näringslivs årliga mätning, som genomfördes under våren, visade på ett tydligt positivt 
trendbrott och resultatet ökade från det sammanvägda betyget 2,7 till nytt betyg på 3,1. 

Förändringar och otydlighet gällande organisering och ansvar kring näringslivsfrågor inom 
kommunkoncernen kvarstår. Exempel på konsekvenser som blivit på grund av det är att delar 
"Tillsammans mot 4.0" inte har åtgärdats under perioden. 

Bedömningen är således att Kommunfullmäktiges mål att öka företagarnas nöjdhet med kommunens 
och bolagens fysiska och digitala bemötande är att målet delvis uppfylls och att arbetet måste 
intensifieras under kommande år för att uppfylla målet i sin helhet. 

Samhällsbyggnad med helhetssyn och livsperspektiv i fokus 

Beskrivning 

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. 

 

 

KF:s övergripande mål 

Utveckla områden för bostäder, arbetsplatser och service utifrån samhällets behov 

 Mål delvis uppfyllt 
 
Målet syftar till en utveckling av kommunens samhällsbyggnad utifrån ett ekologiskt, socialt och 
ekonomiskt hållbart perspektiv. Utvecklingen ska ske utifrån en helhetssyn och i nära samverkan mellan 
kommunens verksamheter och i dialog med medborgare och näringsliv. 

 
Genom ett ökat fokus och prioritering inom samhällsbyggnadsområdet ska attraktiva områden för 
boende och service växa fram. Planlagd mark ska säkerställas i tid för byggnation och utveckling av 
samhället. 

 
 

Analys 
 

Under året har många aktiviteter startats. Bland annat har arbetet med ny hållbarhetsstrategi påbörjats. 
Processen för ny översiktsplan har pågått och ny översiktsplan förväntas antas år 2020. Ny 
lokalförsörjningsplan är under uppbyggnad och kommer att antas tidigt våren 2020 och arbetet med att 
ta fram en Nödvattenplan, Risk och Sårbarhetsanalys samt Säkerhetsskyddsanalys pågår. 

Fortfarande är det många pågående detaljplaner och ett högt tryck med många intressenter för byggbar 
bostads- och industrimark. Flera större detaljplaner är antagna under året. Det finns dock en risk att inte 
hinna uppfylla Kommunfullmäktiges mål om ökad dialog och större planberedskap på grund av 
begränsningar i tillgängliga resurser vilket innebär att målet anses bli delvis uppfylld under året. 

Mötesplatser för alla och ett engagerat föreningsliv i fokus 

Beskrivning 

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 



Årsredovisning 2019 40(209) 

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. 

 

 

KF:s övergripande mål 

Utveckla mötesplatser som stärker Håbos attraktivitet 

 Mål delvis uppfyllt 
 
Målet syftar till att öka kunskapen och utveckla upplevelsen av befintliga mötesplatser samt att skapa 
nya som ytterligare möter efterfrågan från kommunens medborgare och besökare. 

 
Mötesplatserna ska attrahera alla som vistas i Håbo kommun och stärka Håbos identitet. Forum för 
dialog och samverkan med kommunens medborgare, näringsliv och föreningar ska utvecklas för att 
möta upp behovet vid ett växande Håbo. 

 
 

Analys 
 

Flera aktiviteter pågått under året i syfte att uppnå Kommunfullmäktiges mål om att utveckla 
mötesplatser som stärker Håbo attraktivitet. Exempel är kultursatsningen Sommar i centrum, 
Håbomässan, Håbo festdag, uppstart av planeringen av en större lekplats i Gröna Dalen-området, en 
förstudie om ett möjligt Allaktivitetshus, Leaderprojektet Stenhuset i Skokloster samt flera mindre 
aktiviteter. 

Det har även genomförts en organisationsöversyn och organisationsförändring avseende Kultur- och 
fritidsverksamheten för att bättre kunna möta upp mot efterfrågan och Kommunfullmäktiges mål. 

Dock är bedömningen att forum för dialog och samverkan behöver struktureras upp mer samt att 
arbetet med marknadsföring av befintliga och kommande mötesplatser måste utökas för att full 
måluppfyllelse ska kunna erhållas. 
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2.6.1.3 Nämndernas mål 

Perspektiv Utvecklingsmål  

Målgrupp 

Förbättrad tillgänglighet  (Bygg- och miljönämnden)  

Utveckla information och marknadsföring  (Bygg- och miljönämnden)  

Fler elever skall nå godkänt i samtliga ämnen  (Barn- och 
utbildningsnämnden)  

Elevers självledarskap kring den egna hälsan ska öka  (Barn- och 
utbildningsnämnden)  

Inom samtliga verksamhetsområden ska nämnden verka för att den 
enskilde ska komma snabbare ut i självförsörjning och arbete.  
(Socialnämnden) 

 

Utveckla förvaltningens arbete med att säkerställa individens rätt till 
självbestämmande, delaktighet och inflytande inom LSS-området.  (Vård- 
och omsorgsnämnden) 

 

Öka den digitala närvaron bland kommunens olika målgrupper.  (Kultur- 
och fritidsnämnden)  

Verksamhet 

Effektiva stödverktyg  (Bygg- och miljönämnden)  

Effektiva processer  (Bygg- och miljönämnden)  

Utveckla samverkan internt och externt  (Bygg- och miljönämnden)  

Utveckla och systematisera kvalitetsarbetet i hela styrkedjan  (Barn- och 
utbildningsnämnden)  

Stärka samverkansytorna och utveckla metoderna kring ungdomar under 
25 med missbruksproblematik  (Socialnämnden)  

Kvalitetssäkrad dokumentation i individärenden inom nämndens 
verksamheter  (Vård- och omsorgsnämnden)  

Förbättra underhållsplaner  (Tekniska nämnden)  

Nytt insamlingssystem för avfallshantering  (Tekniska nämnden)  

Säkra reservvatten  (Tekniska nämnden)  

Öka digitaliseringen  (Tekniska nämnden)  

Medarbetare 

Attrahera och behålla kompetens  (Barn- och utbildningsnämnden)  

Behålla en tillitsbaserad organisation som inkluderas i nya styrmodellen.  
(Socialnämnden)  

Rätt kompetens i nämndens verksamheter  (Vård- och omsorgsnämnden)  

Behålla en tillitsbaserad organisation som inkluderas i den nya 
styrmodellen.  (Vård- och omsorgsnämnden)  

Ekonomi 

Samtliga taxor är aktuella och uppräknas årligt med index.  (Bygg- och 
miljönämnden)  

Hållbar ekonomi  (Barn- och utbildningsnämnden)  

Genomföra investeringar enligt plan  (Tekniska nämnden)  

Nämnderna har utifrån de fyra perspektiven målgrupp, verksamhet, medarbetare och ekonomi 

identifierat ett antal utvecklingsmål för perioden. Ovan finns en sammanställning av samtliga 

mål och nämndens bedömning av måluppfyllelsen. 

Måluppfyllelsen inom kommunens nämnder bedöms vara relativt god för året. Elva mål anses 

vara helt uppfyllda under året och åtta mål anses vara delvis uppfyllda. Fyra mål är inte 

uppfyllda under året. Bedömningen av dessa mål är att de kommer att uppfyllas på sikt men 

att det kommer att krävas ett flerårigt arbete innan full måluppfyllelse nås. 

En mer detaljerad analys av varje mål återfinns under respektive nämnds avsnitt. 
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2.6.1.4 Finansiella mål 

Kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Budgeten ska innehålla 

en plan för verksamheten med mål och riktlinjer för att uppnå god ekonomisk hushållning. 

Finansiella mål av betydelse för god ekonomisk hushållning ska också anges. Kommunens 

finansiella mål fastställs årligen av kommunfullmäktige i samband med budget. 

 

 

KF:s övergripande mål 

Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt två procent av skattenettot 
exklusive realisationsvinster och investeringsbidrag från andra än staten 

 Mål inte uppfyllt 
 
 

Analys 
 

Årets resultat uppgår till 2,2 procent av skattenettot. När realisationsvinster och investeringsbidrag från 
andra än staten exkluderas, är resultatet negativt med -0,1 procent. Målet uppnås inte detta år. 

Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att minska 
kommunens skuldsättningsgrad eller för att finansiera kommunens investeringar 

 Mål inte uppfyllt 
 
 

Analys 
 

Årets resultat 26,7 miljoner kronor överstiger inte realisationsvinster och investeringsbidrag från andra 
än staten, totalt 28,5 miljoner kronor. Överskott och intäkter av engångskaraktär har därmed inte i sin 
helhet använts till att finansiera kommunens investeringar. Målet har inte uppnåtts. 

Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till kommunen 

 Mål inte uppfyllt 
 
 

Analys 
 

Alla beslutade pågående exploateringsprojekt beräknas tillsammans ge ett ekonomiskt underskott 
(nettoexploatering) för kommunen på -140,7 miljoner kronor. Målet uppnås inte detta år. 
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2.6.2 Kommunkoncernen 

I koncernen ingår kommunen, kommunens helägda bolag Håbohus AB, Håbo Marknads AB 

samt kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo. Vid upprättandet av den 

sammanställda redovisningen har kommunens redovisnings-principer varit vägledande. Ingen 

justering av avskrivningsprinciper har gjorts utan varje företags principer gäller. 

Koncerninterna poster av väsentligt värde har eliminerats. 

Konsolideringen till kommunkoncernnivå omfattar Håbo kommun, Håbohus AB, Håbo 

Marknads AB samt Håbo kommuns andel, 35 procent, av kommunalförbundet 

Räddningstjänsten Enköping–Håbo. Eliminering har gjorts av periodiseringsfonder och 

obeskattade reserver för Håbo Marknads AB samt för Håbohus AB. 

Sammanställd redovisning 

Resultaträkning, tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 

Rörelsens intäkter 485 682 493 032 

Rörelsens kostnader -1 462 332 -1 551 164 

Avskrivningar -58 515 -96 518 

Verksamhetens nettokostnad -1 035 165 -1 154 650 

Skattenetto 1 125 259 1 201 728 

Finansnetto -14 963 -14 473 

Resultat efter finansiella poster 75 131 32 605 

Uppskjuten skatt -4 666 738 

Skatt på årets resultat -1 022 -3 018 

Resultat 69 443 30 325 

   

Omslutning 2 861 545 2 962 180 

Soliditet 24,0 % 24,3 % 

Årets resultat 

I 2019 års bokslut uppgår koncernens resultat till 30,3 (69,4) miljoner kronor, vilket är 39,1 

miljoner kronor sämre än föregående år. 

Kommunens redovisade resultat är cirka 26,9 (44,0) miljoner kronor. Det är 17,1 miljoner 

kronor sämre än föregående år. De kommunala bolagen redovisar ett resultat på sammanlagt 

drygt 6,6 (24,0) miljoner kronor, varav Håbohus AB 6,1 (23,7) miljoner kronor och Håbo 

Marknads AB 0,5 (0,3) miljoner kronor innan koncerninterna elimineringar. 

Räddningstjänsten redovisar ett överskott på cirka 200 000 (900 000) kronor, varav Håbo 

kommuns andel är 57 000 kronor. 
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Soliditet 

Koncernens soliditet är något högre än föregående år och ligger på 24,3 (24,1) procent. 

Inklusive pensionsförpliktelser uppgår soliditeten till 14,4 (13,5) procent. Som jämförelse 

uppgick det ovägda medelvärdet för soliditeten i länets kommuner inklusive bolagen till 27,0 

procent år 2018 och inklusive pensionsförpliktelser 12,1 procent. 

Tillgångar 

Koncernens totala tillgångar ökar med 100,6 (292,2) miljoner kronor netto. Kommunens 

tillgångar ökar med 118,0 (116,2,9) miljoner kronor. Håbohus AB:s tillgångar ökar med 5,6 

(150,6) miljoner kronor. Koncernens kostnad för avskrivningar uppgår till 96,5 (58,5) 

miljoner kronor. Det är en ökning med 38,0 miljoner kronor från år 2018. Ökningen av 

avskrivningar hänförs i huvudsak till Håbohus AB som år 2018 återförde en nedskrivning till 

resultaträkningen och som till följd att tillgångar ökade det året. 

Skulder 

Skulder inklusive pensionsförpliktelser och avsättningar förändras med 70,3 (201,4) miljoner 

kronor. Totala avsättningar ökar med 12,9 (17,8) miljoner kronor sedan föregående år. Lång- 

och kortfristiga skulder förändras med 57,4 (183,6) miljoner kronor. Långfristiga skulder ökar 

med 70,2 (134,7) miljoner kronor varav 50 miljoner kronor förklaras av att kommunen 

upptagit externa lån och resterande förklaras av omklassificeringar gjorda med anledning av 

den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning. Kortfristiga skulder minskar med 

12,8 (+48,9) miljoner kronor. Pensionsförpliktelser som redovisas utanför kommunens 

balansräkning enligt blandmodellen, minskar med 10,7 (11,9) miljoner kronor i jämförelse 

med föregående år. 

Ansvarsförbindelser och borgensåtaganden 

Externa borgensåtaganden och ansvarsförbindelser för koncernen uppgår vid årets slut till 8,4 

(9,1) miljoner kronor. Det är en minskning med 627 000 kronor sedan 2018. Minskningen 

beror i huvudsak på att kommunens borgensåtagande för föreningarna är lägre 2019 jämfört 

med föregående år. 

Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 

Ansvarsförbindelser   

Egnahem kommunal kreditgaranti 38 19 

Borgensåtaganden 0 0 

Bålsta tennisklubb 2 685 2 520 

Lilla Hagalunds vänner 74 70 

Bålsta skidklubb 4 275 3 930 

Bålsta Alpin 2 000 1 906 

Summa 9 072 8 445 

Kommuninvest - medlemsansvar 

Håbo kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i 

Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner som per 

2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått lika-lydande 

borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har 

ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna 

vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgens-förbindelse. Enligt regressavtalet 

ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive 

medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 
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medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en 

uppskattning av den finansiella effekten av Håbo kommuns ansvar enligt ovan nämnd 

borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgår Kommuninvest i Sverige AB:s 

totala förpliktelser till 460,9 miljarder kronor och totala tillgångar till 460,3 miljarder kronor. 

Håbo kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgår till 1 743,7 miljoner kronor (0,37830 

procent) och andelen av de totala tillgångarna uppgår till 1 750,3 miljoner kronor (0,38020 

procent). 

Håbo kommuns totala insatskapital i Kommuninvest ekonomiska förening per 2019-12-31 

uppgår till 18 020 600 kronor. 

 

2.6.2.1 Håbohus AB 

Verksamhet 

Bolaget äger fastigheter belägna inom Håbo kommun. Fastigheterna omfattar både bostäder 

och lokaler. Bolaget är medlem i Sveriges allmännyttiga bostadsföretags-organisation, SABO, 

samt Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, Fastigo. Dessutom är bolaget delägare i 

Husbyggnadsvaror, HBV förening utan personlig ansvarighet. 

Antalet ägda lägenheter uppgår vid årets slut till 1 474 (1 377) med en bostadsyta om 94 183 

(89 260) kvadratmeter samt 9 438 (9 092) kvadratmeter lokalyta. I lägenhetsbeståndet ingår 

bostäder för grupp-, äldreboende och särskilt boende samt 66 lägenheter med 

upplåtelseformen kooperativ hyresrätt. 

Ekonomi 

Nedan redovisas ett sammandrag av bolagets resultat och balansräkning. Bolaget redovisar ett 

positivt resultat om 6,1 (23,7) miljoner kronor. Bolagets anläggnings-tillgångar har ökat med 

1,9 miljoner kronor. Bolagets samlade skuld, både det lång- och kortfristiga, har minskat med 

cirka 3,7 (+123,4) miljoner kronor. Likvida medel har ökat från förra året med 3,2 (5,9) 

miljoner kronor. Bolaget soliditet har förbättrats från 16,3 procent till 17,1 procent. Mer 

information om Håbohus AB finns i bolagets avsnitt. 

 

Resultaträkning, tkr 2018 2019 

Verksamheternas intäkter 129 305 137 686 

Försäljning fastigheter 0 0 

Verksamhetens kostnader -88 938 -83 296 

Avskrivningar -2 206 -35 202 

Finansnetto -9 754 -7 414 

Resultat efter finansiella poster 28 407 11 774 

Bokslutsdispositioner 1 201 -3 895 

Uppskjuten skatt -4 666 738 

Skatt på årets resultat -1 197 -2 500 

Årets resultat 23 745 6 117 
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Balansräkning, tkr 2018 2019 

Anläggningstillgångar 1 106 099 1 108 010 

Omsättningstillgångar 1 480 2 006 

Kassa och bank 35 874 39 042 

Summa tillgångar 1 143 453 1 149 058 

Eget kapital 155 459 161 940 

Obeskattade reserver 39 393 43 281 

Avsättningar 10 107 9 016 

Långfristiga skulder 911 000 911 000 

Kortfristiga skulder 27 494 23 821 

Summa eget kapital och skulder 1 143 453 1 149 058 

   

Soliditet 16,3 % 17,1 % 

2.6.2.2  

2.6.2.3 Håbo Marknads AB 

Verksamhet 

Håbo Marknads AB är helägt av Håbo kommun och ansvarar för näringslivsrelaterat arbete 

samt besöksnäringsverksamheten i kommunen. 

Bolaget ska stödja och utveckla befintligt näringsliv samt verka för nyetableringar av företag 

till kommunen. 

Bolaget ska bistå kommunen i marknadsföring och försäljning av företagsmark, samt arbeta 

övergripande för ökad tillväxt inom näringsliv, turism och handel. 

Ekonomi 

Nedan redovisas ett sammandrag av bolagets resultat och balansräkning. Bolaget redovisar ett 

positivt resultat om 0,3 (62,5) miljoner kronor. Bolagets samlade skuld, både det lång- och 

kortfristiga uppgår till 14,1 miljoner kronor. Likvida medel har ökat från förra året med cirka 

8,1 miljoner kronor till 15,3 miljoner kronor. Bolagets soliditet har uppgår 83,2 procent. Mer 

information om Håbo Marknads AB finns i bolagets avsnitt. 

Resultaträkning, tkr 2018 2019 

Verksamhetens intäkter 7 005 7 018 

Verksamhetens kostnader -6 557 -6 676 

Avskrivningar -75 -23 

Finansnetto 3 -164 

Resultat efter finansiella poster 376 155 

Skatt på årets resultat -89 339 

Årets resultat 287 494 

 

Balansräkning, tkr 2018 2019 

Anläggningstillgångar 62 39 

Kortfristiga fordringar 1 596 1 662 

Kassa och bank 15 260 2 315 
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Balansräkning, tkr 2018 2019 

Summa tillgångar 16 918 4 016 

Eget kapital 2 845 3 340 

Kortfristiga skulder 14 073 676 

Summa eget kapital och skulder 16 918 4 016 

   

Soliditet 17 % 83 % 

2.6.2.4 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

Verksamhet 

Räddningstjänsten Enköping-Håbo är ett kommunalförbund skapat i syfte att fullfölja de 

skyldigheter som medlemskommunerna har enligt lagen om skydd mot olyckor. I förbundets 

uppdrag ingår att utbilda kommunens anställda i brandskydd, systematiskt brandskyddsarbete 

och HLR (hjärt- och lungräddning). Förbundet är uppdelat i sex insatsområden med varsin 

brandstation för snabbast möjliga räddningsinsats.  

Ekonomi 

Nedan redovisas sammandrag av Håbo kommuns andel om 35 procent av kommunal-

förbundets resultat- och balansräkning. Förbundet redovisar ett positivt resultat om 162 000 

(900 000) kronor varav Håbos andel är 57 000 kronor. Förbundets samlade skuld, både den 

lång- och kortfristiga, har minskat med cirka 16,1 miljoner kronor eller 5,6 miljoner kronor 

för Håbo. Förbundets likvida medel har minskat från förra året med 22,7 miljoner kronor. 

Förbundets soliditet har förbättrats från 5,3 till 6,8 procent. Mer information om 

Räddningstjänsten Enköping-Håbo finns i förbundets avsnitt. 

Resultaträkning, tkr 2018 2019 

Verksamheternas intäkter 2 319 2 599 

Driftbidrag från kommunen 20 775 20 820 

Verksamheternas kostnader -21 624 -22 027 

Verksamhetens nettokostnad 1 470 1 392 

Avskrivningar -986 -1 090 

Finansnetto -167 -245 

Årets resultat 317 57 

 

Balansräkning, tkr 2018 2019 

Anläggningstillgångar 12 392 15 015 

Omsättningstillgångar 2 398 3 000 

Kassa och bank 9 064 1 128 

Summa tillgångar 23 854 19 143 

Eget kapital 1 253 1 310 

Långfristiga avsättningar 6 908 7 774 

Långfristiga skulder 5 600 5 600 

Kortfristiga skulder 10 093 4 459 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 23 854 19 143 

   

Soliditet 5,3 % 6,8 
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2.6.3 Kommunens ekonomi 

2.6.3.1 Årets resultat 

Kommunen redovisar ett positivt resultat på 26,9 (44,0) miljoner kronor jämfört med 

budgeterat resultat på 18,3 miljoner kronor. Det är 8,5 miljoner kronor bättre än budgeterat. 

Under året har kommunen fått intäkter av engångskaraktär, bland annat reavinst vid 

försäljning av exploateringsfastigheter på 25,2 miljoner kronor. Elimineras reavinster inom 

exploateringsverksamheten uppgår resultatet för kommunen till 1,7 miljoner kronor. 

 

Resultaträkning, tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 

Verksamhetens intäkter 393 074 374 017 

Verksamhetens kostnader -1 469 330 -1 542 236 

Verksamhetens nettokostnad -1 076 256 -1 168 219 

Finansnetto -5 045 -6 651 

Skattenetto 1 125 259 1 201 728 

Årets resultat 43 958 26 858 

   

Omslutning 1 779 982 1 898 033 

Soliditet 33,7 % 33,1 % 

 

Från 1 januari 2019 började den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning att gälla. 

Detta har inneburit vissa förändringar i både resultaträkningen och balansräkningen. 

Den nya lagen är mer omfattande än den tidigare redovisningslagen, bland annat genom att 

flera frågor som tidigare normerats av RKR nu har flyttats in i lagen och vissa förändringar 

görs mot tidigare rekommendationer av RKR. 

Håbo påverkas främst av förändringar som avser intäkter (investeringsbidragen från privata 

bolag) samt bokföring av detaljplanekostnader. Dessa har tidigare periodiserats, men kommer 

i enlighet med LKBR att resultatföras direkt. 

Rättning har gjorts för investeringsbidrag och detaljplanekostnader till och med 2018 mot 

egna kapitalet. Årets investeringsbidrag och detaljplanekostnader har resultatförts 2019. 

Investeringsbidrag från privata utförare år 2019 uppgår till 3,3 miljoner kronor som 

resultatförts år 2019. Förändringar mot det egna kapitalet från år 2018 uppgår till 32,3 

miljoner kronor. 

Detaljplanekostnader som avser kommunens egen mark och fastigheter år 2019 och som 

bokförs i resultaträkningen uppgår cirka 2,2 miljoner kronor. Förändring mot det egna 

kapitalet från år 2018 uppgår till 11,0 miljoner kronor. 

Avvikelsen i driftredovisningen jämfört med budgeterat resultat beror på både positiva och 

negativa poster. Nämnderna redovisar ett underskott på 21,8 (7,6) miljoner kronor. Överskott 

redovisas av vård- och omsorgsnämnden 8,3 (1,3) miljoner kronor, kultur- och fritidsnämnden 

2,6 miljoner kronor, bygg- och miljönämnden 1,6 miljoner kronor, socialnämnden 321 000 

kronor samt överförmyndarnämnden 310 000 (500 000) kronor. 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar underskott med 23,4 (12,4) miljoner kronor, 

tekniska nämnden 7,4 miljoner kronor och kommunstyrelsen 3,2 miljoner kronor. 

Taxefinansierade verksamheter redovisar underskott på totalt cirka 1,0 (+4,0) miljoner kronor, 

varav avfallsverksamheten ett underskott på cirka 0,9 (+1,2) miljoner kronor och VA-
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verksamheten ett underskott på 56 000 kronor (+2,8 miljoner kronor). VA-verksamhetens 

underskott regleras direkt mot VA-fonden i balansräkningen och redovisas inte i kommunens 

resultaträkning. Avfallsverksamhetens underskott särredovisas mot kommunens eget kapital 

och ingår i resultatet för kommunen. 

Skatteintäkter och det kommunala utjämningsbidraget för Håbo är 5,4 (-5,3) miljoner kronor 

högre än budgeterat. 

Finansnettot visar ett överskott på 5,3 (11,2) miljoner kronor beroende på överskottsbetalning 

från Kommuninvest på 2,9 (3,9) miljoner kronor och den låga räntenivån för kommunens 

långfristiga skulder 400 000 kronor (10,0 miljoner kronor). Finansiella kostnader för 

pensionsskulden ökar med cirka 600 000 kronor jämfört med förra året. 

Kontot för pensionskostnader och upplupna lönekostnader ger nettounderskott på 8,1 (4,3) 

miljoner kronor, varav upplupna löneskulder har ökat med 4,2 (2,0) miljoner kronor och 

pensionskostnader visar högre kostnader med 3,9 (2,3) miljoner kronor jämfört med budget. 

Avskrivningarna av kommunens anläggningstillgångar och inventarier är lägre än budgeterat 

och ger ett överskott på 5,3 (5,0) miljoner kronor. Huvuddelen av överskottet redovisas på 

kommunens fastigheter, gatuanläggningar samt avskrivningar på maskiner och inventarier. 

 

2.6.3.2 Resultat jämfört med budget 

Resultatet för nämnderna, inklusive avfallsverksamheten, är ett underskott med 21,8 (6,4) 

miljoner kronor eller 1,9 (0,7) procent. Finansnettot uppgår till ett överskott på cirka 5,4 

(11,2) miljoner kronor, beroende på lägre räntekostnader för kommunens långfristiga lån och 

överskottsutdelning från Kommuninvest. Skattenettot är 5,4 (-5,3) miljoner kronor högre än 

budgeterat. Avfallsverksamheten redovisar underskott om cirka 900 000 kronor (+1,2 

miljoner kronor) vilket regleras mot upparbetat eget kapital för avfallsverksamheten, se not 

18. 

 

Avvikelse mellan budget och resultat, mkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 

Kommungemensamma verksamheter 1,3 -3,2 

Överförmyndarnämnd 0,5 0,3 

Socialnämnd -2,7 0,3 

Bygg- och miljönämnd -0,5 1,6 

Barn- och utbildningsnämnd -12,4 -23,4 

Kultur- och fritidsnämnd 0,5 2,6 

Tekniska nämnden 4,5 -7,4 

Vård- och omsorgsnämnd 1,3 8,3 

Avfallsverksamhet 1,1 -0,9 

Summa -6,4 -21,8 

För år 2019 beslutade kommunfullmäktige om tillskott av budget till två nämnder och till 

kommunstyrelsen. Vård- och omsorg fick tillskott om 700 000 kronor för att fortsatt ha 

avgiftsfria trygghetslarm, Kultur- och fritidsnämnden fick 1,2 miljoner kronor för att 

disponera under år 2019. Kommunstyrelsen fick ett tillskott om 761 000 kronor för utökning 

av 0,50 oppositionsråd samt korrigering av arvoden för kommunal- och oppositionsrådet. 

Av tabellen ovan framgår avvikelser som nämnderna redovisar i bokslutet jämfört med 

budgeten. Den största procentuella negativa avvikelsen mot budgeten uppvisar Tekniska 
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nämnden med 13 procent (ca 7,4 miljoner), Barn- och utbildningsnämnden 4 procent (23,4 

miljoner kronor), kommungemensamma verksamheter 3 procent (3,3 miljoner kronor). 

De nämnder som redovisar positiva avvikelser jämfört med budget är överförmyndar-

nämnden 13 procent (310 000 kronor), bygg- och miljönämnden 11 procent (1,6 miljoner 

kronor), kultur- och fritidsnämnden 5 procent ( 2,6 miljoner kronor), vård- och 

omsorgsnämnden 3 procent (8,3 miljoner kronor) och socialnämnden 1 procent (321 000 

kronor). 

Avfallsverksamhetens redovisar ett underskott på 900 000 kronor. VA-verksamhetens resultat 

för 2019 uppgår till ett underskott på 56 000 kronor, vilket inte redovisas i tabellen ovan 

beroende på att resultatet för VA-verksamheten regleras i balansräkningen som en skuld eller 

fordran på kommunen. 

Utförligare analyser och kommentarer redovisas i nämndernas verksamhetsberättelser. 

2.6.3.3 Resultat år 1996-2019 

För åren 1996-2000 uppgick de ackumulerade underskotten till 180,0 miljoner kronor. De 

senaste 19 åren har kommunen redovisat överskott om sammanlagt 611,0 miljoner kronor. 

Resultat åren 2000-2019 
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2.6.3.4 Nämndernas nettokostnader  

Nämndernas nettokostnader ökar med 75,2 miljoner kronor jämfört med år 2018. 

Kostnadsökningen är 7,2 procent, vilket kan jämföras med ökningen på 74,0 miljoner kronor 

(7,6 procent) mellan åren 2017 och 2018. 

 

Nettokostnadsförändring 
exklusive interna transaktioner, 
tkr 

Bokslut 2018 Bokslut 2019 Förändringar Procent 

Kommungemensamma 
verksamheter 1) 

-91 823 -98 765 6 942 7,6 

Kultur- och fritidsnämnd -23 798 -28 083 4 285 18,0 

Tekniska nämnden -104 914 -117 218 12 304 11,7 

Överförmyndarnämnd -1 879 -2 097 218 11,6 

Socialnämnd -57 200 -59 525 2 326 4,0 

Bygg- och miljönämnd -14 374 -13 701 -670 -4,7 

Barn- och utbildningsnämnd -517 351 -543 926 26 575 5,1 

Vård- och omsorgsnämnd -236 311 -259 551 23 240 9,8 

Summa -1 047 650 -1 122 866 75 220 7,2 

Kapitalkostnaderna är exkluderade i redovisningen ovan så att jämförelsen mellan åren ska bli 

rättvisande. Taxefinansierade verksamheterna avfall och VA ingår inte i redovisningen ovan. 

 

1) Kommunfullmäktige, stöd till politiska partier, valnämnd, revision, kommunstyrelse, 

kommunstyrelsens förvaltning. 

Analysen i tabellen visar att den procentuella nettokostnadsökningen mellan 2018 och 2019 är 

lägre än mellan 2017 och 2018. I relation till ökningen av skattenettot med 76,5(43,2) 

miljoner kronor (6,8 procent) mellan åren, är nettokostnadsökningen 0,4 procentenheter högre 

2019. I analysen har eliminering skett av nettokostnader för avgiftsfinansierade verksamheter, 

pensionskostnader, upplupna löneskulder och realisationsvinster. För att jämförelsen mellan 

åren ska bli rättvisande har kommunen inte tagit med interna intäkter och kostnader, 

exempelvis internhyrestransaktioner och kapitalkostnader, det vill säga internränta och 

avskrivning på tillgångarna. 

  

2.6.3.5 Kostnads- och intäktsanalys mellan åren 2018 och 2019, exklusive interna 

transaktioner 

tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Förändring 

Intäkter 393 074 374 017 -19 057 

Kostnader    

Inköp av varor och tjänster samt utbetalning av 
bidrag 

-604 884 -626 950 -22 066 

Kostnader för arbetskraft (personalkostnader) -809 199 -855 084 -45 885 

Summa kostnader -1 414 083 -1 482 034 -67 951 

Avskrivning av inventarier och fastigheter -55 247 -60 203 -4 956 

Skatteintäkter och utjämning 1 125 259 1 201 728 76 469 

Finansnetto -5 045 -6 651 -1 606 

Netto 43 958 26 857 -17 101 
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Intäkter 

Kommunens externa intäkter minskar med 19,0 (+22,4) miljoner kronor. förändringen 

kommer från flera intäktskällor: 

 Försäljning av varor och material minskar totalt med cirka 120 000 kronor netto, 

främst inom pedagogiskt omsorg cirka 143 000 kronor och inom Fritid och kultur med 

cirka 270 000 kronor samt inom gemensamma verksamheter med 92 000 kronor. Inom 

vård- och omsorgen ökar intäkterna med ca 347 000 kronor och infrastruktur och 

skydd med cirka 40 000 kronor. 

 Taxor och avgifter ökar med 11,0 miljoner kronor netto. Största ökningarna finns 

inom taxefinansierade verksamheter 6,7 miljoner kronor, infrastruktur och skydd med 

mera cirka 2,0 miljoner kronor samt vård och omsorg ca 1,1 miljoner kronor. Inom 

pedagogisk omsorg ökar intäkterna med 0,8 miljoner kronor. Inom skogsavverkning 

uppgår ersättningar till ca 1,0 miljoner kronor. inom övriga verksamheter är det en 

minskning med cirka 0,6 miljoner kronor. 

 Intäkter i form av hyror och arrenden ökar med ca 2,8 miljoner kronor. En stor del är 

hyresintäkter från externa kunder främst inom vård och omsorg samt ekonomiskt 

bistånd, 1,3 miljoner kronor, inom Fritid och kultur ökar hyresintäkterna med 0,6 

miljoner, Infrastruktur och skydd 0,6 miljoner, Övriga verksamheter redovisar 

sammantaget en ökning med 300 000 kronor i jämförelse med förra året. 

 Bidrag till kommunen minskar med ca 17,0 miljoner kronor jämfört med förra året. 

Verksamheter som får ökade bidrag i jämförelse med år 2018 är Infrastruktur och 

skydd 2,2 miljoner kronor, affärsverksamheter 400 000 kronor samt gemensamma 

verksamheter cirka 300 000 kronor. Verksamheter som får minskade bidrag är 

flyktingmottagande 13,8 miljoner kronor. Personlig assistens 2,7 miljoner kronor, 

övriga verksamheter får minskade bidrag med cirka 3,4 miljoner kronor. 

 Kommunens försäljning av verksamheter till andra kommuner samt övriga 

ersättningar ökar med 2,5 miljoner kronor. Bland annat ökar försäljningen av 

skolplatser med 2,0 miljoner kronor. Övriga verksamheter minskar intäkterna med 

sammantaget cirka 600 000 kronor. Försäkringsersättningar ökade med 1,1 miljoner 

kronor. 

 Försäljning av tillgångar, i huvudsak mark och fastigheter, minskar med 18,2 miljoner 

kronor.  

 Inköp av material, lämnade bidrag, köp av verksamhet och övriga driftkostnader 

Kostnaden för köp av material, lämnade bidrag, köp av verksamhet och övriga driftkostnader 

ökar med 22,0 miljoner kronor i jämförelse med förra året. Förändringen förklaras av flera 

poster. Främst finns kostnadsökningar inom köp av huvudverksamhet 9,5 miljoner kronor, 

lämnade bidrag 1,7 miljoner kronor, lokal- och markhyror med 4,4 miljoner kronor, 

fastighetskostnader och entreprenader 8,6 miljoner kronor, förbrukningsinventarier- och 

material 2,4 miljoner kronor, konsulttjänster 5,6 miljoner kronor, transporter och resor 2,9 

miljoner kronor, försäkring och riskkostnader 3,5 miljoner kronor. Övriga driftkostnader ökar 

med sammanlagt 700 000 kronor. 

De största kostnadsminskningarna är kostnader för försålda exploateringsfastigheter 15,0 

miljoner, kostnader för bränsle, energi, vatten 1,7 miljoner kronor samt annonser, reklam, 

information 600 000 kronor. 

Verksamheten i extern regi, när kommunen köper huvudverksamhet från andra utförare, har 

ökat med 3 procent till 284,2 miljoner kronor, jämfört med 274,7 miljoner kronor föregående 

år. Det innebär att 18 procent av kommunens verksamhet utförs av andra än kommunen, 

jämfört med 18 procent föregående år. Driftbidragen till utförare inom kommunkoncernen, 

räddningstjänsten och Håbo Marknads AB, ingår. 
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Barn- och utbildningsnämnden betalar 153,3 miljoner kronor för barn och elever i 

gymnasieskola, grundskola, förskoleklass, fritidshem och förskola och som utförs av annan 

huvudman än kommunen. Vård- och omsorgsnämnden köper främst äldreboende, hemtjänst 

och LSS-verksamhet för totalt 65,0 miljoner kronor. Det är en ökning med 17 procent från 

föregående år. Socialnämnden köper främst boende för ensamkommande flyktingbarn samt 

institutionsvård för 23,4 miljoner kronor från andra utförare. Det är en minskning med 31 

procent från år 2018. Tekniska nämnden betalar totalt 14,2 miljoner kronor för främst 

snöröjning och sandning av vägar. Kommunstyrelsen betalar driftbidraget till 

räddningstjänsten 20,8 miljoner och till Håbo Marknads AB 5,0 miljoner kronor. 

Överförmyndarnämndens verksamhet bedrivs i Uppsala kommuns regi, 2,1 miljoner kronor. 

Kostnad för arbetskraft (personalkostnader) 

Kostnaderna för personal inklusive pensioner ökar totalt med 45,9 (40,0) miljoner kronor från 

2018. Det är en ökning med 5,7 (5,2) procent. Lönekostnaden inklusive arbetsgivaravgifter, 

avtalsförsäkringar samt löneskatten ökar med 42,0 (35,3) miljoner kronor eller 5,6 (4,9) 

procent. Kostnaden för pensionsavsättningar och pensionsutbetalningar ökar med 3,9 (4,7) 

miljoner kronor eller 7,4 (9,8) procent jämfört med 2018. 

Kostnad, tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Förändring 

Löner -563 890 -595 590 -31 700 

Kostnadsersättningar -3 622 -3 231 391 

Arbetsgivaravgifter -188 730 -199 400 -10 670 

Pensioner kostnader -52 957 -56 863 -3 906 

Summa personalkostnad -809 199 -855 084 -45 885 

Avskrivning av inventarier och fastigheter 

Avskrivningskostnaden, det vill säga värdeminskningen av kommunens anläggningstillgångar 

och inventarier, är 60,2 (55,2) miljoner kronor. Jämfört med år 2018 ökar kostnaden med 5,0 

(3,7) miljoner kronor. Ökningen återfinns till största delen inom kommunens fastigheter, VA-

anläggningar, maskiner och inventarier, se tabellen. 

Objekt År 2018 År 2019 Förändring 

Fastigheter -31 180 -33 820 -2 640 

Maskiner och inventarier -5 356 -6 054 -698 

Finansiell leasing 0 -72 -72 

VA-verksamheten -9 496 -10 789 -1 293 

Avfallsverksamheten -1 001 -1 052 -51 

Anläggningar (gata) -8 214 -8 416 -202 

Summa avskrivningar -55 247 -60 203 -4 956 
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2.6.3.6 Skatteintäkter 

Intäkten av kommunalskatten, vilken är kommunens största finansieringskälla, ökar med 38,0 

(24,3) miljoner kronor eller 4,0 (2,3) procent mellan åren 2018 och 2019. Jämfört med budget 

är skatteintäkter och slutavräkning för åren 2018 och 2019 totalt 2,0 miljoner kronor högre. 

2.6.3.7 Skatteutjämning och statsbidrag 

År 2005 infördes ett skatteutjämningssystem i Sverige. Utjämningens syfte är att skapa mer 

likvärdiga ekonomiska förutsättningar för landets kommuner. Invånarna ska kunna få lika god 

service oberoende var i landet de bor. Den senaste revideringen genomfördes 1 januari 2014. 

Revideringen medförde att Håbo kommun betalar mindre till utjämningssystemet än tidigare. 

Delarna i utjämningsystemet redovisas nedan. 

Utjämning, generella statsbidrag och regleringsbidrag 

Inkomster från inkomstutjämning och regleringsbidrag uppgår till 110,9 (83,6) miljoner 

kronor för Håbo kommun. Inkomsterna är 27,3 miljoner kronor högre än 2018. Utöver 

inkomstutjämningen har kommunen fått generella statsbidrag om 4,4 (10,9) miljoner kronor 

varav 4,4 (6,0) miljoner kronor i extra statsbidrag för flyktingmottagandet. Bidraget för att 

stimulera ökat bostadsbyggande i kommunen upphörde år 2018 då kommunen fick 4,9 

miljoner kronor. 

Kostnadsutjämning 

Kostnadsutjämningen syftar till att utjämna strukturella kostnadsskillnader mellan landets 

kommuner. Under 2019 betalar kommunen 7,7 (22,5) miljoner kronor i kostnadsutjämning 

vilket är 14,8 miljoner kronor lägre än 2018. 

LSS-utjämning 

År 2004 infördes ett nytt system för att utjämna LSS-kostnaderna mellan landets kommuner. 

Vid införandet betalade kommunen 4,5 miljoner kronor i utjämningen och under årens lopp 

har kommunens kostnad i utjämningen ökat. År 2019 betalar kommunen 45,3 (46,8) miljoner 

kronor till LSS-utjämningen vilket är en minskning med 1,6 miljoner kronor från år 2018. 

Fastighetsavgift 

Införandet av fastighetsavgiften år 2008 var neutral, både för varje enskild kommun och för 

staten. Intäkterna från den kommunala fastighetsavgiften 2008 uppskattades till 12 miljarder 

kronor och fördelades lika mellan kommunerna. Från 2009 har den årliga intäktsförändringen 

från fastighetsavgiften tillförts varje kommun och adderats till det ursprungliga beloppet.  År 

2019 är det prognostiserade beloppet 41,3 miljoner kronor vilket är en ökning med cirka 1,4 

miljoner kronor jämfört med år 2018. 

Skatteintäkter, utjämning och statsbidrag, mkr 
Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Budget 
2019 

Skatteintäkter 1 060,2 1 098,2 1 096,2 

Inkomstutjämning 80,5 95,8 97,3 

Kostnadsutjämning -22,5 -7,7 -9,9 

Regleringsavgift 3,0 15,1 9,4 

LSS-utjämning -46,8 -45,3 -44,9 

Fastighetsavgift 39,9 41,3 41,9 

Särskilt statsbidrag, flykting och övrigt 6,0 4,4 4,3 

Särskilt statsbidrag, byggstimulans 4,9 0,0 2,0 

Summa 1 125,3 1 201,7 1 196,3 
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2.6.3.8 Finansnetto och räntekostnader 

Finansnettot, som utgörs av skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader, 

har sedan 2018 förändrats negativt med 1,6 miljoner kronor. Finansiella kostnader har ökat 

med cirka 900 000 kronor. I huvudsak beror det på att räntan på pensionsskulden har ökat. 

Finansiella intäkterna minska med 700 000 kronor. Detta beror i huvudsak på att utdelningen 

från Kommuninvest, år 2019 minskat med cirka 1,0 miljon kronor. 

Finansiella kostnader på långfristiga lån 

Räntekostnaderna på långfristiga skulder minskar med 0,4 (1,2) miljoner kronor till 9,6 

miljoner kronor jämfört med år 2018. Minskningen beror bland annat på den låga räntenivån 

och att kostnaderna för derivat minskat. Kommunen har under 2019 upptagit nya lån om 50,0 

miljoner kronor. 

Kommunen använder ränteswappar för att säkra upp ränterisken på underliggande lån. Av 

kommunens totala skuldportfölj på 783,7 (733,7) miljoner kronor har 599 (315) miljoner 

kronor eller 76 (43) procent av lånen säkrats upp med derivatinstrument med olika 

förfallostruktur eller till en fast räntebindning. Ränterisken vid en procents höjning av räntan 

uppgår till 1,8 (4,2) miljoner kronor på helår. 

Syftet med ränteswappar är att begränsa exponeringen mot risken i rörlig ränta. Genom 

ränteswapparna betalar kommunen en fast ränta och erhåller tre månaders Stibor. Att delvis ta 

bort denna risk överensstämmer med kommunens målsättning om en jämn och stabil 

räntekostnad över tiden. Den totala genomsnittsräntan för kommunens långfristiga skulder 

uppgår till 1,08 (1,38) procent. Jämfört med föregående år är det en minskning med 0,30 

procentenheter. 

Finansiella intäkter 

Finansiella intäkterna är 6,0 (6,6) miljoner kronor, varav 2,6 miljoner kronor kommer från 

kommunens bolag. Övriga finansiella intäkter, 3,4 miljoner kronor, kommer bland annat från 

kommunens koncernkonto och utdelningar och återbäring från Kommuninvest. 

2.6.3.9 Kostnadstäckningsgrad 

Verksamhetens nettokostnader måste, sett över ett antal år, täckas av skatteintäkter och 

generella statsbidrag. Dessutom behöver kommunen ett visst överskott för att kunna betala 

lån, framtida nyinvesteringar och pensionsutbetalningar. Nedanstående diagram visar 

verksamhetens nettokostnad exklusive finansiella kostnader. 

 

För att uppnå en konsoliderande nivå på verksamheten behöver relationstalet vara cirka 93 

procent, vilket Håbo inte nådde i år. Relationstalet för år 2019 ligger på 97,2 (95,6) procent 
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och en kostnadsminskning på cirka 49,0 miljoner kronor hade behövts göras. 

2.6.3.10 Investeringar 

Håbo kommun har under åren 1996 till 2019 investerat 2 021 miljoner kronor netto i 

anläggningar och inventarier. Kommunens totala bokförda värde av anläggningar och 

inventarier uppgår 2019 till 1 692,0 (1 555,0) miljoner kronor. 

Investeringsbudget exklusive exploateringsinvesteringar år 2019 uppgår till 445,2 miljoner 

kronor inklusive ombudgeteringar från år 2018 för pågående investeringsprojekt. 

Förbrukningen av investeringsmedel uppgår till netto 133,2 (149,2) miljoner kronor efter 

avdrag för offentliga investeringsbidrag. Definitionen av nettoinvestering är förändrad från 1 

januari 2019 i enlighet med lagen om kommunal bokföring LKBR. Bidrag från privata ska 

inte räknas som investeringsinkomst utan som driftintäkt. 

Överskottet inom investeringarna är 312,0 miljoner kronor. Av överskottet avser 136,8 

miljoner pågående projekt där tidplanen inte hållit och som begärs ombudgeterade till 

kommande år (år 2020 96,1 miljoner kronor och år 2021 40,6 miljoner. 

När hänsyn tas till ombudgetering till kommande år, redovisas ett överskott om 175,2 

miljoner kronor år 2019. Det beror i huvudsak på att överskott från investeringarna i 

Västerängsskolan, Vibyskolan, Skogsbrynets förskola, kommunhuset, fotbollsanläggningens 

etapp 2 och ny simhall inte följer med till nytt år. Nya investeringsbudgetar kommer att 

begäras när projekten aktualiseras. 

Förutom de ordinarie investeringarna har det investerats inom exploateringsverksamheten för 

60,6 (19,5) miljoner kronor och omsättningstillgångarna har ökats med 775 000 (18,5 

miljoner) kronor. 

Investeringar i anläggningar och inventarier år 1996-2019 
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2.6.3.11 Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen visar förändring av likvida medel under året uppdelade i kategorierna 

löpande-, investerings- och finansieringsverksamhet. 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Kassaflödet från den löpande verksamheten är positivt och uppgår till 136,6 (195,6) miljoner 

kronor. 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Investeringsutgifterna för materiella tillgångar och exploateringen är 195,7 (174,4) miljoner 

kronor. I anskaffningskostnader ingår pågående exploateringsprojekt med 60,6 (24,5) 

miljoner kronor. 

Finansieringen av investeringarna har skett genom det egna kassaflödet med 137,0 miljoner 

kronor, genom ny upplåning 50,0 miljoner samt genom försämring av likvida medel om 9,0 

miljoner kronor. 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Under året har upplåning skett om 50,0 miljoner kronor. Budgeterad upplåning som 

beslutades av kommunfullmäktige för 2019 uppgår till 127,0 miljoner. Kassaflödet från 

finansieringsverksamheten uppgår till 50,0 miljoner kronor. 

Förändring av likvida medel 

Likvida medel minskar med 9,3 (+21,1) miljoner kronor och uppgår vid årets slut till 40,8 

(50,1) miljoner kronor. 

 

2.6.3.12 Låneskuld 

Håbo kommun är ung och saknar i stort sett de övervärden på tillgångssidan som många andra 

kommuner i Stockholmsområdet har kunnat använda för att finansiera sin expansion. 

Skuldsättningsgraden är hög eftersom kommunen gjorde mycket omfattande investeringar 

inom skolan under åren 1996 till 2003 och investeringsnivå kommer fortsatt att ligga på en 

hög nivå. Kommunens externa långfristiga låneskuld uppgår till 783,7 miljoner kronor. Det 

motsvarar en ökning från 34 200 kronor till 35 800 kronor per invånare 1 november. 

Därutöver har kommunen pensionsåtaganden på 293,0 (303,8) miljoner kronor eller 13 391 

(14 170) kronor per invånare 1 november, en minskning med 779 kr/invånare. Under 2019 

investerar kommunen ca 195 miljoner kronor i fastigheter och anläggningar. 

Skuldportföljen har en volym på 783,7 miljoner kronor. Den genomsnittliga räntan för hela 

skuldportföljen uppgår till cirka 1,08 procent (1,38) procent. 

Både den genomsnittliga räntebindningen och räntan har förändrats. Den genomsnittliga 

räntenivån i portföljen har minskats med cirka 0,30 procentenheter. 

Kommunen använder aktivt derivatinstrument för att säkra upp ränterisken på underliggande 

lån. Av kommunens totala skuldportfölj har cirka 599 (315) miljoner kronor eller 76 (43) 

procent av lånen säkrats upp med derivatinstrument med olika förfallostruktur eller till fast 

räntebindning. Ränterisken vid en procents höjning av räntan uppgår till 1,8 miljoner kronor 

på helår. 
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Räntebindning och kapitalbindning 

 

Skuldportföljens genomsnittliga kapitalbindning är 3,27 (2,70)år och den genomsnittliga 

räntebindningen är 2,86 (1,95)år. Av portföljen har 10,85 (31,9) procent en kapitalbindning på 

ett år eller kortare och 26,8 (57,0) procent har en räntebindning på ett år eller kortare. Utan 

derivat hade 53,6 (89,1) procent av portföljen haft en räntebindning på ett år eller kortare. 

Med nuvarande låneportfölj har kommunen inga valutarisker eller kreditrisker. Kommunen 

har inte placerat några tillgångar, därav föreligger inga risker avseende finansiella tillgångar. 

2.6.3.13 Medfinansiering av Citybanan 

Kommunfullmäktige beslutade år 2009 (KF § 98) att Upplands Lokaltrafik (Uppsala läns 

landsting) ingick avtal med staten om medfinansiering av Citybanan. För Håbo kommuns del 

innebar detta att fullmäktige godkände en medfinansiering om 38,0 miljoner kronor jämte 

indexuppräkning om 8,2 miljoner kronor. Slutbetalningen av medfinansieringen av Citybanan 

gjordes år 2017 och har uppgått till 46,2 miljoner kronor för perioden 2013-2017 inklusive 

indexuppräkningar. 

Upplösningen, det vill säga avskrivningen av bidraget, påbörjades år 2013 innebärande en 

avskrivning på kapitalbeloppet med 1,5 miljoner kronor år 2019, vilket belastar 

resultaträkningen. Detta görs i enlighet med riksdagens beslut om ändring i lagen (1997:614), 

5 kapitel 7 §, om kommunal redovisning. År 2013–2038 kommer den årliga 

nedskrivningskostnaden om 1,5 miljoner kronor att belasta kommunens resultaträkning. 
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2.6.3.14 Soliditet 

Soliditeten anger hur stor andel av kommunens tillgångar som finansieras med eget kapital 

och ger en uppfattning om kommunens finansiella styrka på längre sikt. Utvecklingen av 

soliditeten bestäms dels av resultatet, dels av hur tillgångar, avsättningar och skulder 

förändras under året. Det finns ingen norm för vilken soliditet en kommun bör ha. Kommunen 

strävar dock efter en hög soliditet eftersom det minskar kommunens finansiella kostnader. 

Soliditeten för Håbo kommun år 2019 är 33,0 (33,7) procent. Det kan jämföras med den 

ovägda genomsnittliga soliditeten för länets kommuner som år 2018 var 40,9 procent. På 

grund av ändringarna i den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning som gäller 

från 2019 har vissa balansposter korrigerats gjorts mot det egna kapitalet 2018, varför 

soliditetsnyckel tal skiljer sig för år 2018 till det bättre. 

 

Om man även tar hänsyn till pensionsförpliktelserna, både de som redovisas som 

ansvarsförbindelse, är soliditeten 17,6 (16,7) procent, att jämföra med den ovägda soliditeten 

för länet år 2018 som var 13,0 procent. 

 

2.6.3.15 Känslighetsanalys 

Kommunens ekonomi är utsatt för påverkan från omvärlden. En känslighetsanalys som visar 

förändringar i ett antal storheter ger följande riskexponering för år 2019: 

 Ökade löner med 1 procent - motsvarar 8,1 miljoner kronor i ökade kostnader 

 Effektivisering med 1 procent - motsvarar 11 miljoner kronor i sänkta kostnader 

 100 fler/färre invånare - motsvarar 10 miljoner kronor i ändrade skatteintäkter 

 Räntan ökar med 1 procent - motsvarar 3,1 miljoner kronor i ökade kostnader 

 Ökad upplåning 100 miljoner kronor - motsvarar 1,5 miljoner kronor i ökade 

kostnader 

 Förändrad skattesats 50 öre - motsvarar 25 miljoner kronor i ändrade intäkter 
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2.7 Balanskravsresultat 

Kommunfullmäktige fattade beslut 2019-02-25 §8 att anta lokala riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv samt att reservera överskott 

upparbetade från och med räkenskapsåret 2010-2012, enligt beräkning av ingående balans för 

resultatutjämningsreserven, uppgående till 14,7 miljoner kronor. 

De lokala riktlinjerna som kommunfullmäktige beslutade om har sin utgångspunkt i 

kommunens ekonomiska ställning, vilka faktorer som främst påverkar verksamhet och 

ekonomi i framtiden samt en bedömning av faktorernas betydelse och påverkbarhet. Det kan 

exempelvis vara planerade investeringar, låneskulder och det totala pensionsåtagandets 

påverkan på resultat och ställning. Av kommunens riktlinjer framgår att; 

Reservering till resultatutjämningsfonden får göras om kommunens finansiella mål är 

uppnådda med ett belopp som motsvarar den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar 

som överstiger två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och 

kommunalekonomisk utjämning. Detta eftersom kommunen har långfristiga skulder i from av 

lån från externa kreditinstitutioner och ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser som 

redovisas utanför balansräkning som kan belasta kommunens resultat i framtiden. 

Dessutom krävs att överskottet överstigande två procent, enligt ovan i kommunens 

resultaträkning inte används likviditetsmässigt till att finansiera det årets investeringar. 

Kommunens balanskravsresultat är positivt och uppgår enligt beräkningen i tabellen nedan till 

1,7 miljoner kronor eller 0,1 procent. Enligt beslutade riktlinjer avsätts inte medel till 

resultatutjämningsreserven år 2019. Att notera är att intäkter av engångskaraktär uppgår till 

totalt 25,2 miljoner kronor. 

Enligt 11 kap. 10 § LKBR ska upplysningar om årets resultat efter balanskravsjusteringar och 

balanskravsresultatet redovisas i förvaltningsberättelsen. Vidare framgår att vid beräkningen 

av balanskravsresultatet, som är kopplat till kommunallagens balanskrav, ska årets resultat 

rensas för vissa poster som inte härrör från den egentliga verksamheten. Denna beräkning ska 

ske enligt följande: 

  

Balanskravsresultat, tkr 2017 2018 2019 

Årets resultat 137 686 43 958 26 858 

Avgår samtliga realisationsvinster -29 334 -33 761 -25 158 

Avgår Utdelning från Håbo marknads AB -72 052 0 0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 36 300 10 197 1 700 

Avgår medel till resultatutjämningsreserv 0 0 0 

Tillägg medel från resultatutjämningsreserv 0 0 0 

Årets balanskravresultat 36 300 10 197 1 700 

Balanskravresultat från tidigare år 0 0 0 

Summa balanskravresultat 36 300 10 197 1 700 

Balanskravresultat att reglera 36 300 10 197 1 700 
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2.8 Väsentliga personalförhållanden 

2.8.1 Antal anställda 

Koncernen 

Håbohus AB har 18 anställda varav fyra är kvinnor. Åldersfördelningen är nio stycken är 30-

49 år samt nio stycken är 50 år och äldre. Av de anställda har 4 stycken högskoleutbildning. 

Under året har tre rekryteringar skett. Det har inte varit något problem att hitta kompetent 

personal. Bolaget har inga vakanta tjänster vid årsskiftet. Bolaget följer sin fastlagda 

utbildningsplan. 

Håbo Marknads AB 

VD slutade under året och det tillsattes en tillförordnad VD. 

Kommunen 

Personalredovisningen är till för att redovisa hur personalsituationen ser ut. Det som redovisas 

är läget den 1 november. Det handlar om en ögonblicksbild, eftersom personalsituationen 

förändras hela tiden. 

Redovisningen bygger på ett antal nyckeltal från kommunens personalsystem som ger 

grundläggande information om personalsituationen. 

Redovisningen omfattar tillsvidare- och visstidsanställda med månadslön (inklusive helt 

lediga anställda) enligt Allmänna bestämmelser (AB). Tillsvidareanställda är de som i dagligt 

tal ofta kallas fast anställda. Med visstidsanställda avses anställda under viss bestämd tid som 

vikarier, allmänna visstidsanställningar, provanställningar, efter 67 års ålder eller enligt 

skollagen. 

När timavlönad personal redovisas anges det särskilt att de är medräknade i redovisningen. 

Antal månadsavlönade totalt 2017 2018 2019 

Alla anställda, antal i kommunen 1 525 1 551 1 593 

Andel kvinnor, procent 78,5 79,5 79,7 

Andel män, procent 21,5 20,5 20,3 

Andel tillsvidareanställda, procent 86,3 86,4 86,4 

Andel visstidsanställda, procent 13,7 13,6 13,6 

Kommunen växer kontinuerligt och antalet anställda i kommunkoncernen har ökat. Den 1 

november 2019 är 1 377 personer tillsvidareanställda och 216 personer visstidsanställda. 

Kvinnorna utgör en klar majoritet med 79,7 procent av alla anställda. 

  

Antal månadsavlönade per förvaltning 2017 2018 2019 

Kommunstyrelsens förvaltning inkl. 
Tekniska- och Kultur-o 
fritidsförvaltningarna 

188 207 222 

- varav Tekniska förvaltningen 0 0 104 

- varav Kultur-och fritidsförvaltningen 0 0 35 

Kommunstyrelsens förvaltning   83 

Bygg- och miljöförvaltningen 32 27 28 

Barn- och utbildningsförvaltningen 889 905 924 

Socialförvaltningen 418 414 420 
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Vid årsskiftet inrättas det två nya förvaltningar; Tekniska förvaltningen och Kultur-och 

fritidsförvaltningen. Därmed minskar Kommunstyrelsens förvaltning med motsvarande antal 

anställda. 

  

Hel- och deltidsanställda 2017 2018 2019 

Tillsvidareanställda kvinnor    

Heltid 100 procent 78,7 80,1 80,9 

Deltid 75-99 procent 14,5 13,6 13,6 

Deltid -74 procent 6,8 6,3 5,5 

Tillsvidareanställda män    

Heltid 100 procent 87,2 87,7 88,3 

Deltid 75-99 procent 6,0 5,4 6,9 

Deltid -74 procent 6,8 6,9 4,8 

Innan nyanställning sker ska kommunen vid behov av arbetskraft först pröva om det går att 

erbjuda höjd sysselsättningsgrad till en deltidsanställd arbetstagare på arbetsstället som 

skriftligen har anmält intresse av detta. Detta regleras i kollektivavtalet Allmänna 

bestämmelser (AB). 

Enligt det centrala kollektivavtalet HÖK mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och 

Regioner är målsättningen att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid 

nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta heltid. 

Kommunstyrelsen har beslutat att målsättningen är att kommunens medarbetare som önskar 

arbeta heltid också ska kunna erbjudas den möjligheten. En handlingsplan som sträcker sig till 

2021 har upprättats i kommunen. 

Förskoleverksamheten har infört heltid vid nyanställning. I handlingsplanen anges att målet 

inför år 2020 är att 95 % av alla tillsvidareanställda ska ha heltidsanställning. Kommunen har 

under 2019 uppnått att 82,1 % av samtliga tillsvidareanställda har heltidsanställning. 

80,9 procent av alla tillsvidareanställda kvinnor i kommunen är heltidsanställda. Motsvarande 

siffra för männen är 88,3 procent. Heltidsanställningarna för både kvinnor och män har ökat 

under året. Det är främst kvinnor som arbetar i verksamheter med många deltidsanställningar, 

som vård och omsorg och skolmåltidsverksamhet. 

På kommunstyrelsens förvaltning arbetar 96 procent av de tillsvidareanställda heltid. 

Motsvarande siffra för övriga förvaltningar är; 94,9 procent på tekniska förvaltningen, 100 

procent för bygg- och miljöförvaltningen, 90 procent på kultur- och fritidsförvaltningen, 88,4 

procent för barn- och utbildningsförvaltningen och 64 procent för socialförvaltningen. 

Socialförvaltningen erbjuder sedan 2013 heltidsanställning till alla tillsvidareanställda på 

dagtid inom äldre- och korttidsboende. 

2.8.2 Åldersstruktur 

  

Genomsnittsåldern för kommunens samtliga månadsavlönade är 44,1 år. De 

tillsvidareanställdas snittålder är 45,1 år. Genomsnittsåldern för den tidsbegränsat anställda 

personalen är 37,9 år. 

40,1 procent av alla tillsvidareanställda är över 50 år. 

 

Antal tillsvidareanställda Kvinnor Män Alla 
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Antal tillsvidareanställda Kvinnor Män Alla 

 1 115 262 1 377 

Indelning i åldersgrupp och procent    

20-29 6,9 9,5 7,4 

30-39 20,5 24,4 21,2 

40-49 32,7 25,2 31,3 

50-59 27,9 27,5 27,8 

60 och över 12,0 13,4 12,3 

2.8.3 Arbetad tid och resursanvändning 

 Här redovisas den faktiskt arbetade tiden och olika former av frånvaro. Frånvaro delas upp i 

semester, sjukfrånvaro samt lagstadgad och annan överenskommen ledighet. Avtalad arbetstid 

är det möjliga antalet arbetade timmar per år (helgdagar borträknade). Vid beräkning av den 

totala arbetade tiden tas dessutom hänsyn till mertid och övertid, vilket inte ingår i den 

avtalade arbetstiden. 

Den arbetade tiden för 2019 är 2 415 476 timmar, vilket motsvarar cirka 76,7 procent av den 

avtalade tiden. Redovisningen avser alla månads- och timavlönade. 

  

Arbetad tid och frånvaro, timmar i 1000-
tal 

2017 Procent 2018 Procent 2019 Procent 

Arbetstid enligt avtal 3 022 100 3 047 100 3 148 100 

Summa frånvaro 740 24,5 737 24,2 759 24,1 

Övertid och mertid 29 1,0 26 0,9 26 0,8 

Totalt arbetad tid 2 311 76,5 2 336 76,7 2 415 76,7 

Utförda årsarbeten 

Arbetad tid minus frånvaro kan omräknas till årsarbetare. Ett årsarbete avspeglar en normal 

årsarbetstid på 1700 timmar för en heltidsarbetande. Med den beräkningsgrunden utförde alla 

anställda i kommunen, inklusive timavlönade men exklusive feriearbetarna, totalt 1 421 

årsarbeten. 

2.8.4 Genomsnittlig utbildningsnivå 

Den genomsnittliga utbildningsnivån i en kommun är hög eftersom många yrken kräver 

universitetskomptens, såsom lärare, förskollärare, fritidspedagoger, socialsekreterare, 

kuratorer, ingenjörer, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, bibliotekarier, miljö- 

och hälsoskyddsinspektörer samt handläggare inom olika områden som t.ex. ekonomer, HR-

specialister, jurister, samhällsplanerare och projektledare. 

2.8.5 Personalförsörjning och kompetensutveckling 

Samtliga aktörer inom Region Uppsala upprättar kompetensförsörjningsplaner för gemensam 

bild av kompetensbehovet. I Håbo kommun har framkommit att följande är bristyrken vilka är 

svårrekryterade: skolpsykologer, sjuksköterskor inom funktionsnedsättning/geriatrik, 

socialsekreterare/stöd till familjer, kurator/beroendeterapeut, lärare inom samtliga områden 

men störst brist inom svenska, so, tyska och kemi/fysik samt slöjdlärare, badmästare, 

projektledare inom teknik, byggnadsinspektörer, fastighetsförvaltare, drifttekniker VA och 

VA-ingenjörer samt kockar. 

Ett sätt att trygga personalförsörjningen är att erbjuda full sysselsättning till de medarbetare 
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som så önskar. Det överensstämmer också med det centrala kollektivavtal som kommunerna 

omfattas av. 

Antalet externa rekryteringar har dock minskat något under året och är 273 stycken i 

rekryteringssystemet. De flesta ser kommunens platsannonser via Arbetsförmedlingens 

platsbank, kommunens webbplats eller intranätet. 

Personalomsättningen minskar sedan några år vilket bland annat kan bero på lågkonjunktur 

som minskar rörligheten på arbetsmarknaden.152 av kommunens tillsvidareanställda har 

slutat under året (2018: 171 personer, 2017: 198 personer). Det motsvarar en 

personalomsättning på 10,9 procent (2018: 12,5 procent, 2017: 15,4 procent). 77 procent av 

dessa har slutat på grund av egen uppsägning (2018: 82,5 procent), 16 procent på grund av 

pension (2018: 11 procent) och resterande av övrig orsak. I år valde 24 personer att gå i 

pension. Av dessa var 12 under 65 år, sju var 65 år och fem var över 65 år. 19 personer gick i 

pension 2018 och 33 personer 2017. 

Håbo kommun är sammanhållande för mentorsprogrammet i ett samarbete mellan 

personalavdelningarna i Enköping, Knivsta, Upplands-Bro och Håbo. Under året deltar Håbo 

med två adepter.   

2.8.6 Sjukfrånvaro - Hälsotal 

Sjukfrånvarotalet i procent av tillgänglig ordinarie arbetstid har minskat till 6,3 procent för 

hela kommunen. De totala sjukfrånvarotimmarna omräknat till årsarbetare motsvarar 108 

årsarbetare. 

Redovisningen omfattar alla arbetstagare oavsett anställningsform men inom avtals-område 

HÖK/AB. Som sjukfrånvaro räknas frånvaro på grund av sjukdom, olycksfall, arbetsskada, 

medicinsk behandling, arbetslivsinriktad rehabilitering och sjuk- eller aktivitetsersättning. 

Sjukfrånvaron anges i procent av de anställdas sammanlagda möjliga ordinarie arbetstid i 

timmar, den tillgängliga arbetstiden. Hänsyn har tagits till frånvaro utan lön, exempelvis 

tjänstledighet för annat arbete, tjänstledighet för vård av barn eller övrig frånvaro utan lön. 

Nyckeltal sjukfrånvaro (procent) 2017 2018 2019 

Total sjukfrånvaro av den tillgängliga ordinarie arbetstiden 6,7 6,9 6,3 

Sjukfrånvaro för kvinnor av den tillgängliga ordinarie 
arbetstiden 

7,3 7,5 6,9 

Sjukfrånvaro för män av den tillgängliga ordinarie arbetstiden 4,7 4,4 4,0 

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år och yngre 5,9 6,6 6,0 

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 30-49 6,2 6,8 5,9 

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år och äldre 7,8 7,1 6,8 

Andel i % av total sjukfrånvaro som varat 60 dagar eller mer 39,3 37,1 36,0 

 

Sjukfrånvaro per förvaltning i procent av tillgänglig ordinarie arbetstid 2017 2018 2019 

Kommunstyrelsens förvaltning 6,8 7,1 3,2 

Tekniska förvaltningen - - 9,4 

Bygg- och miljöförvaltningen 3,4 5,5 4,0 

Kultur- och fritidsförvaltningen - - 1,7 

Barn- och utbildningsförvaltningen 6,2 6,3 6,1 

Socialförvaltningen 7,9 8,1 7,0 
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Den 31 december 2019 var 38 anställda i kommunen långtidssjukskrivna i mer än 60 dagar, 

varav 11 anställda på deltid. 2018 var motsvarande siffra 43 personer och 2017 var den 55 

personer. 

Sjuklönekostnaden totalt är 11 263 000 kronor exklusive PO-pålägg. 

Korttidssjukfrånvaro 

Att minska korttidssjukfrånvaron för kommunens anställda är ett politiskt prioriterat område. I 

samverkan med företagshälsovården har ett projekt startat för att minska 

korttidssjukfrånvaron. 

Korttidsfrånvaron för dag 1-14 har minskat med 0,5 procentenheter från 4,54 procent av 

arbetad tillgänglig arbetstid år 2018 till årets 4,04 procent . Nyckeltalsinstitutets 

beräkningssätt har använts. 2017-års siffror visar en korttidsfrånvaro på 4,1 procent. 

Motsvarande siffra för 2016 var 3,9 procent. 

Därmed har även sjuklönekostnaden för sjukperioden dag 2-14 i hela kommunen minskat med 

1 259 tkr och är totalt 9,6 miljoner kronor exklusive PO-pålägg 39,17 procent (2018: 10,8 

miljoner kronor) under året. Därtill kommer minskade vikariekostnader i vissa verksamheter. 

  

2.8.7 Arbetsmiljö och företagshälsovård 

Personalavdelningen har påbörjat införande av det digitala systemet KIA – Information om 

Arbetsmiljö för kommuner. Systemet kommer att underlätta hanterandet av anmälningar och 

utredandet av arbetsskador/-sjukdomar och tillbud samt riskhantering och kränkande 

särbehandling. 

För att underlätta arbetet med att utveckla och samordna kommunens systematiska 

arbetsmiljöarbete SAM har personalavdelningen anordnat handledningstillfällen för samtliga 

chefer och skyddsombud i Sunt Arbetslivs utbildningsmaterial. Detta är en förberedelse för 

chefer/skyddsombud i deras arbete med att vitalisera arbetsmiljöarbetet på respektive 

arbetsplats. 

Håbo kommun har ramavtal med Enköpingshälsan AB för företagshälsovårdstjänster för 

kommunens personal. Det är filialen Företagshälsovården Håbohälsan som är kommunens 

huvudsakliga leverantör. Anledningar till att vända sig till företagshälsovården är dels det 

förebyggande arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen, dels det rehabiliterande arbetet med 

enskilda anställda som drabbats eller riskerar att drabbas av ohälsa och sjukskrivning. 582 

timmar användes för företagshälsovård under året. Snittkostnaden för företagshälsovård per 

månadsavlönad var 555 kronor. Den totala kostnaden hos Håbohälsan är 883 300 kronor, 

varav 458 tkr är ökade kostnader på grund av korttidssjukfrånvaroprojektet. Projektet har 

bidragit till att sänka sjuklönekostnaden för dag 2-14 med 1 200 tkr. 

  

2.8.8 Friskvård 

Kommunen genomför åtgärder för att främja de anställdas hälsa och minska sjukfrånvaron. På 

många arbetsplatser finns friskvårdsinspiratörer. 

Om verksamheten tillåter har anställda möjlighet att använda arbetstid till friskvård, den så 

kallade friskvårdstimmen. Personalen erbjuds även ett friskvårdsbidrag till aktiviteter enligt 

Skatteverkets regelverk. Syftet är att stimulera och främja personalens förutsättningar till ökad 

fysisk och psykisk hälsa. 
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2.8.9 Medellön 

Utfallet av årets löneöversyn blev enligt budget och avslutades enligt fastställd tidsplan i 

kollektivavtalet. Löneökningen är därmed 2,3 %. 

Ett jämförelsemått för lön är begreppet medellön i kronor per månad. Medellönen speglar 

priset på arbetskraft vid nyanställning beroende på krav för tjänsten, marknadsläget samt 

resultatet i de centrala lönekollektivavtalen. Medellönen beräknas som ett medelvärde av 

överenskommen lön inklusive fasta tillägg, för all månads- och timavlönad personal enligt 

Allmänna bestämmelser. Medellönen nedan avser 1 november. 

Medellön, kronor per månad 2017 2018 2019 

Kvinnor 27 924 28 963 29 951 

Män 28 630 29 293 30 519 

Totalt 28 081 29 036 30 072 

Inom Bygg-och miljöförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen samt Socialförvaltningen 

har kvinnorna högre medellön av baslönen än männen. 

  

Medellön per förvaltning, kr per månad Kvinnor Män Totalt 

Kommunstyrelsens förvaltning 37 670 45 854 39 969 

Tekniska förvaltningen 29 162 32 562 30 433 

Bygg- och miljöförvaltningen 38 728 36 467 37 759 

Kultur- och fritidsförvaltningen 30 671 26 266 28 430 

Barn- och utbildningsförvaltningen 30 932 31 876 31 112 

Socialförvaltningen 27 685 25 798 27 334 

Totalt 29 951 30 519 30 072 

2.8.10 Personalkostnad 

Personalkostnader består av löner för arbetad och inte arbetad tid, ersättningar, sociala 

avgifter, pensionskostnader samt personalsociala kostnader. 

Personalkostnader beräknas för alla tillsvidareanställda, visstids- och timavlönade enligt 

Allmänna bestämmelser. 

Personalkostnad per årsarbetare, tkr Totalt Lön för arbetad tid 

År 2019 555 501 

År 2018 543 485 

År 2017 523 465 

År 2016 501 442 

År 2015 492 434 
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2.9 Förväntad utveckling 

2.9.1 Långsiktig finansiell analys 2020 - 2030 

År 2017 gjordes en utredning av Sveriges kommuner och regioner (SKR) om hur kommunens 

långsiktiga ekonomi skulle utvecklas under en tio års period utifrån olika tillväxttakter. Inför 

budgetprocessen för år 2020 gjordes en uppföljning av utredningen och som redovisades till 

kommunstyrelsen inför budgetprocessen för år 2020-2022. Den långsiktiga finansiella 

analysen gjordes med tanke på de stora demografiska förändringar som väntas de kommande 

åren. Enligt SCB:s befolkningsprognos och kommunens bostadsförsörjningsplaner kommer 

de beräknade demografiska behoven att överstiga skatteintäkterna de kommande tio åren. 

Utredningen redovisade också att den förväntade befolkningsökningen leder till att såväl 

behoven av, som kostnaderna för, kommunal verksamhet kommer att öka. Den verksamhet 

som sticker ut vad beträffar det demografiska trycket är framför allt äldreomsorgen. 

Detta och en hög investeringsvolym i verksamhetsfastigheter, fritidsanläggningar och teknisk 

infrastruktur under de närmaste åren måste finansieras. En viktig grundpelare är då att 

redovisa ett resultat som finansierar merparten av investeringarna för att slippa öka 

skuldsättningen alltför kraftigt i kommunen. Då kommer framtida generationer inte tvingas 

finansiera det som tidigare generationer har konsumerat, utan kan istället få använda sina 

skatteintäkter fullt ut för egen konsumtion. 

Sammanfattande bedömning om kommunens långsiktiga ekonomi är att det planerade 

bostadsbyggandet och den befolkningsökning som följer av densamma är nödvändig för 

kommunens framtida tillväxt. 

Men liksom för de flesta kommuner står Håbo kommun inför stora utmaningar. Om inte 

staten skjuter till mer pengar måste kommunen antingen höja skatten eller vidta åtgärder som 

kraftigt sänker kostnaderna (alternativt både och). 

Förändringar som gjordes i kostnadsutjämningen mellan kommunerna och som var till Håbo 

kommuns nackdel kommer också att begränsa det ekonomiska utrymmet de kommande åren. 

Det kan också bli svårt att genomföra planerade investeringar. För att hålla de finansiella 

kostnaderna nere krävs ett bra resultat, minst 2 procent per år men helst 4 procent och att 

kommunen fortsätter stärka resultatnivån de kommande åren. 

2.9.2 God ekonomisk hushållning och budgetföljsamhet 

En viktig del för att uppnå god ekonomisk hushållning är att det finns en god 

budgetföljsamhet i kommunen. Under perioden av fem år har både kommunen och koncernen 

visat positiva budgetavvikelser totalt, även om enskilda nämnder visat negativa avvikelser. 

Årets resultat ligger sammantaget 16,6 miljoner kronor lägre än budgeterat resultat, exklusive 

realisationsvinster. Nämnderna redovisar sammantaget en negativ budgetavvikelse på 21,8 

miljoner kronor, vilket totalt sett överensstämmer med tidigare bedömningar i delårsbokslut 

per 31 augusti. 

Största underskottet mot årsbudget redovisas inom barn- och utbildningsnämnden och beror 

främst på höga kostnader inom grundskola, köp av gymnasieplatser och inom fritids- och 

förskoleklasser. Underskott redovisas även för tekniska nämndens verksamhet samt inom 

kommunstyrelsens verksamheter. Överskott mot budgeten redovisas inom vård- och 

omsorgsnämndens verksamhetsområden.  Främsta anledningen är ej uppstartade verksamheter 

och avslutade verksamheter, inom LSS har nämnden haft lägre kostnader än budgeterade. 

Bygg- och miljö redovisar överskott och anledningen är högre intäkter för bygglov. Kultur- 

och fritidsnämnden redovisar överskott främst beroende på lägre kapitalkostnader för 

anläggningar samt att fritidsgårdarna inte bemannats i den utsträckning som planerat.  De 

olika nämndernas budgetavvikelser beskrivs i respektive nämnds avsnitt i årsredovisningen. 
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Budgetföljsamheten måste förbättras för att kommunen ska uppnå god ekonomisk 

hushållning. 

2.9.3 Personalförsörjning 

Landets kommuner står inför en stor kompetensutmaning när antalet barn och gamla ökar 

betydligt mer än de i arbetsför ålder. Utmaningens omfattning varierar i olika delar av landet. 

Det krävs förändrade arbetssätt för att välfärdstjänsterna även framöver ska hålla en god eller 

förbättrad kvalitet. En möjlighet är att utveckla nya sätt att arbeta med digital teknik. 

Ny teknik, förändrat arbetssätt och arbetsorganisation blir nödvändigt för att klara välfärden. 

Om inte förändringar genomförs behövs en ökning av antalet personer i arbetsför ålder som 

börjar arbeta inom välfärden. Historiskt sett i landets kommuner har välfärdstjänsterna växt 

med en halv till en procent mer än vad befolkningsförändringarna krävt på grund av ökad 

ambitionsnivå på nationell och lokal nivå. 

Dessutom har kommunerna utmaningar i form av en ökande personalomsättning samt 

kommande pensionsavgångar och är beroende av en säkrad kompetensförsörjning för att klara 

att leverera tjänster med kvalitet till sina medborgare. 
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3 Resultaträkning  

tkr Not 
Koncern 

2018 
Koncern 

2019 
Kommun 

2018 
Kommun 

2019 

Verksamhetens intäkter 1 485 682 493 032 393 074 374 017 

Verksamhetens kostnader 2 -1 462 332 -1 551 164 -1 414 083 -1 482 033 

Avskrivningar 3 -58 515 -96 518 -55 247 -60 203 

Verksamhetens 
nettokostnad 

 -1 035 165 -1 154 650 -1 076 256 -1 168 219 

Skatteintäkter 4 1 060 238 1 098 237 1 060 238 1 098 237 

Generella statsbidrag och 
utjämning 

5 65 021 103 491 65 021 103 491 

Verksamhetens resultat  90 094 47 078 49 003 33 509 

Finansiella intäkter 6 4 217 3 336 6 632 5 970 

Finansiella kostnader 7 -19 181 -17 809 -11 677 -12 621 

Resultat efter finansiella 
poster 

 75 130 32 605 43 958 26 858 

Bokslutsdisposition 8 -4 666  0 0 

Uppskjuten skatt   738   

Skatter på årets resultat 9 -1 022 -3 018 0 0 

Extraordinära poster (netto)      

ÅRETS RESULTAT  69 442 30 325 43 958 26 858 
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4 Balansräkning 

tkr not 
Koncern 

2018 
Koncern 

2019 
Kommun 

2018 
Kommun 

2019 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 

10 2 511 264 2 642 900 1 535 409 1 670 974 

Maskiner och inventarier 11 33 311 36 607 19 897 21 054 

Finansiella anläggningstillgångar 12 16 004 16 004 13 035 13 035 

Bidrag till statlig infrastruktur 13 28 880 27 360 28 880 27 360 

Summa anläggningstillgångar  2 589 459 2 722 871 1 597 221 1 732 423 

      

Omsättningstillgångar      

Förråd med mera 14 30 30 30 30 

Exploateringsfastigheter 15 47 423 33 064 22 919 8 498 

Fordringar 16 114 290 122 919 109 666 116 270 

Kassa och bank 17 110 344 83 296 50 146 40 811 

Summa omsättningstillgångar  272 087 239 309 182 761 165 609 

SUMMA TILLGÅNGAR  2 861 544 2 962 179 1 779 982 1 898 033 

      

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

Eget kapital 18     

Eget kapital  689 015 719 342 600 543 627 401 

I: Årets resultat  69 442 30 325 43 958 26 858 

II: Resultatutjämningsreserv  14 700 14 700 14 700 14 700 

IIII: Övrigt eget kapital  604 873 674 317 541 885 585 843 

      

Avsättningar      

Pensioner 19 110 797 123 603 103 890 115 829 

Övriga avsättningar 20 18 773 18 892 0 0 

Summa avsättningar  129 570 142 495 103 890 115 829 

      

Skulder      

Långfristiga skulder 21 1 719 530 1 789 682 802 930 873 082 

Kortfristiga skulder 22 323 429 310 659 272 619 281 721 

Summa skulder  2 042 959 2 100 341 1 075 549 1 154 803 

SUMMA SKULDER OCH EGET 
KAPITAL 

 2 861 544 2 962 179 1 779 982 1 898 033 

      

Pensionsförpliktelser  303 773 293 054 303 773 293 054 

Varav löneskatt  60 719 60 719 60 719 60 719 

Borgen och ansvarsförbindelser 23 9 072 9 072 893 672 893 672 
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5 Kassaflödesanalys  

Tkr not 
Koncern 
bokslut 

2018 

Koncern 
bokslut 

2019 

Kommun 
bokslut 

2018 

Kommun 
bokslut 

2019 

Den löpande verksamheten      

Årets resultat  69 442 30 325 43 958 26 858 

Justering för av- och nedskrivningar  58 515 96 518 55 247 60 203 

Justering för gjorda avsättningar  17 756 12 925 12 433 11 939 

Justering för övriga ej 
likviditetspåverkande poster 

24 -9 060 1 520 -9 060 1 520 

Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 

 136 653 141 288 102 578 100 520 

      

Kassaflöde från förändringar i 
rörelsekapitalet 

     

Ökning/minskning av periodiserade 
anslutningsavgifter 

 39 423 19 129 39 424 19 129 

Ökning/minskning av kortfristiga 
fordringar 

 -1 802 -8 629 6 214 -6 605 

Ökning/minskning av förråd och 
exploateringsfastigheter 

 23 014 14 359 21 612 14 423 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder  48 920 -12 768 25 794 9 100 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

 246 208 153 379 195 622 136 567 

      

Investeringsverksamheten      

Investeringar i materiella 
anläggningstillgångar 

 -300 758 -169 011 -151 339 -133 872 

Försäljning av materiella 
anläggningstillgångar 

 150 0 142 0 

Utrangering av materiella 
anläggningstillgångar 

 1 134 613 1 134 0 

Investeringsbidrag materiella 
anläggningstillgångar 

 0 625 0 625 

Köp av mark  -5 271 0 -5 271 0 

Pågående exploateringsprojekt  -24 528 -60 550 -24 528 -60 550 

Omklassificeringar  5 737 -1 876 5 537 -1 876 

Försäljning av finansiella 
anläggningstillgångar 

 0 0 0 0 

Köp av finansiella anläggningstillgångar  -43 0 -43 0 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

 -323 579 -230 198 -174 368 -195 673 

      

Finansieringsverksamheten      

Nyupptagna lån  122 100 50 000 0 50 000 

Amortering av låneskuld  0 0 0 0 

Amortering av skulder för finansiell 
leasing 

 0 -72 0 -72 

Amortering av statliga investeringsbidrag  -157 -157 -157 -157 
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Tkr not 
Koncern 
bokslut 

2018 

Koncern 
bokslut 

2019 

Kommun 
bokslut 

2018 

Kommun 
bokslut 

2019 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

 121 943 49 771 -157 49 771 

      

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL  44 572 -27 048 21 097 -9 335 

      

Årets kassaflöde  44 572 -27 048 21 097 -9 335 

Likvida medel vid årets början  65 772 110 344 29 049 50 146 

Likvida medel vid årets slut  110 344 83 296 50 146 40 811 

      

Räntebärande nettoskuld      

Räntebärande nettoskuld vid årets början  1 496 175 1 618 275 733 675 733 675 

Räntebärande nettoskuld vid årets slut  1 618 275 1 668 275 733 675 783 675 

Förändring av räntebärande nettoskuld  122 100 50 000 0 50 000 
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6 Noter  

6.1 Noter - Resultaträkning 

Not 1 

Verksamhetens intäkter, tkr 
Koncern 
bokslut 
2018 

Koncern 
bokslut 
2019 

Kommun 
bokslut 
2018 

Kommun 
bokslut 
2019 

Försäljningsintäkter 17 684 12 567 10 679 10 513 

Taxor och avgifter 117 585 128 592 117 296 128 322 

Hyror och arrende 116 759 153 575 30 060 32 814 

Bidrag 124 294 111 988 128 823 111 892 

Försäljning av verksamheter och 
entreprenader 

41 514 46 053 41 514 43 981 

Försäljning av exploateringsfastigheter 67 846 39 866 62 504 39 866 

Försäljning av anläggningstillgångar 0 391 2 198 6 629 

Summa totalt 485 682 493 032 393 074 374 017 

Not 2 

Verksamhetens kostnader, tkr 
Koncern 
bokslut 
2018 

Koncern 
bokslut 
2019 

Kommun 
bokslut 
2018 

Kommun 
bokslut 
2019 

Material, entreprenader, konsulter,  bidrag och 
transfereringar 

-385 356 -390 194 -313 302 -324 351 

Kostnader för såld mark -30 306 -15 299 -30 306 -15 299 

Kostnader för arbetskraft -840 799 -888 678 -809 199 -855 084 

Övriga verksamhetskostnader -205 871 -256 993 -261 276 -287 299 

Summa -1 462 332 -1 551 164 -1 414 083 -1 482 033 

Not 3 

Avskrivningar, tkr 
Koncern 
bokslut 
2018 

Koncern 
bokslut 
2019 

Kommun 
bokslut 
2018 

Kommun 
bokslut 
2019 

Fastigheter -52 165 -88 971 -49 864 -54 149 

Inventarier och maskiner -6 350 -7 547 -5 383 -6 054 

Summa -58 515 -96 518 -55 247 -60 203 

Not 4 

Skatteintäkter, tkr 
Koncern 
bokslut 
2018 

Koncern 
bokslut 
2019 

Kommun 
bokslut 
2018 

Kommun 
bokslut 
2019 

Kommunalskatt 1 064 541 1 106 960 1 064 541 1 106 960 

Avräkningsskatt innevarande år -1 282 -9 220 -1 282 -9 220 

Avräkningsskatt justering förgående år -3 021 497 -3 021 497 

Summa 1 060 238 1 098 237 1 060 238 1 098 237 
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Not 5 

Generella statsbidrag och utjämning, tkr 
Koncern 
bokslut 
2018 

Koncern 
bokslut 
2019 

Kommun 
bokslut 
2018 

Kommun 
bokslut 
2019 

Kommunal fastighetsavgift 39 878 41 254 39 878 41 254 

Kostnadsutjämning -22 505 -7 740 -22 505 -7 740 

Generella statsbidrag 10 930 4 402 10 930 4 402 

Inkomstutjämning 80 521 95 794 80 521 95 794 

Regleringsavgift 3 030 15 056 3 030 15 056 

LSS-utjämning -46 833 -45 275 -46 833 -45 275 

Summa 65 021 103 491 65 021 103 491 

Not 6 

Finansiella intäkter, tkr 
Koncern 
bokslut 
2018 

Koncern 
bokslut 
2019 

Kommun 
bokslut 
2018 

Kommun 
bokslut 
2019 

Ränteintäkter 56 1 2 471 2 637 

Ränteintäkter checkkredit 0 0 0 0 

Utdelning aktier, andelar 4 002 3 172 4 002 3 172 

Övrigt 159 163 159 161 

Summa 4 217 3 336 6 632 5 970 

Not 7 

Finansiella kostnader, tkr 
Koncern 
bokslut 
2018 

Koncern 
bokslut 
2019 

Kommun 
bokslut 
2018 

Kommun 
bokslut 
2019 

Räntekostnader -17 385 -14 601 -10 050 -9 648 

Avgår räntekostnad exploateringsfastigheter 1 692 834 1 692 834 

Ränta på pensioner -3 085 -3 749 -2 920 -3 515 

Övriga finansiella kostnader (bank) -199 -226 -195 -225 

Checkkredit -204 -67 -204 -67 

Summa -19 181 -17 809 -11 677 -12 621 

Not 8 

Skatt på årets resultat, tkr 
Koncern 
bokslut 
2018 

Koncern 
bokslut 
2019 

Kommun 
bokslut 
2018 

Kommun 
bokslut 
2019 

Aktuell skatt på årets resultat -1 022 -3 018 0 0 

Summa -1 022 -3 018 0 0 

Uppskjutna skatter -4 666 738 0 0 

Summa -4 666 738 0 0 
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Not 9 

Förändring av eget kapital, tkr 
Koncern 
bokslut 
2018 

Koncern 
bokslut 
2019 

Kommun 
bokslut 
2018 

Kommun 
bokslut 
2019 

Håbo kommun 41 759 20 619 43 958 26 858 

Håbohus AB 22 808 9 154 0 0 

Håbo Marknads AB 4 558 495 0 0 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo 

318 57 0 0 

Summa 69 443 30 325 43 958 26 858 

6.2 Noter - Balansräkning 

Not 10 

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar, tkr 

Koncern 
bokslut 
2018 

Koncern 
bokslut 
2019 

Kommun 
bokslut 
2018 

Kommun 
bokslut 
2019 

Ackumulerat anskaffningsvärde   2 208 783 2 381 711 

Ackumulerade avskrivningar   -795 164 -846 302 

Bokfört värde 1/1 2 244 698 2 511 263 1 413 619 1 535 409 

Årets anskaffning 319 731 219 049 173 189 187 565 

Årets avskrivning -51 736 -88 675 -49 864 -53 876 

Omklassificering -5 430 1 876 -5 537 1 876 

Utrangering -1 134 -613 -1 134 0 

Försäljning -142 0 -142 0 

Bokfört värde 31/12 före byte av 
redovisningsprincip 

2 505 987 2 642 900 1 530 131 1 670 974 

Byte av redovisningsprincip för redovisning av 
investeringsbidrag 

5 675  5 675  

Byte av redovisningsprincip för redovisning av 
detaljplanekostnader 

-397  -397  

Nytt bokfört värde 31/12 efter byte av 
redovisningsprincip 

2 511 265 2 642 900 1 535 409 1 670 974 

Varav     

Markreserv och exploateringsfastigheter 47 066 40 765 170 615 170 615 

Verksamhetsfastigheter 1 572 641 1 706 278 618 730 620 102 

Fastigheter för affärsverksamhet 343 843 359 370 343 843 359 370 

Publika fastigheter 188 195 276 497 188 195 276 497 

Fastigheter för övrig verksamhet 311 1 186 311 1 186 

Pågående projekt 359 208 258 804 213 715 243 204 

Summa 2 511 264 2 642 900 1 535 409 1 670 974 
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Not 11 

Maskiner och inventarier, tkr 
Koncern 
bokslut 
2018 

Koncern 
bokslut 
2019 

Kommun 
bokslut 
2018 

Kommun 
bokslut 
2019 

Ackumulerat anskaffningsvärde   124 733 132 682 

Ackumulerade avskrivningar   -107 403 -112 785 

Bokfört värde 1/1 29 580 33 311 17 330 19 897 

Årets anskaffning 10 824 11 139 7 950 7 484 

Årets avskrivning -6 778 -7 843 -5 383 -6 327 

Utrangering -307 0 0 0 

Försäljning -8 0 0 0 

Bokfört värde 31/12 33 311 36 607 19 897 21 054 

Varav     

Maskiner 24 4 24 4 

Inventarier 23 299 23 707 18 951 19 624 

Bilar och andra transportmedel 9 066 11 470 0 0 

Konstverk, samlingar 775 770 775 770 

Övriga maskiner och inventarier 147 101 147 101 

Finansiell leasing  555 0 555 

Summa 33 311 36 607 19 897 21 054 

Not 12 

Finansiella anläggningstillgångar, tkr 
Koncern 
bokslut 
2018 

Koncern 
bokslut 
2019 

Kommun 
bokslut 
2018 

Kommun 
bokslut 
2019 

Aktier     

Kommunaktiebolaget 6 stycken 1 1 1 1 

Håbo Marknads AB 1 300 stycken 0 0 1 300 1 300 

Håbo Hus AB 1 789 stycken 0 0 1 789 1 789 

Mälarbanan 90 stycken 90 90 90 90 

Andelar     

Bålstavägen 6 6 6 6 

Kommuninvest 12 036 12 036 6 018 6 018 

Husbyggnadsvaror HBV förening UPA 40 40 0 0 

Inera 43 43 43 43 

Långfristiga fordringar     

Förlagslån 45936 Kommuninvest 3 788 3 788 3 788 3 788 

Summa 16 004 16 004 13 035 13 035 

 

Not 13 

Bidrag till statlig infrastruktur 
Koncern 
bokslut 
2018 

Koncern 
bokslut 
2019 

Kommun 
bokslut 
2018 

Kommun 
bokslut 
2019 
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Bidrag till statlig infrastruktur 
Koncern 
bokslut 
2018 

Koncern 
bokslut 
2019 

Kommun 
bokslut 
2018 

Kommun 
bokslut 
2019 

Medfinansiering Citybanan 30 400 28 880 30 400 28 880 

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

Summa 28 880 27 360 28 880 27 360 

Not 14 

Förråd, tkr 
Koncern 
bokslut 
2018 

Koncern 
bokslut 
2019 

Kommun 
bokslut 
2018 

Kommun 
bokslut 
2019 

10 -årssmycke 30 30 30 30 

Summa 30 30 30 30 

Not 15 

Exploateringsfastigheter 
Koncern 
bokslut 
2018 

Koncern 
bokslut 
2019 

Kommun 
bokslut 
2018 

Kommun 
bokslut 
2019 

Bokfört värde 1/1 69 035 47 427 44 531 22 923 

Årets anskaffningar 9 331 838 9 331 838 

Justering/försäljning exploateringsfastigheter -30 943 -15 201 -30 943 -15 263 

Summa 47 423 33 064 22 919 8 498 

Not 16 

Fordringar, tkr 
Koncern 
bokslut 
2018 

Koncern 
bokslut 
2019 

Kommun 
bokslut 
2018 

Kommun 
bokslut 
2019 

Kundfordringar 34 396 26 726 32 303 26 152 

Andra kortfristiga fordringar 33 794 29 761 32 133 26 933 

Avräkning skattekonto 7 203 9 857 6 950 9 829 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 288 27 494 22 671 24 275 

Upplupna skatteintäkter och avgifter 26 187 29 081 26 187 29 081 

Summa före byte av redovisningsprinciper 124 868 122 919 120 244 116 270 

Byte av redovisningsprincip för redovisning av 
detaljplanekostnader 

-10 578  -10 578  

Summa efter byte av redovisningsprinciper 114 290 122 919 109 666 116 270 
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Not 17 

Kassa och bank, tkr 
Koncern 
bokslut 
2018 

Koncern 
bokslut 
2019 

Kommun 
bokslut 
2018 

Kommun 
bokslut 
2019 

Kassa 26 25 26 25 

Plusgiro 108 006 80 278 47 808 37 793 

Bank 2 312 2 993 2 312 2 993 

Summa 110 344 83 296 50 146 40 811 

Not 18 

Eget kapital, tkr 
Koncern 
bokslut 
2018 

Koncern 
bokslut 
2019 

Kommun 
bokslut 
2018 

Kommun 
bokslut 
2019 

Ingående eget kapital 598 197 689 015 535 206 600 543 

Förändring eget kapital obeskattad reserv 937 -3 038 0 0 

Årets resultat 68 502 33 365 43 958 26 858 

Summa eget kapital Håbo kommun 667 636 719 342 579 164 627 401 

Håbo kommun 495 724 537 724 579 164 627 401 

Håbohus AB 184 397 193 550   

Håbo Marknads AB -13 737 -13 242   

Räddningstjänsten Enköping-Håbo 1 253 1 310   

Summa eget kapital koncern 667 637 719 342 579 164 627 401 

Specifikation av egna kapitalet     

Årets resultat 69 442 30 325 43 958 26 858 

Resultatutjämningsreserv 14 700 14 700 14 700 14 700 

Övrigt eget kapital 583 494 674 317 520 506 585 843 

Varav särredovisning Avfallsverket 2 777 1 876 2 777 1 876 

Summa 667 636 719 342 579 164 627 401 

Byte av redovisningsprincip för redovisning av 
detaljplanekostnader 

-10 975  -10 975  

Byte av redovisningsprincip för redovisning av 
investeringsbidrag 

32 354  32 354  

Nytt utgående eget kapital efter byte av 
redovisningsprinciper 

689 015 719 342 600 543 627 401 
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Förändring eget kapital LKBR 
Årets 

resultat 

Resultat 
utjämnin

gs 
reserv 

Övrigt 
eget 

kapital 

Summa 
eget 

kapital 

Utgående balans enligt 2018-års årsredovisning 43 958 14 700 520 506 579 164 

Justeringar byte av redovisningsprinciper     

-återföring långfristig skuld investeringsbidrag   26 679 26 679 

-återföring anläggningstillgång investeringsbidrag   5 675 5 675 

-återföring anläggningstillgång detaljplanekostnad   -397 -397 

-återföring kortfristig fordran detaljplanekostnad   -10 578 -10 578 

Belopp vid årets utgång 43 958 14 700 541 885 600 543 

  

Avfallsverket spec. eget kapital Bokslut 2018 Bokslut 2019 

Ingående balans 1 267 2 777 

Årets resultat 1 150 -901 

Summa 2 777 1 876 

 Not 19 

Avsättningar pensioner, tkr 
Koncern 
bokslut 
2018 

Koncern 
bokslut 
2019 

Kommun 
bokslut 
2018 

Kommun 
bokslut 
2019 

Avsättningar för pensioner ingående balans 98 163 110 797 91 457 103 890 

Ränteuppräkning 1 461 2 056 1 461 2 056 

Basbeloppsuppräkning 1 459 1 459 1 459 1 459 

Nya utbetalningar -2 573 -2 910 -2 573 -2 910 

Intjänad förmånsbestämd ålderspension 10 307 8 009 10 307 8 009 

Intjänad särskild avtalspension 0 0 0 0 

Nya efterlevande pensioner 137 785 137 786 

Övrig post -215 -78 -215 -78 

Löneskatt pensioner 3 206 4 135 1 857 2 617 

Årets pensionskostnad -1 148 -650 0 0 

Avsättning garanti- och visstidspension 0 0 0 0 

Summa 110 797 123 603 103 890 115 829 

     

Pensionsförpliktelser     

Ingående balans 315 669 303 773 315 669 303 773 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 7 071 7 071 7 071 7 071 

Gamla utbetalningar -14 287 -14 035 -14 287 -14 035 

Aktualisering -791 0 -791 0 

Bromsen 0 0 0 0 

Övrigt -1 567 -1 493 -1 567 -1 493 

Förändring löneskatt -2 322 -2 262 -2 322 -2 262 

Summa 303 773 293 054 303 773 293 054 
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Senast avlästa aktualiseringsgrad: 97,0 % 

Kommunen har inga förpliktelser när det gäller särskilda avtalspensioner mot chefer eller 

medarbetare, utan erbjuder löneväxling till medarbetare som önskar det. 

Not 20 

Övriga avsättningar, tkr 
Koncern 
bokslut 
2018 

Koncern 
bokslut 
2019 

Kommun 
bokslut 
2018 

Kommun 
bokslut 
2019 

Uppskjuten skatt Håbo Marknads AB  0 0 0 

Avsättning skatter Håbohus AB 10 107 9 369 0 0 

Uppskjuten skatt Håbohus AB 8 666 9 523 0 0 

Summa 18 773 18 892 0 0 

Not 21 

Långfristiga skulder, tkr 
Koncern 
bokslut 
2018 

Koncern 
bokslut 
2019 

Kommun 
bokslut 
2018 

Kommun 
bokslut 
2019 

Långfristiga låneskulder 1/1 1 496 175 1 618 275 733 675 733 675 

Nya upptagna lån under året 122 100 50 000 0 50 000 

Amorteringar under året 0 0 0 0 

Utgående långfristig låneskuld 1 618 275 1 668 275 733 675 783 675 

     

Förutbetalda anslutnings- och 
anläggningsinkomster före byte av 
redovisningsprincip 

91 702 84 152 91 702 84 152 

Byte av redovisningsprincip för 
investeringsbidrag 

-26 679  -26 679  

Förutbetalda anslutnings- och 
anläggningsinkomster efter byte av 
redovisningsprincip 

65 023 84 152 65 023 84 152 

Varav     

Årets anslutningsinkomster VA-investeringar 3 059 5 739 3 059 5 739 

Årets anslutningsinkomster VA-exploatering 6 474 12 509 6 474 12 509 

Omklassificering anslutningsinkomst VA 
exploatering 

0 1 876 0 1 876 

Årets anläggningsinkomster gatu- och 
parkenheten exploatering 

30 772 0 30 772 0 

Årets periodiseringar av anslutnings- och 
anläggningsinkomster 

-881 -995 -881 -995 

     

Finansiell leasingskuld 0 555  555 

Statliga investeringsbidrag 4 232 4 700 4 232 4 700 

Övriga lån 32 000 32 000 0 0 

Summa 1 719 530 1 789 682 802 930 873 082 

Omklassificering har gjorts 2019 mellan anläggningstillgång och långfristig skuld avseende en 

tidigare felaktigt bokförd anslutningsinkomst inom VA verksamheten. 
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Not 22 

Kortfristiga skulder, tkr 
Koncern 
bokslut 
2018 

Koncern 
bokslut 
2019 

Kommun 
bokslut 
2018 

Kommun 
bokslut 
2019 

Eget kapital, VA 11 521 11 464 11 521 11 464 

Kortfristiga skulder lån, räntor 1 344 1 164 1 344 1 164 

Leverantörsskulder 98 339 110 868 84 025 98 449 

Personalens källskatt 12 865 13 955 12 596 13 660 

Social- och skolsamfond 839 851 839 851 

Kortfristiga skulder 44 221 30 089 27 890 27 472 

Depositionsavgifter 623 600 623 600 

Upplupna löneskulder 51 897 46 539 50 965 45 540 

Arbetsgivaravgifter 15 501 16 047 14 526 15 327 

Upplupen pensionsskuld 31 298 41 612 30 634 40 956 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 46 464 21 229 29 140 9 996 

Förutbetald kommunalskatt 8 517 16 241 8 517 16 241 

Summa 323 429 310 659 272 620 281 720 

Not 23 

Borgen och ansvarsförbindelser, tkr 
Koncern 
bokslut 
2018 

Koncern 
bokslut 
2019 

Kommun 
bokslut 
2018 

Kommun 
bokslut 
2019 

Borgensåtaganden     

Håbohus AB 0  879 000 879 000 

Föreningar 9 034 8 426 9 034 8 426 

Räddningstjänsten Enköping-Håbo 0 0 5 600 5 600 

Delsumma 9 034 8 426 893 634 893 026 

Ansvarsförbindelser     

Egnahem kommunal kreditgaranti 38 19 38 19 

Delsumma 38 19 38 19 

Summa 9 072 8 445 893 672 893 045 

6.3 Noter - Kassaflödesanalys 

Not 24 

Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 
Koncern 
bokslut 
2018 

Koncern 
bokslut 
2019 

Kommun 
bokslut 
2018 

Kommun 
bokslut 
2019 

Förändring kortfristig fordring p.g.a. byte av 
redovisningsprincip för detaljplanekostnader 

-10 578 0 -10 578 0 

Avskrivning bidrag statlig infrastruktur 1 520 1 520 1 520 1 520 

Summa -9 058 1 520 -9 058 1 520 
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6.4 Noter övriga upplysningar 

Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 

(LKBR) och rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning (RKR). 

Från och med räkenskapsår 2019 tillämpas LKBR vilket innebär att följande ändringar har 

gjorts i förhållande till tidigare redovisningsprinciper: 

 Återföring av tidigare skuldförda investeringsbidrag 

o Enligt rekommendation RKR R2 intäkter, får endast offentliga bidrag initialt 

skuldredovisas för att sedan successivt intäktsredovisas över tillgångens 

nyttjandeperiod. De bidrag som erhållits av privata aktörer och som tidigare 

har hanterats på detta sätt, har nu återförts och minskat långfristig skuld med 

26,7 miljoner kronor samt anläggningstillgångar med 5,7 miljoner kronor. 

Totalt har 32,4 miljoner kronor återförts. 

 Återföring av tidigare tillgångsförda detaljplanekostnader 

o Enligt rekommendation RKR R3 Immateriella anläggningstillgångar får inte 

utgifter för detaljplaner ingå i anskaffningsvärdet. Dessa utgifter har nu 

återförts och minskat anläggningstillgångar och kortfristig fordran med 11,0 

miljoner kronor. 

Jämförelsetalen för tidigare år har omräknats enligt de nya redovisningsprinciperna. 

För att tydliggöra effekten av de ändrade redovisningsprinciperna återfinns i årets 

balansräkning förutom omräknade jämförelsetal för 2018 även motsvarande uppgifter från 

2018-års årsredovisning: 

Not 18 Förändring eget kapital 
Årets 

resultat 

Resultat 
utjämnin

gs 
reserv 

Övrigt 
eget 

kapital 

Summa 
eget 

kapital 

Utgående balans enligt 2018-års årsredovisning 43 958 14 700 520 506 579 164 

Justeringar byte av redovisningsprinciper     

-återföring långfristig skuld investeringsbidrag   26 679 26 679 

-återföring anläggningstillgång investeringsbidrag   5 675 5 675 

-återföring anläggningstillgång detaljplanekostnad   -397 -397 

-återföring kortfristig fordran detaljplanekostnad   -10 578 -10 578 

Årets resultat     

Belopp vid årets utgång 43 958 14 700 541 885 600 543 

Värderings- och omräkningsprinciper 

Försiktighetsprincipen är överordnad princip för värderingen av tillgångar och skulder. Det 

innebär att skulder inte undervärderas och tillgångar inte övervärderas. 

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde. I anskaffningsvärdet för en förvärvad 

tillgång ska, utöver inköpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet räknas in. 

RKR R3 och R4 tillämpas. 

Omsättningstillgångar tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på 

balansdagen. 

Inga fordringar eller skulder i utländsk valuta förekommer. 

Gåvor är tillgångar som tagits emot utan ersättning eller till en ersättning som understiger 

tillgångarnas verkliga värde. De redovisas till det verkliga värdet vid förvärvstidpunkten. 
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Avsättningar värderas till det belopp som krävs för att reglera förpliktelsen. 

Särredovisning 

Avfallsverksamhetens överskott redovisats i bokslutet som en specifikation till det egna 

kapitalet. 

VA verksamhetens eget kapital har klassificerats till kortfristig fordran/skuld. Avräkning mot 

VA-verksamhetens egna kapital sker i årsbokslutet. 

Jämförelsetal 

De finansiella rapporternas jämförelsetal har räknats om som om de nya 

redovisningsprinciperna i LKBR hade tillämpats även tidigare år. Den ackumulerade effekten 

av byte av redovisningsprinciper har redovisats som en korrigeringspost i ingående eget 

kapital. 

Bidrag till infrastruktur 

Under 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om kommunal medfinansiering av Citybanan. 

Bidraget på 38,0 miljoner kronor är bokfört både som en tillgång och som en avsättning på 

balansräkningen. Upplösning av bidraget påbörjas det år utbetalningen sker och under 25 år. 

Utbetalningen påbörjades under 2013 med 4,5 miljoner kronor. Den avsättning som 

kommunen gjorde 2013 har indexuppräknats med index enligt avtal. För kommunen blev 

kostnaden för indexuppräkning för åren 2009-2016 cirka 7,6 miljoner kronor. 

Nyttjandeperiod för materiella anläggningstillgångar 

Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk med en nyttjandeperiod på minst tre år 

klassificeras som anläggningstillgångar om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. För 

anskaffning av inventarier är beloppsgränsen 35 000 kronor. En väsentlig-hetsprincip ska 

gälla för utbyte av komponenter. Mindre byte av delar av komponent kostnadsförs direkt. Ett 

mindre byte har en bedömd förbrukningstid på tre år eller mindre. Komponentsbyten som 

utgör mindre än 20% av komponent och som har en påverkan på mindre än 5% på balans och 

resultaträkning, kostnadsförs innevarande år. 

Kommunen tillämpar komponentredovisning inom fastighet, gata, VA och avfall. 

Komponenter som har betydande skillnader i nyttjandeperiod har identifierats inom respektive 

verksamhet. Dessa komponenter särredovisas i anläggningsregistret. 

För avskrivningstider och fördelning mellan komponenter har skrifter av Sveriges Kommuner 

och Regioner (SKR) och Svenskt Vatten varit vägledande. För byggnader är den 

genomsnittliga avskrivningstiden för nybyggnation 28 år. Inom gatuområdet, för de 

komponenter som är avskrivningsbara, är den genomsnittliga avskrivningstiden för 

nyanläggningar av lokalgator 60 år, huvudgator 30 år, huvudgator med genomfart av tung 

trafik 15 år och gång- och cykelvägar 15 år. Komponenten vägkropp avskrivs inte. Inom VA 

är den genomsnittliga avskrivningstiden för vattenverk cirka 30 år, reningsverk cirka 35 år, 

pumpstationer cirka 35 år och ledningar 70 år. Byggnader och markanläggningar, inklusive 

pågående arbeten, värderas på balansdagen till anskaffningsvärde med avdrag för planenliga 

och bokföringsmässiga avskrivningar. 

På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar. 

Maskiner och inventarier har värderats till anskaffningsvärde. Aktivering sker innevarande år. 

Avskrivningstider för maskiner och inventarier är 3, 5 eller 10 år. 

Exploateringsmark redovisas under omsättningstillgångar. 
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Avsättning eller ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser 

Från och med 1998 redovisar kommunen sina pensionsåtaganden enligt blandmodellen. Den 

innebär att pensionsförmåner som tjänats in före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och 

att pensionsförmåner som tjänats in från och med 1998 ingår i verksamhetens kostnader och 

redovisas som skuld. Ränta på pensionslöften intjänande från och med 1998 redovisas i 

posten finansiell kostnad. 

Den del av pensionskostnaden som hänförs till den avgiftsbestämda pensionen har 

särredovisats. I balansräkningen har belopp som hänförs till den avgiftsbestämda pensionen 

klassificerats som en upplupen kostnad (kortfristig skuld). 

Kommunala koncernföretag 

I den kommunala koncernen ingår Håbohus AB, Håbomarknads AB och Räddningstjänsten 

Enköping-Håbo 

Konsolideringsmetod 

Konsolidering har skett i proportion till kommunens ägda del av de kommunala 

koncernföretagen. Håbohus AB och Håbomarknads AB konsolideras till 100 %, 

kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo konsolideras med 30 %. 

Mellanhavanden i den kommunala koncernen har eliminerats. 

Leasing 

Avgörande för om ett leasingavtal är ett finansiellt eller operationellt avtal är i vilken 

omfattning de ekonomiska riskerna och fördelarna med ägandet av det aktuella 

leasingobjektet finns hos leasegivaren eller leasetagaren. Ett leasingavtal klassificeras som 

finansiellt om ekonomiska fördelar och risker överförs från leasegivaren till leasetagaren. 

Klassificeringen av avtalet görs vid avtalets början. 

Under 2019 har två finansiella leasingavtal tecknats. 

 

Leasing Bokslut 2019 

Operationell leasing  

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:  

Inom 1 år 10 032 

Senare än 1 år men inom 5 år 8 031 

senare än 5 år 0 

Summa 18 063 

  

Finansiell leasing  

Totala minimileaseavgifter 566 

Framtida finansiella kostnader -11 

Nuvärdet av minimileaseavgifterna 555 

  

Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:  

Inom 1 år 87 

Senare än 1 år men inom 5 år 468 

Senare än 5 år 0 

Summa 555 
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Räkenskapsrevision 

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, 

delårsrapport samt årsredovisning för räkenskapsår 2019. Den totala kostnaden för 

räkenskapsrevision uppgår till 160 000 kronor för år 2019, varav kostnad för sakkunnigt 

biträde uppgår till 150 000 kronor. Revisionens totala kostnad för 2019 är 1,2 (1,2) miljoner 

kronor. 

Räkenskapsrevision Bokslut 2019 

Förtroendevalda revisorers kostnad för räkenskapsrevision 10 

Sakkunnigas kostnad för räkenskapsrevision 150 

Summa 160 
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7 Driftredovisning 

tkr 
Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Budget 
2019 

Avvikelse 

Kommunfullmäktige -1 620 -1 468 -1 482 14 

Stöd till politiska partier -994 -1 024 -1 013 -11 

Valnämnden -563 -215 -12 -203 

Revision -1 217 -1 161 -1 300 139 

Driftbidrag Räddningstjänsten Enköping-Håbo -20 354 -20 820 -20 820 0 

Driftbidrag Håbo Marknads AB -5 625 -4 964 -4 964 0 

Kommunstyrelsen -63 543 -72 965 -69 772 -3 193 

Kultur- och fritidsnämnden -45 967 -49 146 -51 773 2 627 

Socialnämnden -60 341 -63 608 -63 929 321 

Bygg- och miljönämnden -13 903 -13 290 -14 853 1 563 

Barn- och utbildningsnämnden -585 712 -612 728 -589 309 -23 419 

Vård- och omsorgsnämnd -250 577 -273 828 -282 133 8 305 

Teknisk nämnd -52 168 -63 048 -55 695 -7 353 

Överförmyndarnämnd -1 879 -2 097 -2 407 310 

Summa skattefinansierade verksamheter -1 104 463 -1 180 362 -1 159 462 -20 900 

Avfallsverksamhet 1 150 -901 0 -901 

Summa taxefinansierad verksamhet 1 150 -901 0 -901 

Pensions- och upplupna lönekostnader -23 825 -27 077 -19 000 -8 077 

Gemensamt, avskrivningar -2 664 -2 514 -2 475 -39 

Befarade kundförluster 0 -2 650 0 -2 650 

Fastighetsskatt -270 -304 0 -304 

Internränta 20 055 17 080 15 000 2 080 

Exploatering och reavinster 33 761 28 506 0 28 506 

Verksamhetens nettokostnader enligt 
resultaträkning 

-1 076 256 -1 168 222 -1 165 937 -2 285 

Skatteintäkter 1 064 541 1 106 960 1 106 960 0 

Slutavräkning -4 303 -8 723 -10 734 2 011 

Statsbidrag och utjämning 65 021 103 491 100 057 3 434 

Verksamhetens resultat 49 003 33 506 30 346 3 160 

Finansiella intäkter 6 633 5 970 2 500 3 470 

Finansiella kostnader -11 677 -12 621 -14 500 1 879 

Resultat efter finansiella poster 43 959 26 855 18 346 8 509 

Extraordinära poster     

ÅRETS RESULTAT 43 959 26 855 18 346 8 509 

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

 

Driftredovisningen visar avvikelsen i förhållande till den budget som kommunfullmäktige 

beslutat för nämnderna för året. I driftredovisningen har interna transaktioner inte eliminerats. 

Bokslutet för 2018 har justerats för organisationsförändringar 2019 för att öka jämförbarheten 

för nämnderna mellan åren. 
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Utgiftsbeslut under året 

Fullmäktige fastställer nettobudgetram (kostnader minus intäkter) för respektive nämnd. 

Budgetramar till nämnderna ska fastställas senast i november årets före budgetåret. Vid 

särskilda skäl kan det ske i december. 

Den 5 november 2018 (§116) fastställde fullmäktige budgetramar på 1 156,8 miljoner kronor 

för nämnderna för år 2019. 

10 december (§165) ökades kommunstyrelsens budgetram med 761 000 kronor för reviderade 

arvodesregler som bland annat innehöll utökning med ett oppositionsråd. Det finansierades 

genom att årets budgeterade resultat minskades. 

5 maj (§80) beslutade fullmäktige att tilldela 1,2 miljoner kronor i budget till kultur-och 

fritidsnämnden att tillfälligt disponera under pågående år, vilket finansierades genom att 

minska årets budgeterade resultat. 

5 maj (§81) beslutade fullmäktige även att utöka vård- och omsorgsnämndens budget med 

700 000 kronor från resultatet, för avgiftsfria trygghetslarm. 

17 juni (§99) överförde fullmäktige 905 000 kronor från kultur- och fritidsnämnden till 

kommunstyrelsen i samband med omorganisation av folkhälsoarbete och värnortsverksamhet. 

I samband med behandling av delårsrapport augusti den 4 november (150) beslutade 

fullmäktige att fördela ut lönesatsningsbudgeten 2 350 000 kronor från kommunstyrelsen till 

nämnderna. 

Därmed har budgetramarna till nämnderna ökat med 2 661 000 kronor under året, till 1 159,5 

miljoner kronor. 
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8 Investeringsredovisning 

Investerings-
redovisning, tkr 

Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 2019 

 Netto Netto 
In-

kom
ster 

Utgifter Netto 

Över-
föring till 
komman

de år 

Netto- 
av-

vikelse 

Nämnder        

Kommunstyrelsen -1 882 -35 320  -3 389 -3 389 0 31 931 

Kultur- och 
fritidsnämnden 

-1 210 -3 836  -346 -346 -3 293 197 

Socialnämnden -73 -120  -200 -200 0 -80 

Barn- och 
utbildningsnämnd 

-9 667 -8 952  -5 973 -5 973 0 2 979 

Vård- och 
omsorgsnämnd 

-917 -780  -977 -977 0 -197 

Tekniska nämnden -120 326 -279 516 625 -92 680 -92 055 -50 577 136 884 

Summa 
skattefinansierade 
verksamheter 

-134 075 -328 524 625 -103 565 -102 940 -53 870 171 714 

VA-verksamhet -14 450 -112 580  -29 654 -29 654 -80 947 1 979 

Avfallsverksamhet -665 -4 104  -653 -653 -1 952 1 499 

Summa 
taxefinansierade 
verksamheter 

-15 115 -116 684  -30 307 -30 307 -82 899 3 478 

SUMMA 
INVESTERINGAR 

-149 190 -445 208 625 -133 872 -133 247 -136 769 175 192 

2 

Exploateringsinvesteringar, tkr 
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 2019 

 Netto Netto 
Inkom

-ster 
Utgifter Netto 

Exploateringsinvestering i skattefinansierad 
verksamhet 

-18 689 -62 060 0 -58 543 -58 543 

Exploateringsinvestering i taxefinansierad 
verksamhet 

-843 -25 531 0 -2 007 -2 007 

Ökning omsättningstillgångar -9 327 -18 534 0 -795 -795 

SUMMA EXPLOATERINGSINVESTERINGAR -28 859 -106 125 0 -61 345 -61 345 
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Större pågående investeringar, tkr 
Total 

budget 
Totalt 
utfall 

Total 
prognos 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

1173 Frösundaviks förskola -58 000 -58 351 -58 351 -207 -557 

1184 Futurumskolan sanering o 
ombyggnad 

-165 000 -76 850 -165 000 -61 282 -31 132 

1362 Fotbollsanläggning etapp 1 -31 500 -17 249 -17 249 -23 544 -9 293 

1178 Lundby ridhus -14 065 -16 443 -16 443 0 -1 601 

1250 VA Biskops-Arnö -13 287 -17 476 -17 476 0 -1 235 

Här redovisas större under året pågående investeringsprojekt som löper över flera år och 

som har fått igångsättningsbeslut.  
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9 Noter/upplysningar - Drift- och investeringsredovisning 

Upplysningar om drift- och investeringsredovisningens uppbyggnad 

Allmänt 

Den ekonomiska styrningen sker bland annat genom att fullmäktige i budget anvisar resurser 

till kommunstyrelsen och nämnderna för verksamhet och investeringar. Fullmäktiges budget 

utgör därmed en gräns för omfattningen av verksamheten och investeringarna. Ekonomisk 

plan och budget beslutas av fullmäktige inför varje verksamhetsår. Nämnderna och 

kommunstyrelsen upprättar därefter specificerade internbudgetar för sina ansvarsområden. 

Närmare beskrivning av hur den ekonomiska styrningen sker finns i kommunens 

ekonomistyrprinciper vilka fastställs årligen i samband med budgetbeslutet. Nedan beskrivs 

det som i ekonomistyrprinciperna gäller driftbudget och investeringsbudget. 

Driftbudget 

En total budgetram beslutas per nämnd och år av fullmäktige. Inom budgetramen kan 

nämnden fatta beslut om omfördelning så länge detta är förenligt med mål och direktiv 

beslutade av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

Tilläggsbudget ska tillämpas med stor restriktivitet. Omständigheter som medför att det vid 

budgettillfället råder stor osäkerhet kan medföra att fullmäktige och/eller kommun-styrelsen 

innehåller budgetutrymme för att senare fördela via tilläggsbudget. Alternativt kan kommunen 

budgetera ett resultat inom vilket de svårprognostiserade kostnaderna ryms. 

Nämnderna fördelar fullmäktiges nettoanslag i sin internbudget. Det sker brutto uppdelat på 

intäkter och kostnader samt på de delverksamheter och organisatoriska enheter som respektive 

nämnd bestämmer. Omdisponering av dessa anslag under året får ske genom nämndbeslut, så 

länge de ej påverkar fullmäktiges nettoanslag. 

Investeringsbudget 

Investeringsbudgeten fastställs av fullmäktige per nämnd och verksamhet. 

Nämnden beslutar om investeringsbudget per projekt. En nämnds investering i årligt utbyte av 

inventarier kan redovisas som ett projekt och inventarier till nya verksamheter som exempel 

förskola, skola och boende, kan redovisas som ett projekt. 

Investeringsbudgeten får inte omvandlas till driftbudget eller tvärtom. 

För investeringsprojekt som omfattar minst 5 miljoner kronor ska igångsättningsbeslut fattas 

av ansvarig nämnd/styrelse innan projektet får starta. När sådana projekt avslutas ska 

slutrapportering om projektet redovisas till ansvarig nämnd/styrelse. 

Ej förbrukad budget för pågående investering på projektnivå kan föras över till 

nästkommande år efter begäran från nämnd. Motivering ska lämnas av nämnden, varför 

investeringsprojekt ej slutförts samt när det beräknas slutföras. 

En tioårsplan för investeringar ska tas fram årligen. Den ska ligga till grund för de 

investeringar som begärs i den årliga budgetprocessen. 

Exploateringsbudget 

För varje nytt exploateringsprojekt ska budget fastställas av kommunstyrelsen, eller i 

väsentliga fall kommunfullmäktige, senast i samband med igångsättningsbeslutet. Aktuella 

projekts budget samt en sammanställd exploateringsbudget redovisas i kommunens budget. 

Väsentliga förändringar i projekten, vilka leder till avvikelse från projektets fastställda budget, 

ska tas upp till kommunstyrelsen för ny behandling. 
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Räntekostnad för bundet kapital under projekttiden debiteras tillgångarna i projektet, baserat 

på genomsnittlig ränta. 

Upplysningar om tillämpade internredovisningsprinciper 

Driftredovisningens intäkter och kostnader ska spegla respektive nämnds och verksamhets 

ekonomiska relationer till sin omvärld, där de andra nämnderna och verksamheterna utgör en 

del av omvärlden. Det innebär att jämfört med resultaträkningens intäkter och kostnader, som 

endast innehåller kommunexterna poster, har driftredovisningen påförts även kommuninterna 

poster, såsom köp och försäljning mellan nämnder och verksamheter. Omvänt finns det poster 

i resultaträkningen som inte ingår i driftredovisningen eller som simuleras kalkylmässigt. 

Poster som finns i resultaträkningen, men inte i driftredovisningen, är skatteintäkter, generella 

statsbidrag och utjämning, finansiella intäkter och kostnader samt extraordinära poster. Poster 

som kalkylmässigt simuleras i driftredovisningen är: 

• Personalomkostnader, i form av arbetsgivaravgifter, avtalspension och löneskatt. Dessa 

kalkyleras schablonmässigt till att uppgå till 39,17 % av lönekostnaden 

• Kapitalkostnader, i form av avskrivningar och ränta på bundet kapital. Kapitalkostnaderna 

beräknas enligt rak nominell metod, vilket innebär att kostnaden består av linjär avskrivning 

på anläggningstillgångarnas avskrivningsbara värde och ränta på tillgångarnas bokförda 

restvärde. Den internt beräknade räntan har satts till 1,5 %. För information om 

avskrivningstider: se Redovisningsprinciper. 

Gemensamma kostnader som fördelas mellan kommunens olika verksamheter genom 

interndebitering är: 

• Hyreskostnader.  Internhyran sätts till fastighetsavdelningens självkostnad inom ramen för 

fastighetsavdelningens budgetram, där även kostnaden för outhyrda lokaler ingår. 

Självkostnaden belastar den verksamhet som använder lokalerna, även kostnader för tillfälliga 

externa lokaler när det behövs vid renovering av befintliga lokaler. 

Kommungemensamma ledningskostnader, IT-relaterade kostnader,  löne- och 

ekonomiadministration och försäkring fördelas inte ut. 

Investeringsredovisningens utgifter består av kommunexterna utgifter och utgifter för egen 

personals timkostnader. 

All kommunkoncernintern fakturering sker utan vinstpåslag. Undantaget utgörs av Håbohus 

ABs uthyrning av bostäder och lokaler som sker på affärsmässiga grunder. 
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Drift- och investeringsredovisningens samband med årsredovisningens övriga delar 
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10 Exploateringsredovisning 

Här redovisas kommunens samtliga pågående exploateringsverksamhet i de olika projekten. 

Den totala beslutade budgeten för alla projekt visar ett positivt kassaflöde/nettoexploatering 

på 24,4 miljoner kronor för hela projekttiden. 

Prognosen är dock ett negativt kassaflöde/nettoexploatering med totalt -141 miljoner kronor. 

Den främsta orsaken till den negativa prognosen är etapp 0 (Bålsta Torg) och etapp 1 i Bålsta 

centrum med - 150 miljoner kronor, jämfört med budgeterade -103,5 miljoner kronor. 

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. De sammanlagda kalkylerna för samtliga etapper i Bålsta Centrums 

etapper ingår ännu inte i budgeten ovan men visar inte på något stort överskott. 

En ytterligare orsak till den negativa prognosen är att kvarter 3-4 i Björnbro/Logistik Bålsta 

inte ger det stora överskott på 43,8 miljoner kronor som beräknades vid projektets inledning. 

Orsakerna är främst att infrastrukturen är dyrare att bygga än den ursprungliga kalkylen och 

att genomförandet har delats upp i tid. Prognosen är nu överskott med 12,1 miljoner kronor 

Årets exploatering är budgeterad till -43,5 miljoner kronor men utfallet är bättre, -24,5 

miljoner kronor. 

Utgifterna för året, totalt 61,3 miljoner kronor, avser främst anläggningarna i 

Björnbro/Logistik Bålsta och Bålsta centrum som är de stora utgiftsposterna under året, 60,5 

miljoner kronor. Anläggningsutgifterna i Björnbro/Logistik Bålsta är betydligt högre än 

beräknat för året. Årets inkomster är 36,8 miljoner kronor, främst är det tomtförsäljning och 

VA-anslutningsavgifter i Draget. 

Påverkan på resultaträkningen 

Markförsäljningen påverkar kommunens resultaträkning i form av realisationsvinster. I år är 

realisationsvinsten 16,5 miljoner kronor. Det är lägre än budgeterat främst som följd av att två 

tomtförsäljningar i Draget återstår. 

Från år 2019 ska, förutom markförsäljningen, även ersättningar och mottagna anläggningar 

från exploatörer intäktsföras i resultaträkningen. Under året har 3,3 miljoner kronor erhållits i 

ersättning främst för Tvåhusplanen. Totalt resultat från exploateringen i årets resultaträkning 

är således 19,8 miljoner kronor. 
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Exploatering, tkr 
Total 

budget 
Total 

prognos 

Bokslut t 
o m 

2019 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Budget 
2019 

Pågående projekt       

Försäljning av mark 164 473 254 967 132 267 70 103 21 048 38 133 

Ersättning från företag 110 581 91 441 34 731 25 772 3 285 6 613 

Gåva mottagna anläggningar 59 406 65 905 0 0 0 0 

Offentligt investeringsbidrag 10 000 10 000 5 000 5 000 0 5 000 

VA-anslutningsavgifter 61 835 63 923 21 536 6 475 12 509 12 867 

Gåva i form av VA-
anläggningar 

14 383 15 975 0 0 0 0 

Summa inkomster 420 678 502 211 193 534 107 350 36 842 62 613 

Utgifter för kvartersmark -75 407 -113 058 -59 921 -9 327 -795 -18 534 

Anläggningar egen regi -251 248 -377 199 -186 476 -23 689 -58 543 -62 060 

Anläggningar mottagna -59 406 -65 905 0 0 0 0 

VA-anläggningar egen regi -66 280 -70 749 -46 720 -843 -2 007 -25 531 

VA-anläggningar mottagna -14 383 -15 975 0 0 0 0 

Summa utgifter -466 724 -642 886 -293 117 -33 859 -61 345 -106 125 

Nettoexploatering -46 046 -140 675 -99 583 73 491 -24 503 -43 512 

       

Till resultaträkning       

Försäljning av mark 164 473 254 967 132 267 62 504 31 636 38 133 

Ersättning från företag 110 581 91 441 34 731 25 772 3 285 6 613 

Gåva mottagna anläggningar 59 406 65 905 0 0 0 0 

Verksamhetens intäkter, 
summa 

334 460 412 313 166 998 88 276 34 921 44 746 

Bokfört värde försäljning mark -75 407 -111 787 -50 837 -30 306 -15 120 -14 961 

Exploateringskostnader 
(försäljning/nedvärd) 

0 -1 271 -635 -635 0  

Verksamhetens kostnader, 
summa 

-75 407 -113 058 -51 472 -30 941 -15 120 -14 961 

Resultat 259 053 299 255 115 526 57 335 19 801 29 785 

       

Till balansräkning       

Anläggningstillgångar -310 654 -443 104 -186 476 -23 689 -58 543 -62 060 

Anläggningstillgångar VA -80 663 -86 724 -46 720 -843 -2 007 -25 531 

Omsättningstillgångar 0 0 -8 449 21 614 14 325 -3 573 

Tillgångar, summa -391 317 -529 828 -241 645 -2 918 -46 225 -91 164 

Skuld/förutbetalda intäkter ej 
VA 

10 000 10 000 5 000 5 000 0 5 000 

Skuld/förutbetalda intäkter VA 76 218 79 898 21 536 6 475 12 509 12 867 

Skulder, summa 86 218 89 898 26 536 11 475 12 509 17 867 

Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa och iordningställa mark för att 

kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. Där ingår också att bygga gemensamma 
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anordningar som gator, grönområden, VA-anläggningar med mera som krävs för att marken 

ska vara byggbar. 

Anläggningar på allmän plats det vill säga gator, parkmark, belysning, VA-anläggningar med 

mera som betjänar exploateringsområdena redovisas som anläggningstillgång och ingår i 

kommunens investeringsredovisning/budget. Inkomster som syftar till att finansiera dessa 

anläggningar ska periodiseras över tillgångens livslängd. 

Den del av exploateringsfastigheten, det vill säga marken, som ska säljas, klassificeras och 

värderas som omsättningstillgång. Resultatet från försäljningen av exploateringsfastigheter 

påverkar kommunens resultaträkning. 

För varje nytt exploateringsprojekt behandlas budgeten i kommunstyrelsen där projektets 

ekonomiska resultat redovisas. Projekten redovisas till kommunstyrelsen när de avslutas. 

Under projekttiden följs projekten upp med prognoser för det ekonomiska utfallet. 

I avsnittet redovisas både en total uppföljning av alla aktuella projekt samt uppföljning för 

året.  

 

10.1 Exploateringsredovisning per projekt 

Tkr 
Total 

budget 
Total 

prognos 

Bokslut t  
o m 

2019 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Budget 
2019 

1 Logistik Bålsta kv 3-4 43 819 12 051 -61 728 17 457 -49 606 -7 293 

2 Frösundavik -18 767 -16 659 -21 744 -255 313 2 380 

3 Draget 20 662 -1 510 -14 281 33 820 24 207 0 

4 Svarta Lutan 581 3 665 3 665 0 428 0 

5 Viby Äng etapp E2 -3 1 302 1 302 -6 1 359 0 

6 Väppeby Äng 12 103 11 405 10 997 29 719 2 333 -800 

7 Mellanby 83 911 1 069 292 -4 0 

9 Bålsta Centrum del av etapp 
0-1 

-103 484 -149 515 -23 720 -7 590 -8 336 -33 250 

10 Tvåhusplanen -2 850 -4 135 -74 -2 143 2 069 565 

11 Lillsjöns företagspark 1 810 1 810 5 002 2 197 2 805 0 

12 Björkvallen 0 0 -71 0 -71 -5 114 

Summa nettoexploatering -46 046 -140 675 -99 583 73 491 -24 503 -43 512 

Nedan redovisas kommunens pågående exploateringsprojekt: 

01 Björnbro/Logistik Bålsta kvarter 3-4 

Projektet Björnbro/Logistik Bålsta omfattar cirka 150 hektar mark i sex kvarter nordväst om 

tätorten . För samtliga kvarter finns planuppdrag. Detaljplan för kvarter 3 vann laga kraft 

januari 2018 och utbyggnad av infrastrukturen och inom kvartersmark pågår. För kvarter 4 

pågår planläggning i samarbete med tilltänkt exploatör för del av kvarteret. 

Exploateringsprojektet kvarter 3-4 bedöms inte ge det stora överskott, 44 miljoner kronor, 

som beräknades vid projektets inledning. Prognosen är överskott med 12 miljoner kronor 

främst beroende på infrastrukturen är dyrare att bygga än den ursprungliga kalkylen och att 

genomförandet har delats upp i tid. Infrastrukturen i denna etapp kommer dock att bidra till 

lägre utgifter i kommande etapper. Markförsäljningen till Kilenkrysset genomfördes redan år 

2018 vilket gör att årets netto för projektet är lägre än budgeterat. 
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02 Frösundavik etapp 1 

Frösundavik etapp 1 omfattar cirka 145 bostäder och förskola med åtta avdelningar. 

Exploateringsavtal och projektbudget med underskott på 18,8 miljoner kronor beslutades i 

kommunfullmäktige år 2015. Projektet väntas bli något bättre, cirka -16,7 miljoner kronor. 

Slutförande beräknas ske tidigast 2020, efter övertagande av infrastruktur från exploatören till 

ett värde av cirka 40 miljoner kronor. En del av handelsytan är upplåten som tomträtt till en 

livsmedelsbutik. 

03 Draget 

Mark och infrastruktur i Dragets industriområde färdigställdes hösten 2017. Projektet 

budgeterades till ett överskott på 20 miljoner kronor men aktuell prognos visar ett underskott 

på -1,5 miljoner kronor. Problem med markförhållanden, projektering, masshantering, VA-

dimensionering, brist i kontinuitet av personella resurser gör att projektets ekonomi har 

försämrats väsentligt. Slutrapporteringen kommer att tydliggöra orsakerna till fördyring 

tydligare. Försäljning av den sista tomten genomförs 2020. 

04 Svarta Lutans Väg 

Projektet avser anläggande av gata och utbyggnad av VA-ledningar för 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. VA-anslutningsavgifter har debiterats 

i år men en del kommer att krediteras, varför projektet avslutas 2020. 

05 Viby äng etapp E:2 

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 2020. Exploatören 

bygger ut infrastruktur och överlämnar anläggningarna utan ersättning till kommunen efter 

godkänd slutbesiktning. VA-anslutningsavgifter har inkommit. 

06 Väppeby Äng 

Exploateringsbudget antogs 2016 och projektet bedömdes ge ett netto på 12,1 miljoner 

kronor. BoKlok AB har byggt 163 lägenheter och Håbohus AB har byggt 86 lägenheter samt 

två gruppbostäder med elva lägenheter. Även en mindre park är anlagd. Förskola för cirka 

120 barn börjar byggas hösten 2019 av privat utförare och beräknas stå klar inför 

höstterminen 2020. Markbearbetningskostnaderna blev högre på grund av svåra geotekniska 

förhållanden. Investeringar i VA och gång- och cykelvägar utanför exploateringsområdet har 

lyfts ur projektet och ingår istället i kommunens ordinarie investeringsbudget. En allmän 

parkeringsplats har anlagts i Gröna Dalen till nytta för aktiviteter i Gröna Dalen. I och med 

detta väntas projektet ge överskott med 11,4 miljoner kronor vilket är något lägre än 

budgeterat. 

07 Mellanby 

Mellanby angränsar till Frösundavik. Exploatör har utfört lokalgata och VA-anläggningar och 

överlämnar dem till kommunen utan ersättning. Budget antogs i februari 2016. Återstår att 

under 2020 överta anläggningarna från exploatören och avsluta projektet,. Högre VA-

anslutningsavgifter har inkommit till följd av mer byggnation och överskott med cirka 1 

miljon kronor förväntas. Projektet innehåller dock flertalet felaktiga entreprenader. 

09 Bålsta centrum 

I mars 2019 antogs en uppdaterad exploateringsbudget för del av Bålsta Centrum/Bålsta Torg 

etapp 1 och som omfattar tillfälligt och permanent busstorg samt pendelparkering. Vidare 
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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 parkeringsdäcket beräknas kosta 70 miljoner kronor istället 

för de 24 miljoner kronor som beslutats. 

10 Tvåhusplanen 

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 och prognosen är därför 

sämre. 

11 Lillsjöns företagspark 

Projektet innefattar ett större handelsområde vid södra infarten till Bålsta. Kommunstyrelsen 

antog budget i september 2019 med ett överskott på 1,8 miljoner kronor. Exploatören slutför 

infrastruktur som överlämnas till kommunen utan ersättning. Övertagande beräknas ske år 

2020. 

12 Björkvallen 

Budget för projektet antogs i november 2019 av kommunstyrelsen med ett nollresultat. 

  



Årsredovisning 2019 98(209) 

11 Särredovisning av VA- och avfallsverksamhet 

11.1 VA-verksamhet 

Uppdrag och ansvarsområde 

VA-avdelningen ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen och 

avloppsvattenreningen i kommunen. Det finns två vattenverk, två avloppsreningsverk, 

högreservoar, flera pumpstationer samt vatten-, spill- och dagvattennät. 

VA-verksamheten ska arbeta för ett långsiktigt säkerställande av dricksvattenförsörjningen 

och minimera störningar på miljö och egendom för både samhället och kommuninvånare via 

avloppsvattenhantering och vattendistribution. 

VA-verksamheten ska finansieras av intäkter från abonnenternas avgifter för vatten, avlopp 

och dagvatten och särredovisas därför från kommunens skattefinansierade verksamhet, enligt 

VA-lagen. 

Årets händelse  

Nytt avtal tecknas för slamtransporterna från reningsverken vilket innebär att slammet 

transporteras till Bro istället för Gävle. Bidrar till minskad klimatpåverkanpåverkan och en 

besparing för VA-kollektivet i form av minskade kostnader. 

Ny råvattenstation i Skoklosters vattenverk byggs. 

Ett samarbete med Enköpings kommun avseende VA-försörjning i Krägga och Ekolsund 

inleds. 

Utbyte av gamla vinghjulsmätare till nya digitala fjärravlästa vattenmätare fortgår. Detta 

minskar administrationen och invånarna kan se sin vattenförbrukning på mina sidor. 

Ekonomi 

VA-verksamheten har ett resultat på -56 000 kronor. Verksamheten har ökade kostnader för 

att hantera de förelägganden som uppkommer under året. Även kostnader för inhyrd personal 

för att täcka vakanta tjänster ökar. Underskottet hålls dock ner genom lägre personalkostnader 

på grund av vakanta tjänster och lägre kostnader då mer arbete utförs i egen regi. Fler 

abonnenter bidrar även till högre intäkter. 

Det tidigare samlade överskottet i VA-fonden på 11,52 miljoner kronor minskar efter årets 

resultat till ett samlat överskott på 11,46 miljoner kronor. 

Resultaträkning 

tkr Not Bokslut 2018 Bokslut 2019 

Verksamhetens intäkter    

Brukningsavgifter 1 51 517 55 336 

Övriga intäkter  285 181 

Anläggningsavgifter  3 059 5 739 

Periodisering av årets anläggningsavgifter  -3 059 -5 739 

Periodisering av tidigare års anläggningsavgifter  860 995 

Interna intäkter (inom koncernen) 2 2 369 4 177 

Summa intäkter  55 031 60 689 

Verksamhetens kostnader    

Externa kostnader 3 -35 332 -42 111 
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tkr Not Bokslut 2018 Bokslut 2019 

Interna kostnader (inom koncernen)  -2 941 -4 054 

Avskrivningar 4 -9 506 -10 591 

Verksamhetens nettokostnad  -47 779 -56 756 

Finansiella intäkter  1 065 904 

Finansiella kostnader  -5 564 -4 893 

Resultat efter finansiella poster  -4 499 -3 989 

Resultat före extraordinära poster  2 753 -56 

Extraordinära intäkter    

Extraordinära kostnader    

Årets resultat  2 753 -56 

Not 1 

Brukningsavgifter tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 

Fast förbrukningsavgift VA 22 239 22 641 

Rörlig förbrukningsavgift VA 29 265 32 468 

Övriga ersättningar 13 227 

Summa intäkter 51 517 55 336 

Not 2 

Interna intäkter (inom koncernen) Bokslut 2018 Bokslut 2019 

Fast förbrukningsavgift VA 871 883 

Rörlig förbrukningsavgift VA 1 422 1 670 

Övriga interna intäkter 76 1 624 

Summa intäkter 2 369 4 177 

Not 3 

Externa kostnader tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 

Personalkostnader -10 832 -11 631 

Övriga kostnader -24 500 -30 480 

Summa kostnader -35 332 -42 111 

Not 4 

Avskrivningar tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 

Bålsta vattenverk -603 -601 

Skokloster vattenverk -112 -111 

Bålsta reningsverk -5 950 -5 947 

Skokloster reningsverk -64 -64 

Högreservoaren -8 -8 

Bålsta ledningar -2 439 -3 247 

Skokloster ledningar -70 -70 

Larm och kommunikation -50 -50 
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Avskrivningar tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 

Bålsta pumpstationer -146 -242 

Bålsta dagvattendammar -59 -59 

Bilar och inventarier -5 -192 

Summa kostnader -9 506 -10 591 

Balansräkning 

tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 

Tillgångar   

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 334 540 350 837 

Maskiner och inventarier 14 1 123 

Summa anläggningstillgångar 334 554 351 960 

Lån till kommunen 52 882 57 740 

Summa finansiella anläggningstillgångar 52 882 57 740 

Summa tillgångar 387 436 409 700 

   

Eget kapital och skulder   

Eget kapital ingående värde 8 768 11 521 

Årets resultat 2 753 -56 

Summa eget kapital 11 521 11 465 

Pensioner   

Summa avsättningar   

Lån av kommunen 323 033 340 495 

Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter 52 882 57 740 

Summa långfristiga skulder 375 915 398 236 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   

Övriga skulder, semesterlöneskuld   

Summa kortfristiga skulder   

   

Summa eget kapital och skulder 387 436 409 700 

Investeringar 

tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Bokslut 2019 
Budget 

avvikelse 

Inkomster 0 0 0 0 

Utgifter -14 450 -112 580 -29 654 82 926 

Summa -14 450 -112 580 -29 654 82 926 
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11.2 Avfallsverksamhet 

Uppdrag och ansvarsområde 

Avfallsavdelningen arbetar för en långsiktig och hållbar avfallshantering. De ansvarar för att 

samla in och transportera hushållsavfall och liknande avfall till en behandlingsanläggning där 

avfallet tas omhand om. 

Avfallsverksamheten finansieras av intäkter från avgifter och särredovisas därför från 

kommunens skattefinansierade verksamhet. 

Årets händelser 

Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommun tecknar ett samverkansavtal och 

genomför flera gemensamma upphandlingar inom avfallsområdet, bland annat avseende 

insamling av hushållsavfall med så kallade fyrfackskärl för villor och fritidshus. Det nya 

avtalet träder i kraft 16 oktober 2020. 

ÅVC Västerskog genomförde under våren en återbruksvecka med tema trädgård och utemiljö 

i samband med kommunens miljövecka. Inför julen genomfördes återbruksveckor i Bålsta 

centrum. 

Reglerna för Bytesboden har setts över och tydliggjorts, vilket har förbättrat arbetsmiljön för 

personalen och gjort det tydligare för besökare. En workshop i källsortering har genomförts 

på bibliotekets språkcafé. Under miljöveckan genomfördes ett samarbetade runt 

matavfallspåsar tillsammans med ICA Kvantum. 

Ekonomi 

Avfallsverksamheten har ett resultat på -901 000 kronor. Underskottet beror främst på 

indexreglering i gällande avtal som rör insamling, behandling och transport av hushållsavfall. 

En grävmaskin som tidigare leasades köps in vilket på sikt kommer leda till lägre kostnader 

men bidrar under året till ökade kostnader. Det tidigare samlade överskottet i avfallsfonden på 

2,78 miljoner kronor minskar efter årets resultat till ett samlat överskott på 1,88 miljoner 

kronor. 

Resultaträkning, tkr 
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Budget-
avvikelse 

Externa intäkter 22 417 21 249 22 820 1 571 

Interna intäkter 2 217 3 048 2 295 -753 

Summa intäkter 24 634 24 297 25 115 818 

Verksamhetsköp, bidrag, underhållsmaterial     

Personalkostnader -4 657 -5 141 -5 678 -537 

Övriga kostnader -16 385 -16 696 -17 903 -1 207 

Interna kostnader -2 442 -2 460 -2 435 25 

Summa kostnader -23 484 -24 297 -26 016 -1 719 

Resultat 1 150 0 -901 -901 

 

Investeringar, tkr 
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Budget 
avvikelse 

Inkomster 0 0 0 0 

Utgifter -665 -4 104 -653 3 451 

Summa -665 -4 104 -653 3 451 
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12 Kommunstyrelsen 

12.1 Sammanfattning 

Verksamheten har utvecklats positivt under året avseende bland annat större 

näringslivsetableringar, fler detaljplaner är antagna, rekrytering av nyckelbefattningar, 

pågående organisationsöversyner samt ett pågående värdegrundsarbete. 

Kommunfullmäktiges mål om att öka företagarnas nöjdhet, utveckla områden för bostäder 

och arbetsplatser samt service utifrån samhällets behov, utveckla mötesplatser som stärker 

Håbos attraktivitet bedöms delvis uppnådda. Främst är det forum för dialog som behöver 

struktureras ytterligare samt arbetet med marknadsföring av våra befintliga och nya 

mötesplatser. 

Kommunstyrelsen och övergripande verksamheter överskrider budgeten med 3,3 miljoner 

kronor. 2,1 miljoner kronor beror på ändrad redovisningsprincip från 2019, som innebär att 

detaljplanekostnader inte ökar värdet på kommunens tillgångar utan belastar kommunens 

resultat. Resterande underskott kan främst hänföras till köpta tjänster. 

12.2 Uppdrag och ansvarsområde 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har uppsiktsplikt 

över nämnderna. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av 

kommunens ekonomi och verksamheter. Den har även uppsikt över verksamheter som de 

kommunala bolagen bedriver. Kommunstyrelsen förbereder alla ärenden som fullmäktige ska 

ta upp. 

Centrala funktioner i kommunen är sekretariat, säkerhet, upphandling, kommunikation, 

ekonomi, löneadministration, personal- och arbetsgivarfrågor, IT samt kontaktcenter. 

Kommunstyrelsen ansvarar även för plan- och exploateringsverksamheten med inriktning på 

övergripande planering, miljöstrategiskt arbete, planläggning och exploatering. Folkhälso- 

och demokratifrågor samt vänortsutbyte finns också inom kommunstyrelsens område. 

12.3 Årets händelser 

Under året infördes en ny roll som biträdande kommundirektör direkt under 

kommundirektören. Ansvaret initialt har varit att styra upp lokalförsörjningsprocesser och 

investeringar i fastighetsprojekten. 

Under hösten tillsattes en tjänst som ledningssamordnare. Ledningssamordnaren har primärt  

arbetat med sekretariatsfunktioner samt samordnade och stödjande uppgifter närmast 

kommundirektören. 

År 2019 anordnades utbildningar för alla förtroendevalda i kommunen av externa 

utbildningsanordnare. Även ledamöter i kommunens olika nämnder fick genomgång av 

ekonomi av kommunens ekonomer. 

På ekonomienheten har arbetet med digitalisering fortsatt främst inom kommunens kassa, 

leverantörs- och kundreskontran. 

En stor del av upphandlingsärenden följde med in från 2018 till 2019, på grund av vakanta 

tjänster på upphandlingsenheten. En upphandlare och en upphandlingschef anställdes under 

året. 

De flesta av upphandlingsärendena har genomförts men årets ärenden har inte kunnat 

fullföljas. Vid behov har upphandlingskonsulter tagits in på vissa ärenden som har bedömts 
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som akuta. 

Träffpunkt Upphandling har skapats tillsammans med Företagarnas lokalföreningar, ett mötes 

forum där kommunen kommunicerar ut planering av projekt och upphandlingar samt genom 

dialog låter företagen få kunskap om hur inköp och upphandling genomförs i kommunen. 

Under året har Office 365 införts i organisationen vilket kommer att förenkla 

informationsutbytet både intern och externt. En ny brandvägg med större kapacitet har tagits i 

drift. Komplettering av internetanslutning är genomförd. En extra förbindelse med annan 

leverantör är driftsatt för ökad säkerhet. 

En förstudie om E-arkiv har genomförts med fokus på att hitta en relevant och långsiktig E-

arkivlösning för Håbo-kommun. EU-valet genomfördes under året. 

Under 2019 började kommunikationsenheten med frukostmöten för all personal som vill lära 

sig mer om kommunikation. Varje tillfälle har haft ett specifikt tema och syftet är att 

verksamheterna själva ska bli än mer framgångsrika i sin kommunikation. 

Enheten har under året målmedvetet utvecklat kommunens närvaro i sociala medier där olika 

verksamheter berättar vad de gör och förmedlar goda historier. 

I maj började den nya kommunikationschefen och under hösten blev en kommunikatör 

föräldraledig och Webmastern slutade. Under större delen av hösten har enheten bestått av tre 

personer istället för normala fem. 

Under det första halvåret 2019 har kontaktcenter börjat handlägga trygghetslarm och 

klagomål om skolskjuts. En ny plattform för telefonin har börjat förberedas då upphandlingen 

var klar i maj. Kontaktcenter har även tagit över processerna för skuld- och budget och 

konsumenträtt. 

Håbo och Trosa kommuner har sedan år 2005 en gemensam lönenämnd, Håbo kommun är 

värdkommun. Lönenämnden beslutade i juni att ansluta Salems kommun från januari 2020 till 

den gemensamma lönenämnden. Under året har förberedelser för samarbetet gjorts samt 

framtagande och antagande av gemensamt reglemente och avtal. 

Från och med inkomståret 2019 lämnas arbetsgivardeklaration till Skatteverket på 

individnivå. 

Våren 2019 tog Skandia över pensionsadministrationen från KPA. 

Arbetet med översiktsplanen har fortskridit och under året har den varit föremål för 

utställning. Kommunens stora centrumprojekt har fortskridit, bland annat med genomförandet 

av ett nytt resecentrum. 

Planarbetet för Björnbro verksamhetsområde (Logistik Bålsta) har fortsatt genom att 

ytterligare en etapp har antagits under året. Genomförandet av infrastrukturen i området är 

under slutförande. Intresset för det kommande logistikområdet har varit stort. Uppförandet av 

Axfoods nya logistikbyggnad har inleds under året. 

Genomförandet av Lillsjöns företagspark, har fortlöpt under året där bl.a. ICA Maxi är under 

uppförande. Avdelningen har tillsammans med kommunens marknadsbolag fortsatt 

försäljningen av verksamhetsmark i Draget och samtlig tomtmark är nu avyttrad. 
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12.4 Uppföljning kvalitet och mål 

Sedan den första januari 2019 har kommunen en ny styrmodell vilket innebär en horisontell 

och tillitsbaserad styrning. 

I enlighet med styrmodellen omhändertas kommunfullmäktiges mål av kommunstyrelsen och 

kommundirektör som tillsammans med kommunens ledningsgrupp styr och leder 

utvecklingsarbetet i dessa frågor. 

Kommunfullmäktiges mål syftar till kommunens långsiktiga utveckling med fokus på 

samhällsutveckling och demokratifrågor. Övriga nämnders mål- och kvalitetsstyrning 

fokuserar på kommunens grunduppdrag, service och lagstyrd verksamhet. 

12.4.1 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 småstad 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.  

 

KF:s övergripande mål 

Öka företagarnas nöjdhet med kommunens och bolagens fysiska och digitala bemötande 

 Mål delvis uppfyllt 
 
Analys 

Under året har företagsfrukostar och öppet hus anordnas. Tillsammans med företagarföreningarna har även 
riktade insatser och dialogmöten initierats med mycket gott resultat. Likaså är många delar av punkterna som 
listades i visionen "Tillsammans mot 4.0" gjorda, pågående eller planerade. 

Det sker ett aktivt arbete med att tillgängliggöra de kommunala tjänsterna via digitalisering just nu i kommunen. 
Detta arbete syftar till att ytterligare förenkla och underlätta kontakten för företagare och medborgare. 

Svenskt Näringslivs årliga mätning, som genomfördes under våren, visade på ett tydligt positivt trendbrott och 
resultatet ökade från det sammanvägda betyget 2,7 till nytt betyg på 3,1. 

Förändringar och otydlighet gällande organisering och ansvar kring näringslivsfrågor inom kommunkoncernen 
kvarstår. Exempel på konsekvenser som blivit på grund av det är att delar "Tillsammans mot 4.0" inte har 
åtgärdats under perioden. 

Bedömningen är således att kommunfullmäktiges mål att öka företagarnas nöjdhet med kommunens och 
bolagens fysiska och digitala bemötande är att målet delvis uppfylls och att arbetet måste intensifieras under 
kommande år för att uppfylla målet i sin helhet. 
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12.4.2 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.  

 

KF:s övergripande mål 

Utveckla områden för bostäder, arbetsplatser och service utifrån samhällets behov 

 Mål delvis uppfyllt 
 

Analys 

Under året har många aktiviteter startats. Bland annat har arbetet med ny hållbarhetsstrategi påbörjats. 
Processen för ny översiktsplan har pågått och ny översiktsplan förväntas antas år 2020. Ny lokalförsörjnings-
plan är under uppbyggnad och antas tidigt våren 2020 och arbetet med att ta fram en Nödvattenplan, Risk och 
Sårbarhetsanalys samt Säkerhetsskyddsanalys pågår. 

Fortfarande är det många pågående detaljplaner och ett högt tryck med många intressenter för byggbar 
bostads- och industrimark. Flera större detaljplaner är antagna under året. Det finns dock en risk att inte hinna 
uppfylla Kommunfullmäktiges mål om ökad dialog och större planberedskap på grund av begränsningar i 
tillgängliga resurser vilket innebär att målet anses bli delvis uppfylld under året. 

 

 

12.4.3 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. 

 

KF:s övergripande mål 

Utveckla mötesplatser som stärker Håbos attraktivitet 

 Mål delvis uppfyllt 
 
 

Analys 

Flera aktiviteter pågått under året i syfte att uppnå Kommunfullmäktiges mål om att utveckla mötesplatser som 
stärker Håbo attraktivitet. Exempel är kultursatsningen Sommar i centrum, Håbomässan, Håbo festdag, 
uppstart av planeringen av en större lekplats i Gröna Dalen-området, en förstudie om ett möjligt 
Allaktivitetshus, Leaderprojektet Stenhuset i Skokloster samt flera mindre aktiviteter. 

Det har även genomförts en organisationsöversyn och organisationsförändring avseende Kultur- och 
fritidsverksamheten för att bättre kunna möta upp mot efterfrågan och Kommunfullmäktiges mål. 

Dock är bedömningen att forum för dialog och samverkan behöver struktureras upp mer samt att arbetet med 
marknadsföring av befintliga och kommande mötesplatser måste utökas för att full måluppfyllelse ska kunna 
erhållas 
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12.5 Resultaträkning och ekonomisk analys 

tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Bokslut 2019 
Avvikelse från 

budget 

Externa intäkter 5 023 3 857 3 306 -551 

Interna intäkter 5 772 8 494 5 967 -2 527 

Summa intäkter 10 795 12 351 9 273 -3 078 

Verksamhetsköp, bidrag, 
material 

-27 379 -26 797 -26 827 -30 

Personalkostnader -49 888 -61 137 -57 282 3 855 

Övriga kostnader -24 673 -21 220 -24 809 -3 589 

Interna kostnader -2 771 -2 560 -2 970 -410 

Summa kostnader -104 711 -111 714 -111 888 -174 

Resultat -93 916 -99 363 -102 615 -3 252 

Kommunstyrelsens verksamheter kostar netto 102,6 miljoner kronor i år. Det är en ökning 

med 9 procent jämfört med förra året. 

Externa intäkter är 34 procent lägre än föregående år. En ny redovisningsprincip från år 2019 

gör att detaljplanekostnader som inte har en avtalad part måste redovisas som en kostnad. 

Kostnaden för år 2019, i form av uteblivna externa intäkter, uppgår till 2,1 miljoner kronor. 

Interna intäkter uppstår främst när plan- och exploateringsavdelningen lägger tid på 

detaljplaner. Omfattningen är ungefär som föregående år, men 2,5 miljoner kronor lägre än 

budgeterat eftersom personal inte kunnat rekryteras. 

Köp av verksamhet och bidrag avser driftbidragen till Räddningstjänsten och Håbo Marknads 

AB samt stöd till politiska partier. 

Personalkostnaderna är 15 procent (7,4 miljoner kronor) högre än förra året, vilket beror på 

löneökning, nya tjänster inom plan- och exploatering, kansli- och kvalitet och 

kommundirektörens enhet. Samtidigt finns ett överskott på 3,9 miljoner kronor jämfört med 

budget vilket främst beror på vakanser, främst inom plan- och exploatering, men också inom 

kansli- och kvalitet, kommunikation, IT och upphandling, 

Övriga kostnader är oförändrade från föregående år, men överstiger budget med 3,6 miljoner 

kronor. Personal har hyrts in för 1,9 miljoner kronor på främst plan- och 

exploateringsavdelningen när rekrytering inte kunnat ske. 
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12.6 Driftredovisning 

tkr 
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 
från budget 

Kommunfullmäktige -1 620 -1 482 -1 468 14 

Valnämnd -563 -12 -82 -70 

Kommunstyrelse -2 966 -3 689 -3 890 -201 

Pensionärs- och handikappråd -223 -185 -249 -64 

Stöd politiska partier -994 -1 013 -1 024 -11 

Revision -1 217 -1 300 -1 160 140 

Allmänna val 0 0 -132 -132 

Vigselavgift 14 20 21 1 

Medlemsavgifter -1 597 -1 900 -1 624 276 

Vänortsverksamhet -114 -100 0 100 

Nämndadministration -1 222 -1 223 -1 365 -142 

Kommungemensamt -775 -1 300 -1 296 4 

Fysisk- och teknisk planering -7 978 -8 271 -11 901 -3 630 

Näringslivsfrämjande åtgärder -5 625 -4 964 -4 964 0 

Miljö, hälsa, hållbar utveckling -1 001 -905 -917 -12 

Räddningstjänst -20 354 -20 820 -20 820 0 

Säkerhet -271 -284 -210 74 

Kommundirektör -2 268 -3 490 -4 766 -1 276 

Ekonomiavdelning -6 030 -6 609 -5 836 773 

Personalavdelning -8 061 -9 280 -9 052 228 

Upphandling -4 471 -4 417 -4 607 -190 

IT-avdelning -13 215 -13 915 -13 886 29 

Kommunens försäkringar -1 227 -1 300 -1 315 -15 

Kansli- och kvalitet -4 485 -5 298 -5 097 201 

Kommunikation -3 942 -3 730 -3 232 498 

Kontaktcenter -3 710 -3 896 -3 743 153 

Summa -93 915 -99 363 -102 615 -3 252 

 

Kommunstyrelsen inklusive övergripande verksamheter har en driftbudget på 99,4 miljoner 

kronor år 2019. Bokslutet visar 102,6 miljoner kronor och budgeten överskrids med 3,3 

miljoner kronor. Underskottet är främst hänförligt till plan- och exploateringsavdelningen, 

varav 2,1 miljoner beror på ändrad redovisningsprincip enligt i lagen om kommunal bokföring 

och redovisning (LKBR) som medför att nedlagda kostnader på detaljplaner, där det inte finns 

planavtal, måste redovisas som en kostnad. 

Valnämnden och allmänna val överskrider budget eftersom EU-valet kostar 204 000 kronor 

mer än det statsbidrag som erhålls. Förutom detta arbetar kansliet motsvarande cirka 45 

procent tjänst med valsamordning, vilket omfördelas inom kansliets ordinarie arbete. 

Kommunstyrelsens arvoden har ökat och överskrider budget med 201 000 kronor.   

Medlemsavgifter har överskott med 230 000 kronor. Den gemensamma nämnden för 

kunskapsstyrning, som Håbo ingår i tillsammans med länets kommuner, avvecklades i maj. 
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Ingen central vänortsaktivitet i år ger överskott med 100 000 kronor. 

Nämndadministration och kansli- och kvalitet har överskott med 59 000 kronor. Underskottet 

på nämndadministration beror på kommunsekreterarnas merarbete i samband med valet, 

vilket i sin tur täcks av överskott på kansli- och kvalitet till följd av personalvakans. 

Kommungemensamt är omdaning av kommunhus och vissa gemensamma lokaler.  Av årets 

nedlagda 2,2 miljoner kronor för omdaning av kommunhuset, bedöms 920 000 för förstudie 

och systemhandlingar leda till ombyggnation och har överförts till investering. 

Fysisk och teknisk planering (plan- och exploateringsavdelningen) överskrider budget med 

3,6 miljoner kronor. 2,1 miljoner kronor av underskottet beror på ändrad redovisningsprincip 

från år 2019 enligt den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). 

Ändringen innebär att nedlagda kostnader på detaljplaner, där det inte finns planavtal, måste 

redovisas som en kostnad. Totalt har det nedlagts 12,7 miljoner kronor på detaljplaner som nu 

resultatförts. Av detta avser 10,6 miljoner 2018 eller tidigare, vilket ska justeras i det egna 

kapitalet. Kostnader som avser 2019 ska resultatföras på plan- och exploateringsavdelningen 

och den delen uppgår till 2 126 000 kronor. Övrigt underskott, 1,5 miljoner kronor, följer det 

prognostiserade resultatet och kan hänföras till köpta tjänster som ett direkt resultat av 

personalvakanser. 

Kommundirektörens enhet överskrider budget med 1,3 miljoner kronor som följd av 

förstärkning med en tjänst samt fler utredningar. 

Ekonomiavdelningen, upphandling och kommunens försäkringar har överskott med 568 000 

kronor. Konsulter används för att klara det ackumulerade arbetet med upphandlingar som 

uppstått sedan ett år tillbaka. Det finansieras av överskott inom avdelningen som följd av 

personalvakans under hösten och högre interna intäkter. 

Personalavdelningen har överskott med 227 000 kronor. Av korttidssjukfrånvaroprojektets 1 

miljon kronor har hälften använts. Av överskottet har cirka 160 000 kronor använts till 

projektanställning vid införande av digitaliserade arbetstidsscheman. 

Kommunikation har överskott med 486 000 kronor. Kommunikationschefstjänsten var vakant 

till mitten av maj. Från oktober har webmastertjänsten och en kommunikatörstjänst varit 

vakanta utan ersättare. 

Under sista kvartalet har en person tagit tjänstledigt från kontaktcenter och en person har 

slutat. Det medför överskott med 153 000 kronor. 

12.7 Investeringar 

tkr 
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 
från 

budget 

Inkomster     

Utgifter -1 882 -35 320 -3 389 31 931 

Summa -1 882 -35 320 -3 389 31 931 

Årets investeringar uppgår till 3,4 miljoner kronor. 2,2 miljoner har investerats i utbyte av IT-

brandvägg och utbyggnad av infrastruktur för datakommunikation. 912 000 kronor har 

använts till projekteringsfasen av omdaningen av kommunhuset inför beslut om 

ombyggnation, vilket sker år 2020. Överskottet beror på att investeringen i kommunhuset är 

budgeterad år 2019. 
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12.8 Intern kontroll 

Kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2019 innefattar tolv risker som anses särskilt 

viktiga att kontrollera, inom områdena ekonomi, upphandling, IT, arbetsmiljö, 

kommunikation, allmänna handlingar och verkställande av politiska beslut. Vid årets slut 

konstateras att samtliga kontroller utom fyra genomförts under året. 

Kontroller har gjorts för att se om politiska beslut blir verkställda samt att handlingar som 

publiceras i webbdiariet är korrekta. Inom IT-säkerheten har systemet för 2-faktorinloggning 

kompletterats med en mobilapp och införandet av nytt säkrare system för ärendehantering 

inom miljö- och hälsoskydd, Ecos2, har påbörjats. Samtliga chefer har under året fått 

utbildning inom arbete med systematisk arbetsmiljö (SAM). Det har även tagits fram ett stöd 

för att följa upp SAM inom kommunen som kommer att börja användas från och med nästa 

år. Den ekonomiska prognostillförlitligheten har kontrollerats och där kan det konstateras att 

det för vissa förvaltningar finns stora förändringar i prognosen under året. Kontrollen om 

otillåtna direktupphandlingar har inte kunnat göras på grund av att det systemstöd kommunen 

tänkt använda innehållit felaktig data. 

12.9 Förväntad utveckling 

År 2019 pågick ett antal organisationsutredningar gällande bland annat kostverksamheten, 

fastighetsverksamhet och kommunens samhällsbyggnadsverksamheter. Förvaltningen 

kommer under år 2020 att föreslå ändringar i organisationsfrågor till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige för beslut. 

Vad gäller verksamheter som kommunens marknadsbolag bedriver har en återremiss skett, år 

2019 till kommunstyrelsen från kommunfullmäktige. Ärendet kommer att hanteras av 

kommunfullmäktige år 2020. Detta kan innebära förändringar i kommunstyrelsens 

organisation. 

Ett ökat tryck förväntas på upphandlingsenheten. Behov av nya verksamhetslokaler, 

fritidsanläggningar med mera kommer att leda till ett antal nya upphandlingar. 

Arbete med att stödja verksamheterna med digitaliseringsarbetet kommer att medföra krav på 

modernare och flexiblare e-tjänstplattform. Upphandling av ny plattform bör ske 2020. IT-

avdelningen har fått en utökad uppgift i form av att ta hand om bredbandsfrågan. För att lösa 

detta kommer en omorganisation av avdelningens resurser att krävas. 

Under 2020 kommer kontaktcenter effektivisera och planera utifrån de nya 

kostnadsminskningskraven i budget 2020. 

Plan- och exploateringsavdelningen påverkas i viss mån av efterfrågan av mark. En marginellt 

minskad för bostadsmark har noterats, men det råder dock fortsatt mycket högt intresse. I 

regionen noteras en viss minskad efterfrågan på såväl bostads- och verksamhetsmark. 

Behovet av att planlägga mark för offentlig service som ex. förskolor, skolor och lokaler för 

omsorg ökar i takt med att kommunens befolkning fortsätter att växa. 

Det politiska minoritetsstyret i kommunen kan medföra en fortsatt viss otydlighet och därmed 

osäkerhet. 
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13 Bygg- och miljönämnden 

13.1 Sammanfattning 

Verksamheten inom bygg- och miljöförvaltningen löper väl. Det råder ett relativt högt 

bebyggelsetryck i kommunen vilket märks på volymen ärenden kopplat till bygglov, kart- och 

mättjänster samt miljö- och hälsoskydd. 

Det råder stort fokus på utvecklingsarbete, handläggningstider minskar, kundnöjdheten ökar 

liksom tillgängligheten. 

Miljöavdelningens verksamhet läggs fast i årets början i en tillsynsplan lagd utifrån 

tillgängliga resurser. Tillsynen av de enskilda avloppsanläggningarna går i mål. 

Förvaltningen har under året en god balans i bemanningen vilket gör att verksamheten löper 

på väl med rimliga handläggningstider, tid för utvecklingsarbete, ökad tillgänglighet och 

relativt god arbetsmiljö. 

Bedömningen är att måluppfyllelsen är god för de sex målen. Ett av målen anses inte uppfyllt. 

Verksamheten ger ett överskott om cirka 1,5 miljoner kronor. Intäkterna överskrider lagd 

budget med 22 procent medan kostnaderna i stort ligger i balans med budget. 

13.2 Uppdrag och ansvarsområde 

13.2.1 Uppdrag och ansvarsområde 

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning inom bygg- och 

miljöområdet, för kart- och mättekniska uppgifter, geografisk information samt för 

bostadsanpassningsbidrag. 

Inom byggnadsväsendet ansvarar nämnden för bygglov, förhandsbesked och anmälan enligt 

plan- och bygglagen och angränsande lagstiftning. 

Inom miljöområdet ansvarar nämnden för prövning och tillsyn enligt livsmedels-

lagstiftningen, strålskyddslagen, smittskyddslagen och miljöbalken. I miljöbalken ingår bland 

annat lagar om miljöfarlig verksamhet, strandskydd, hälsoskydd, kemiska produkter, 

förorenad mark, områdesskydd, avfall och tillverkarens ansvar. 

Tillsyn och kontroll är en stor del av nämndens uppgifter. Inom nämndens ansvar ligger även 

medverkan i kommunens fysiska planering, allmän intressebevakning inom verksamheten 

samt information och rådgivning till invånare, byggherrar, företag och verksamheter. 

13.3 Årets händelser 

Genom att år 2019 utgör första året i en ny mandatperiod medför det ett flertal nya ledamöter i 

bygg- och miljönämnden och tillika en ny ordförande. En omfattande introduktion erbjuds 

nämnden inom nämndhantering, ekonomi och kvalitetsfrågor, aktuell lagstiftning samt 

närmare presentation av förvaltningens verksamhetsområden. 

Förvaltningen fortsätter arbetet med utveckling av verksamheten med bland annat 

processkartläggning och informationshantering. I syfte att erhålla en strukturerad plan för 

"digitaliseringsresan" genomförs ett arbete med att ta fram en plan för digitalisering. 

Rapporten mynnar i en strategi med tids- och aktivitetsplan som lägger grunden för fortsatt 

arbete. Väl i mål med detta kommer det att gynna kunderna och ge än mer effektiv 

handläggning och gör förvaltningen mer tillgänglig för personliga möten och annat 

utvecklingsarbete. 
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Förutsättningarna för digital handläggning ökar och bygglov planerar inför 2020 att införa 

helt digital handläggning, pappershanteringen tas bort. Alla ärenden som kommer in efter den 

1 januari scannas och själva pappersakten kommer inte att existera. Under hösten köps ett 

digitalt granskningsprogram in till handläggare och inspektörer på avdelningen. Allt för att 

effektivisera verksamheten och gå mot digital bygglovsprocess. En ny e-tjänst kommer att 

införas under sommaren 2020. 

Ett annat utvecklingsområde rör kommunens hantering av geodata där bygg- och 

miljöförvaltningens kart, mät och GIS-enhet utgör stommen för att tillhandahålla och utveckla 

kommunens samlade geodata i användarvänlig form via olika system. Under året tas en 

geodatastrategi fram och ger en strategi för utveckling av geodata med tids- och aktivitetsplan 

samt förslag på finansieringslösningar för de ökade ambitioner som förväntas. 

Under året fortsätter förvaltningens Öppet hus och företagsfrukostar. Samverkan med 

företagsorganisationerna utvecklas och Håbo Företagare samt Företagarna Upplands-

Bro/Håbo bjuder in till nytt mötesforum "Träffpunkt för företagare", där förvaltningen deltar 

tillsammans med andra representanter från kommunen. Det är en bra inslagen väg som leder 

till tätare dialog och samverkan. 

I maj antar kommunfullmäktige en ny plan- och bygglovtaxa då den gamla var bristfällig på 

många sätt. En utvärdering av den nya plan- och bygglovtaxan kommer att ske under våren 

2020. 

Bebyggelsetrycket fortsätter att vara högt i kommunen. Under året lämnas bygglov för 49 

småhus och cirka 125 lägenheter i flerbostadshus samt 60 i vårdboende. När det gäller 

verksamhetsområdena sker nya etableringar i Draget och första byggstart går av stapeln inom 

Logistik Bålsta. Inom kvarter 3 är det en större etablering av ett höglager för Dagab/Axfood 

som beräknas stå klar år 2023. Under året lämnas marklov och bygglov och produktion pågår 

för fullt sedan juli månad. 

Förvaltningen startar kring halvårsskiftet upp en planerad strandskyddstillsyn efter det att 

nämnden antar riktlinjer i juni. Målet med strandskyddstillsynen är att leva upp till de 

nationella miljömålen och Håbo kommuns vision om Hållbara Håbo och den naturnära 

Mälarkommunen. 

Saint-Gobain Gyproc i Bålsta hade en skredolycka 2018, vilket under året medför behov av 

ökad tillsyn hos verksamheten för att kontrollera följderna och följa återställandearbetet. 

Konsekvenserna av skredet är under kontroll. 

Satsningen på tillsyn av enskilda avlopp är framgångsrik och gör att miljöavdelningens tillsyn 

i inventeringsprojektet av enskilda avlopp är genomförd. De som har brister ska slutföra 

åtgärden senast till år 2022. Därefter blir tillsynen av enskilda avlopp en naturlig del i den 

årliga tillsynsplanen med låg årlig volym. Nya tillsynsområden för året är lantbruk, 

fettavskiljare och hamnar för fritidsbåtar. 

Under våren slutförs upphandling av nytt ärendehanteringssystem till miljöavdelningen. 
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13.4 Uppföljning kvalitet och mål 

13.4.1 Perspektiv: Målgrupp 

Kritisk kvalitetsfaktor: 

13.4.1.1 Rättssäker och effektiv handläggning 

 God kvalitetsnivå 

Analys 

Bygg- och miljönämndens mål utgår från att handläggningen sker korrekt och rättssäkert 

utifrån lagar, regler och rättspraxis. Effektivitet utvecklas med smarta lösningar och ständiga 

förbättringar. Var och en av medarbetarna präglas av högt kundfokus med gott bemötande och 

hög informations- och servicenivå. Målsättningen är att uppfattas som empatiska byråkrater. 

Rättssäker och effektiv handläggning så som en av förvaltningens grundläggande kritiska 

kvalitetsfaktorer bedöms generellt ha en god kvalitetsnivå under året. I stort är de som 

använder förvaltningens tjänster nöjda. Slutsatsen dras efter första halvårets NKI-resultat, 

efter serviceundersökningen kring telefon och e-post samt den respons förvaltningen får från 

invånare och företagare, bland annat i samband med Öppet hus och företagsfrukostar. 

Dessutom är personalstyrkan i balans med ärendemängd vilket ger goda förutsättningar att 

handlägga ärendet utan alltför stor tidspress. Detta gör att rimlig tid läggs på ärendet för att 

uppnå rättssäkerhet och god effektivitet. Kundnöjdheten ökar i takt med kortare 

handläggningstid och ökad tillgänglighet. 

Nöjd-kund-index, NKI, inom bygglov, miljö- och hälsoskydd samt livsmedel redovisas i 

tabellen nedan utifrån halvårsresultatet eftersom utfallet för helåret kommer först våren 2020.  

Utvecklingen av NKI visar över tid en positiv trend inom alla tre verksamhetsområden. 

Indexet är konstruerat så att över 80 anses som ett högt resultat och där ligger livsmedels-

verksamheten med 83 (riket ligger på 79). Intervallet 62-69 är en godkänd nivå och där finns 

både bygglov och miljö- och hälsoskydd. Utvecklingen av NKI för bygglov visar en stark 

frammarsch och har på två år ökat med 13 enheter och ligger på 63, vilket är samma nivå som 

riket. Miljö- och hälsoskydd sjunker förvisso några enheter till 65 (riket ligger på 69). En 

förklaring till fluktuationen inom miljö är att året har kännetecknats av flera både kortare och 

längre vikariat kopplat till föräldraledighet och sjukskrivning. 

I mätningen av företagsklimat som redovisas i april ligger Håbo kommun på plats 21 av de 55 

deltagande kommunerna i Stockholm Business Alliance. I den större jämförelsegruppen om 

172 kommuner klättrar kommunen 52 platser till plats 69. Det resultatet visar att den positiva 

trenden håller i sig. Det är till och med så att grannkommuner hör av sig och vill ta del av vad 

som görs för att nå högre NKI och förbättrat näringslivsklimat. Av det preliminära NKI-

resultatet för helåret som finns att tillgå kan möjligen bygglov nå ett högre resultat än 63. 

När det gäller rättssäkerheten är det inte rimligt att samtliga ärenden står sig, utan rimlig nivå 

är att cirka 85 procent av överklagade ärenden håller. Här uppvisar då bygglov något lägre 

utfall än önskat och miljöavdelningen något över måltalet. 

Kvalitetsmått Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Nöjda nyttjare inom bygglov  NKI 54 NKI 50 NKI 61 NKI 63 

Nöjda nyttjare inom miljö- och hälsoskydd  NKI 78 NKI 69 NKI 70 NKI 65 

Nöjda nyttjare inom livsmedel  NKI 73 NKI 75 NKI 86 NKI 83 

Rättssäkerhet bygglov (andel överklagade ärenden 
som stått sig de senaste fem åren), bygglov  

- - 98% 76% 

Rättssäkerhet (andel överklagade ärenden som stått - - 69% 94% 
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Kvalitetsmått Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

sig de senaste fem åren), miljöärenden  

Utfallet för Nöjd-Kund-Index, NKI, avser första halvåret 2019. Resultatet för helår presenteras under 

senare delen av våren 2020. 

Utvecklingsmål: 

13.4.1.2 Förbättrad tillgänglighet 

 Helt uppfyllt 

Analys 

Under året ligger stort fokus på att förbättra tillgängligheten. Förutsättningarna är goda då 

personalstyrkan bedöms vara i god balans med ärendenivån, vilket gör att tidsutrymme 

medges för fler personliga möten som erbjuds kund. Till exempel uppmuntrar 

bygglovavdelningen till tidiga möten med byggherre särskilt i de större projekten innan 

ansökan ens har lämnats in, men kanske är under upprättande. Detta upplevs väldigt positivt 

och gör det lättare för kund att komma in med en komplett ansökan. 

Särskilt viktigt är att fortsätta med det som av kunderna upplevs som bra aktiviteter där till 

exempel förvaltningens Öppet hus-eftermiddagar är väldigt uppskattade. Det är 

huvudsakligen frågor kring bygglov och anmälningsärenden som kunderna har behov att få 

stöttning i. 

Företagsfrukostar hålls regelbundet under året. De företagsrepresentanter som deltar är väldigt 

positiva till träffarna och uppskattar att lära känna medarbetarna. Det är dock relativt få som 

kommer vid respektive tillfälle. Samverkan med företagsföreningarna ökar och nytt 

mötesforum startar i deras regi där bygg- och miljöförvaltningen deltar. 

Sammantaget konstaterar bygg- och miljöförvaltningen att det är mycket som görs under året 

för att åstadkomma förbättrad tillgänglighet. Dessutom nås förvaltningen av återkoppling från 

kunder att det är relativt lätt att komma i kontakt med handläggare. Bedömning görs att målet 

är uppfyllt utifrån det som planeras för 2019. 

Det finns fortfarande förbättringsområden och därför är målet aktuellt även under nästa 

verksamhetsår, men läggs samman med målet om att utveckla information och 

marknadsföring, då båda områdena på sitt sätt bidrar till att ökad tillgängligheten. 

Utvecklingsmål: 

13.4.1.3 Utveckla information och marknadsföring 

 Inte uppfyllt 

Analys 

Kontinuerlig uppdatering av information på webben görs under året, men då behovet av 

utveckling av informationen är större än den tid som finns till förfogande så bedömer 

förvaltningen att målet inte kan anses uppfyllt inte ens till del. 

Under året är förvaltningen i viss mån aktiv inom sociala media som Twitter och LinkedIn. 

Dessutom prövas nytt grepp att skicka SMS till grupper på förenklat sätt. Först ut är en 

påminnelse till berörda företagare om att inkomma med den årliga rapporten om köldmedia. 

Det finns behov av ett mer samlat grepp om informationen för att se hur det går att ge än mer 

matnyttig information via webbkanalen. Planen är att under år 2020 ge mer tid åt 

webbinformationen med fokus på hur sökande ska göra för att lämna in en komplett ansökan 

och underlätta för att det ska vara lätt att göra rätt. Ambitionen med att utveckla information 

och marknadsföring hänger ihop med vår tillgänglighet och därför kommer målet om 
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tillgänglighet nästa verksamhetsår även hantera detta med information och marknadsföring. 

13.4.2 Perspektiv: Verksamhet 

Kritisk kvalitetsfaktor: 

13.4.2.1 Rättssäker och effektiv handläggning 

 

 God kvalitetsnivå 

Analys 

Kvalitetsmåtten för rättssäker och effektiv handläggning utifrån perspektivet verksamhet visar 

på förbättringar jämfört med föregående år förutom handläggningstid nybyggnadskartor. 

När det gäller andel bygglovsärenden som är klara inom tio veckor från att de är kompletta 

ligger utfallet på 99 procent, vilket är en förbättring med nio procent jämfört med 2018. 

Avdelningens förbättringsarbete pågår hela tiden och målsiffran är 100 procent. 

Den faktiska genomsnittliga handläggningstiden för bygglovärendena är under året 1,5 vecka. 

Det är ett mycket bra utfall och är ett stort framsteg för avdelningen och ett resultat av det 

förändringsarbete som pågår. Tiden mellan inkommen ansökan och komplettförklarad 

ansökan ligger på fem veckor. Handläggares granskning av ansökan görs inom två, tre dagar 

och finns behov av komplettering så kontaktas sökanden på en gång och de till synes många 

veckorna utgör den tid det tar för sökanden att komplettera sin ansökan. 

Miljöavdelningens kvalitetsmått angående handläggningstid för inspektionsrapporter, det vill 

säga dagar mellan inspektion och skriven inspektionsrapport, ligger strax under måltalet 10. 

Måltalet är satt utifrån antal dagar som varit genomsnittstiden de senaste fem åren. Utfallet är 

en klar förbättring jämfört med föregående år. 

När det gäller handläggningstid för nybyggnadskarta gällande enstaka småhus är utfallet fem 

veckor, vilket överskrider måltalet om fyra veckor. Det kan konstateras att resurserna inte är 

tillräckliga för att klara önskad handläggningstid. Förvaltningen har sedan länge sett behov av 

resursförstärkning inom verksamheten och från och med 2020 räknar förvaltningen med en ny 

tjänst inom kart- och mätverksamheten inom ordinarie budget. Inom 2019 års budget lyckas 

förvaltningen ändå finansiera en sådan ny tjänst från och med september. Vid en jämförelse 

med utfallet av kvalitetsmåttet vid delårsbokslutet per sista augusti så är handläggningstiden 

5,4 veckor, och sänks under sista tertialen sänkts till fem veckor vilket får anses bero på 

nytillskottet av handläggare. Det innebär att förutsättningar finns för att nå kortare 

handläggningstider kommande år. 

Kvalitetsmått Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Andel bygglovsärenden som är klara inom 10 veckor 
från komplettförklaring  

94% 92% 90% 99% 

Handläggningstid bygglovsärenden, från komplett 
ärende till beslut (veckor)  

3,5 3,5 2,8 1,5 

Handläggningstid för inspektionsrapporter (dagar)  11 5 14 8 

Handläggningstid nybyggnadskarta, enstaka småhus 
(veckor)  

5 3,4 3,8 5 

Tid mellan inkommen ansökan och komplettförklarad 
ansökan.  

   5 
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Utvecklingsmål: 

13.4.2.2 Effektiva stödverktyg 

 

 Helt uppfyllt 

Analys 

Det för verksamheten inom miljö och hälsoskydd samt livsmedel viktigaste stödverktyget är 

ett väl fungerande ärendehanteringssystem och dagens fungerar inte effektivt. Programvaran 

uppdateras inte längre och tappar vartefter i funktionalitet. Nytt ärendehanteringssystem införs 

därför och under hösten pågår förberedelser och konverteringen görs fullt ut januari/februari 

2020. Därmed har snart även denna verksamhet ett effektivt stödverktyg. 

Bygglovavdelningen ser regelbundet över sina verksamhetsverktyg. Det är viktigt att 

ärendehanteringssystemet är uppdaterat och följer den digitala utvecklingen för att fungera 

optimalt och effektivt. Flertalet uppdateringar sker under 2019, vilket är nödvändigt för att 

verksamheten ska kunna följa den digitala utvecklingen samt kunna uppfylla målet att bli 

papperslösa till 2020. Dessutom köps en ny e-tjänst in för ansökningar i bygglovsärenden 

samt kart- och mättjänster. Funktionen införs under första halvåret 2020, och det kommer att 

underlätta för såväl kund som handläggare. Tjänsten gör att det blir lättare att förstå hur en 

komplett ansökan ska göras. 

Därmed kan konstateras att verksamheterna inom bygglov, bostadsanpassningsbidrag och 

miljö har tillräckligt effektiva stödverktyg. Vidareutveckling av stödverktygen är dock en 

självklarhet, det går alltid att komplettera med tilläggsmoduler och så vidare. Dessutom har en 

Plan för digitalisering arbetats fram för förvaltningens verksamheter. Planen lyfter vilka steg 

och mått som bör tas för att bli mer digitala. Målbild, handlingsplan, tidplan och kostnader 

redovisas som underlag för den fortsatta digitaliseringsresan. 

Verksamheten inom kart, mät, GIS är föremål för översyn av stödverktyg och liknande under 

året. Förvaltningen arbetar tillsammans med andra förvaltningar fram en 

kommunövergripande geodatastrategi som ger en analys av hur kommunens samlade geodata 

optimalt ska förvaltas och utvecklas. Översyn sker av vilka verktyg kommunen har och vilka 

behov det finns från kommunens samlade verksamheter av annat nytt eller kompletterande 

stödverktyg för att hantera geodata. Rapporten är klar i slutet av året och redovisar vår 

samlade målbild, en handlingsplan med tidplan samt finansieringslösningar för eventuella 

ambitionshöjningar. Till exempel hanteras nu kart- och mättjänsterna i samma system som 

bygglov, ByggR, och ingår i samma e-tjänst som verkställs under 2020. Nytt system för att 

leverera data om byggnader, adresser och lägenheter till Lantmäteriet på ett tjänstebaserat sätt 

köps in och kommer i bruk under första halvåret 2020. 

Sammantaget konstaterar bygg- och miljöförvaltningen att det är väldigt mycket som görs 

under året för att åstadkomma än bättre stödverktyg. Bedömning görs att målet är uppfyllt 

utifrån det som planeras för 2019. 

Det finns fortfarande förbättringsområden och främst kopplat till geodataverksamheten samt 

förutsättningarna för ökad digitalisering med automatisering där det är möjligt. Därför är 

målet aktuellt även under nästa verksamhetsår, men läggs samman med effektiva processer då 

det finns en stark koppling mellan stödverktyg och processer. 
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Utvecklingsmål: 

13.4.2.3 Effektiva processer 

 

 Helt uppfyllt 

Analys 

Vid processkartläggning blir handläggningen samt mallar och rutiner föremål för översyn och 

förnyelse samtidigt som dokumentation om handlingarnas informationshantering tas fram. 

Det är en väsentlig effektivisering som blir ett resultat av kartläggningen. 

Processkartläggning fortsätter under året och samtliga processer inom 

bostadsanpassningsbidrag blir kartlagda och övergår i ska-läge. Inom bygglov är stort antal 

processer kartlagda och ligger i ska-läge. Även framtagande av nybyggnadskarta är i ska-läge. 

Inom miljöavdelningen är ett antal processer kartlagda och uppnår ska-läge. 

Sammantaget gör bygg- och miljöförvaltningen bedömningen att målet är uppfyllt utifrån det 

som planeras för 2019. Men det finns fortfarande fler processer som ska kartläggas, främst 

inom miljö samt kart, mät, GIS. Därför följer målet med in i nästa verksamhetsår, men läggs 

samman med effektiva stödverktyg då det finns en stark koppling mellan stödverktyg och 

processer. Väsentligt att de processer som bedömts ha behov av kartläggning slutförs under 

2020 för att kunna kompletteras med nästa steg, informationshantering. 

Utvecklingsmål: 

13.4.2.4 Utveckla samverkan internt och externt 

 

 Helt uppfyllt 

Analys 

Under året råder stort fokus på att förbättra samverkan med näringslivet och dess företagare. 

Det sker bland annat genom företagsfrukostarna, men också genom träffar med representanter 

från företagarföreningarna. 

Mötesforum inom bygglov förstärks med representation från tekniska förvaltningen. Även 

inom kart- och mätverksamheten utvecklas ett samarbete med representanter från tekniska 

förvaltningen i framtagandet av nybyggnadskarta. Processkartläggning görs och samsyn finns 

mellan berörda avdelningar om arbetssättet och nya rutiner i syfte att effektivisera. Till 

exempel kommer den ansvarige tjänstemannen på VA-avdelningen respektive gata/park ta ett 

större ansvar för sitt verksamhetsområdes innehåll i nybyggnadskartan. 

Samverkan med VA-avdelningen och Avfallsavdelningen angående fettavskiljare samt slam- 

och oljeavskiljare är nytt för året. Syftet är att företag ska få tydligare information och att 

skadliga ämnen inte ska nå ledningsnätet. 

Under slutet av året införs så kallade lots-möten då företag vid ett och samma tillfälle kan få 

träffa representanter från de verksamhetsområden som just då finns behov av. 

Sammantaget gör bygg- och miljöförvaltningen bedömningen att målet är uppfyllt utifrån det 

som planeras för 2019 och de forum som förvaltningen äger alternativt blir inbjuden till. Det 

är ett flertal förbättringar som sker. Inte minst noteras ökad kundnöjdhet från näringslivet 

kopplat till god extern samverkan. 

Det finns fortfarande förbättringsområden och därför av största vikt att målet följer med in i 

nästa verksamhetsår. De största förbättringsbehoven rör områden där bygg- och 

miljöförvaltningen är deltagande aktör men inte ägare av forumen. Det handlar främst om 
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förbättrad samverkan inom stadsbyggnadsprocessen, men även näringslivsfrågorna. 

Kontinuerliga möten med fastighetsavdelningen behöver också realiseras för att i god tid 

avhandla viktiga gemensamma frågor. 

13.4.3 Perspektiv: Medarbetare 

Kritisk kvalitetsfaktor: 

13.4.3.1 Attraktiv och trivsam arbetsplats 

 

 God kvalitetsnivå 

Analys 

Inom ramen för en attraktiv och trivsam arbetsplats är målsättningen att ha engagerade och 

motiverade chefer och medarbetare som tillsammans har en god gemenskap. Arbetsplatsen 

präglas av en positiv och öppen kultur och har en god arbetsmiljö. Ambitionen är att 

medarbetarna trivs och mår bra, är goda ambassadörer för arbetsplatsen och kan 

rekommendera den till andra. 

De kvalitetsmått som tagits fram för att följa läget gällande en av de viktiga kritiska 

kvalitetsfaktorerna som "Attraktiv och trivsam arbetsplats" ger ett visst underlag för 

utvärderingen. Den främsta kunskapskällan för utvärdering av läget i enlighet med den 

horisontella tillitsbaserade styrmodellen är snarare den löpande dialogen till vardags inom 

förvaltningen och mellan förvaltning och nämnd. 

En viktig indikator för att få en bild av läget är HME-enkäten, Hållbart 

medarbetarengagemang. Förvaltningen har som ambition att genomföra någon typ av 

medarbetarenkät under varje år, helst vid ett par tillfällen. Under 2019 genomförs enkäten i 

december, kommunen som helhet genomför ingen enkät. Sammantaget är utfallet 78 i HME-

index. Föregående år var utfallet 83 och året dessförinnan 67. Håbo kommuns HME-index låg 

på 79 såväl 2017 som 2018. Snittet för en stor jämförelsegrupp kommuner ligger på 78. 

De frågor som ställs i HME-enkäten kretsar kring tre områden – motivation, ledarskap samt 

styrning och ledning. Resultatet för de första två områdena ligger på 80 respektive 79. Index 

för styrning och ledning är 79. Endast det sistnämnda området ligger något lägre än den stora 

jämförelsegruppen. 

Bygg- och miljöförvaltningen förbättrar sitt resultat markant jämfört med 2017. En förklaring 

till det är att plan- och exploateringsverksamheten, som bland annat led av stor 

personalomsättning, flyttades till kommunstyrelsen från och med januari 2018. Även 

chefsbyten bidrar till den positiva uppgången. Visserligen är det en sänkning i index och 

nöjdhet mellan 2018 och 2019 vilket ska analyseras närmare så att förbättringsområden 

tydliggörs. Resultatet visar på förbättringspotential inom miljöavdelningen. 

Förvaltningens korttidsfrånvaro visar ett mycket gott resultat och tyder på välmående 

personal. Utfallet för korttidsfrånvaron är 2,2 procent vilket är något lägre än för 2018. Siffran 

visar på en mycket låg andel korttidsfrånvaro. Utfallet för Håbo kommun 2019 blev 4 procent. 

Kommunens övergripande måltal är satt till 3,5 procent. Tillsammans med de många vardags-

, medarbetar-, löne- och prioriteringssamtalen är det mycket som uppvisar en attraktiv och 

trivsam arbetsplats. 

Lokalerna i kommunhuset har dock stort förbättringsbehov. Inomhusklimatet har stora brister 

samtidigt som förvaltningen är trångbodd. Trots de problemen visar personalen stor förståelse 

och ser med tillförsikt fram mot kommande ombyggnad av kommunhuset. 

Sammantaget gör bygg- och miljöförvaltningen bedömningen att denna kritiska 
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kvalitetsfaktor når en god kvalitetsnivå. Bygg- och miljöförvaltningen utgör en attraktiv och 

trivsam arbetsplats och uppfattas så av majoriteten av personalen. Det är många som uttrycker 

sig positivt över stämning och situation och inte minst kring de utvecklingsinsatser som 

förvaltningen under året har möjlighet att fokusera på. Det uppfattas som sporrande och 

nyttigt då det leder till effektivisering. Men det finns fortfarande förbättringsområden. 

Samtidigt kommer mycket positiv återkoppling på verksamheten från företagare och 

privatpersoner som säger sig märka en skillnad i såväl handläggningstid, tillgänglighet, 

bemötande, engagemang och liknande. Denna positiva feedback ger ytterligare kvittens på att 

det råder en attraktiv och trivsam arbetsplats. 

Kvalitetsmått Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Andel nöjda medarbetare utifrån arbetssituationen i 
lokalerna.  

   100% 

Hållbart medarbetarengagemang  HME 80 HME 67 HME 83 HME 78 

Korttidsfrånvaro  3,2% 3,5% 2,8% 2,2% 

Andel medarbetare som nyttjat friskvårdsbidraget    58% 53% 

 

13.4.4 Perspektiv: Ekonomi 

Utvecklingsmål: 

13.4.4.1 Samtliga taxor är aktuella och uppräknas årligt med index. 

 Helt uppfyllt 

Analys 

Bygg- och miljöförvaltningen har tre taxor som rör verksamheten: 

 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdena 

 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 

 Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa 

Under året är det plan- och bygglovtaxan som prioriteras för översyn och omarbetning för att 

säkerställa att rätt avgift erläggs i förhållande till den insats som ärendet kräver. En ny sådan 

taxa antas i kommunfullmäktige den 6 maj 2019 och gäller därefter. Beslutet av taxan är 

överklagad och hanteras i Förvaltningsrätten. 

Samtliga tre taxor har en konstruktion med uppräkning med index. Det index som används är 

prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som publiceras på Sveriges Kommuners och 

Regioners hemsida i oktober respektive år. 

Sammantaget gör bygg- och miljöförvaltningen bedömningen att målet är uppfyllt utifrån det 

som planeras för 2019. Under 2020 kommer en mindre översyn ske av plan- och 

bygglovstaxan kopplat till de erfarenheter som görs under året med den nya taxan. Dessutom 

är båda taxorna inom miljö- och hälsoskydd respektive livsmedel i behov av översyn. Till 

exempel behöver livsmedelstaxan bättre överensstämma med förändringar i EU-förordningar. 

Därför kommer målet att finnas med även nästa verksamhetsår. 
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13.5 Volym- och resursmått 

13.5.1 Volymmått 

Mått 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Budget 
2019 

Antal ärenden per handläggare, miljö 167 102 117 150 

Antal livsmedelsinspektioner per handläggare 108 30 67 120 

Antal miljöbalksinspektioner per handläggare 49 32 60 60 

Antal beslut, byggavdelningen 426 320 381 500 

Nämndbeslut, antal 55 37 50 60 

Antal beslut bostadsanpassningsbidrag 119 168 183 145 

Antal ärenden per handläggare, miljö 

Antal ärenden per handläggare på miljöavdelningen når inte måltalet, men resultatet för 2019 

är ändå högre än 2018. Verksamheten har under året flera vikarier för att ersätta personal 

under föräldraledighet respektive långtidssjukskrivning. Det leder till bristande kontinuitet 

samtidigt som det tar tid att introducera vikarier i arbetsuppgifterna vilket i sin tur medför 

mindre tid för att starta nya ärenden. 

Antal livsmedelsinspektioner per handläggare 

Jämfört med 2018 är utfallet av antalet livsmedelskontroller betydligt högre, men på årsbasis 

nås inte målbilden. Detta trots flera omgångar av vikarier för att täcka upp en längre tids 

sjukskrivning inom verksamhetsområdet. Det kan konstateras att verksamheten blir sårbar när 

endast en resurs ansvarar för ett visst verksamhetsområde. Därför införs att två av personalen 

kan hantera livsmedelskontrollerna i syfte att få full effekt. 

Antal miljöbalksinspektioner per handläggare 

Måltalet för antalet miljöbalksinspektioner nås och medför en fördubbling jämfört med 2018. 

Antal beslut, byggavdelningen 

Trots ökat ärendeflöde uppnås inte budgeterat antal beslut. Måltalet om 500 är satt utifrån 

möjliga byggrätter i gällande och kommande detaljplaner. Tillsammans med längre 

tidsutdräkt i planeringsprocesser än förväntat och i kombination med exploatörers försiktighet 

med igångsättning så konstaterar förvaltningen inför 2020 att måltalet bör sänkas till 400. 

Nämndbeslut, antal 

Med nämndbeslut avses de beslut i nämnd som avser myndighetsutövning mot enskild 

(privatperson, företag eller annan juridisk person). Under 2019 blir det 50 beslut i nämnd, 

vilket är något lägre än måltalet om 60. Majoriteten av beslut rör bygglovsverksamheten (35 

stycken). Förklaring till det lägre antalet nämndbeslut än måltalet kan vara den nya 

delegationsordningen som ger viss utökad delegation till handläggare. 

Antal beslut bostadsanpassningsbidrag 

En tydlig trend är att antal ärenden ökar inom bostadsanpassning, en koppling till att 

kommunens äldre invånare successivt ökar till antal. Det är tio procents ökning av antalet 

ärenden jämfört med föregående år. Måltalet överskrids. Förvaltningen drar slutsats inför 

kommande år att måltalet måste höjas. Samtidigt ökar risken för att kostnaderna successivt 

kommer att öka. 
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13.6 Resultaträkning och ekonomisk analys  

tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Bokslut 2019 
Avvikelse från 

budget 

Externa intäkter 5 924 8 079 9 678 1 599 

Interna intäkter 925 489 803 314 

Summa intäkter 6 849 8 568 10 481 1 913 

Verksamhetsköp, bidrag, 
material 

-2 398 -1 941 -1 834 107 

Personalkostnader -14 283 -16 657 -15 914 743 

Övriga kostnader -3 710 -4 558 -5 727 -1 169 

Interna kostnader -362 -265 -297 -32 

Summa kostnader -20 753 -23 421 -23 772 -351 

Resultat -13 904 -14 853 -13 291 1 562 

Bygg- och miljönämndens verksamheter kostar 13,3 miljoner kronor netto 2019. Det är en 

ökning med två procent jämfört med året innan, och tio procent lägre nettokostnad än 

budgeterat. Det innebär ett överskott jämfört med budget på 1,5 miljoner kronor. 

Nämndens intäkter består främst av avgifter för bygglov, tillsyn och tillstånd samt intäkter för 

arbete som utförs i plan- och exploateringsprojekt. Dessutom har nämnden intäkter för kart- 

och mättjänster. De externa intäkterna är 39 procent högre än föregående år. Inom bygglov 

finns ett antal större ärenden som i hög grad bidrar till överskottet för nämnden. Även för de 

övriga verksamheterna är intäkterna högre än budgeterat. 

De interna intäkterna är 15 procent lägre än förra året men 314 000 kronor mer än budgeterat. 

Överskottet beror framförallt på intäkter för bygglov. 

Kostnaden för bostadsanpassningsbidragen är 30 procent lägre än föregående år trots att 

ärendevolymen ökar med cirka tio procent under året. Majoriteten av ansökningarna handlar 

om åtgärder som inte är så kostsamma 

Under året uppstår ett flertal vakanser inom nämnden bland annat i samband med rekrytering 

och föräldraledighet. Detta innebär lägre personalkostnader än budgeterat. Det har varit 

framförallt inom bygglov men även miljö- och hälsoskydd. 

Övriga kostnader ökar med 35 procent jämfört med förra året och 1,1 miljon kronor mer än 

budgeterat. Detta beror bland annat på ökade kostnader för utrustning, informationssatsning 

samt handräckningskostnad hos Kronofogden. 
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13.7 Driftredovisning 

tkr 
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 
från budget 

Bygg- och miljönämnd -188 -243 -283 -40 

Nämndadministration -288 -303 -297 6 

Bostadsanpassning -2 082 -2 100 -2 062 38 

Bygglovavdelning -2 886 -1 914 -697 1 217 

Förvaltningsledning -2 111 -3 290 -3 206 84 

Miljö- och hälsoskydd -3 334 -4 360 -4 230 130 

Bostadsanpassning -3 014 -2 643 -2 515 128 

Summa -13 903 -14 853 -13 290 1 563 

 

Bygg- och miljönämndens verksamheter kostar nästan 13,3 miljoner kronor netto 2019, vilket 

är en minskning jämfört med året innan. Nämndens verksamheter lämnar ett överskott jämfört 

med budget om drygt 1,5 miljoner kronor. Den främsta orsaken till överskottet är högre 

intäkter än budgeterat. Intäkterna är cirka 22 procent högre än budget medan utfallet av 

kostnaderna ligger mer i nivå med lagd budget, dock överstiger kostnaderna budget med cirka 

1,5 procent. 

Verksamheten bygglov har ett överskott jämfört med budget på 1,2 miljoner kronor. 

Överskottet beror främst på att ärendeflödet inom bygglovavdelningen är ovanligt stort vilket 

i sig genererar ökade intäkter. Mot slutet av året konstateras en ökning av ärendeflödet och 

just november månad (efter maj månad) är en av de månader där flest ärenden inkommer till 

bygglovavdelningen. 

Det är även ett antal företagsetableringar aktuella med stora lager- och logistikbyggnader som 

beviljas lov under året. Dessutom ger den nya plan- och bygglovtaxan som gäller från maj 

2019 ett mer korrekt avgiftsuttag jämfört med tidigare taxa där det inte gick att ta rätt betalt 

för utfört arbete. 

Verksamheten Miljö- och hälsoskydd har ett överskott mot budget på 130 000 kronor. 

Överskottet förklaras av fler inkomna anmälningsärenden som handläggs och debiteras utifrån 

timavgift. Det är till exempel inom nya miljöfarliga verksamheter, förorenad mark och nya 

livsmedelsanläggningar. Behov av extrakontroller på livsmedels- och köldmediaanläggningar 

bidrar till ökade intäkter. Det läggs mycket tid för tillsyn av det kommunala ledningsnätet för 

vatten och avlopp samt förutsättningar för ett helt nytt reningsverk i ett större 

exploateringsprojekt vilket ger ökade intäkter. Det nya ärendehanteringssystemet ger mer 

kostnader än beräknat. 

Verksamheten bostadsanpassning har ett överskott på 128 000 kronor. Verksamheten ger ett 

överskott trots att ärendevolymen ökar med cirka tio procent under året. Majoriteten 

ansökningar handlar om åtgärder som inte är så kostsamma. Installation av lyft- och 

trapphissar, ombyggnad av badrum och köksanpassningar är exempel på åtgärder som ofta 

blir väldigt kostsamma och den typen av ärenden utgör ett fåtal av årets ärenden. 

Under året får nämnden en tillfällig utökning av ramen på 1,2 miljoner kronor kopplat till 

statsbidraget för att stimulera ökat bostadsbyggande. Nämnden tar fram plan för två större 

utvecklingsprojekt: geodatastrategi och digitalisering. Medel används under året till 

kompetensutveckling, introduktion till bygg- och miljönämnden och kommunens deltagande i 

Håbomässan. 
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13.7.1.1 Är ekonomin i balans? 

Bygg- och miljöförvaltningen anser att budgeten är i mycket god balans om nu uttrycket "god 

balans" kan användas när verksamheten ger ett överskott om cirka 1,5 miljoner kronor. Till 

grund för resultatet ligger i stora drag att intäkterna överskrider lagd budget med 22 procent 

medan kostnaderna i stort ligger i balans med budget (kostnaderna ligger 1,5 procent högre än 

budget). 

Förvaltningen styr genom medvetet arbetssätt kostnadsutvecklingen som en konsekvens av 

den oro som uppstår under våren för att nå budget i balans vid årets slut. Redan då bestäms att 

kostnaderna ska vara noggrant övervakade med risk för att påverka verksamheten negativt 

genom att vissa aktiviteter/åtgärder måste avstås ifrån. Till exempel beslutas att avsluta det 

externa konsultstödet vid processkartläggningen under andra halvåret, avsluta konsultstödet 

inom bygglovhandläggning och att vissa tjänster återbesätts senare än tidigare planerats. Det 

övergripande målet för förvaltningen är att vidmakthålla en god balans så att lagd budget 

håller utan avvikelse. När det gäller den del av ekonomin, kostnaderna, som förvaltningen kan 

påverka så kan konstateras att de strama tyglarna varit ett framgångsrikt grepp. 

I den omfattande myndighetsutövning som förvaltningen hanterar förutsätts intäkter från 

kund/sökande täcka stor del av kostnaderna. Det är alltid svårt att i förväg förutse nivån på 

intäktssidan, och för innevarande år uppvisar intäkterna inom bygglov, miljö och kart, mät, 

GIS högre intäkter än budgeterat. Förvaltningen kan inte påverka antalet ärenden och dess art, 

men det kan konstateras att det är stort antal ärenden särskilt kopplat till byggnation som är 

aktuella under perioden. Dessutom är några av projekten väldigt stora ytmässigt vilket 

genererar motsvarande högre bygglovavgift. 

 

13.8 Intern kontroll 

Bygg- och miljönämnden godkänner i årets början en plan för intern kontroll för 

verksamhetsåret. Planen innehåller sju områden som är särskilt viktiga att fokusera på. 

Uppföljning visar att tre av områdena genomförs, två genomförs inte medan två genomförs 

delvis. 

Det som är genomfört är processkartläggning inom bostadsanpassning där processen har nått 

ska-läge, förberedelser för digital handläggning inom bygglov vilket blir verklighet 2020. Det 

tredje genomförda kontrollmålet handlar om att fakturering sker inom en vecka från beslut. 

De två moment som inte påbörjas och därmed inte genomförs är Förvaltningsmodell för våra 

IT-system respektive beredskapsplan inom livsmedel gällande dricksvatten. Orsak är tidsbrist. 

Två av kontrollmålen genomförs delvis. Det ena avser processkartläggning inom bygglov och 

det är ett omfattande arbete som utförs. Slutförande av vissa processer, rutiner och checklistor 

kvarstår till 2020. När det gäller tidsdebitering inom miljöavdelningen görs en del, men för att 

nå rimlig kostnadstäckningsgrad behöver tidsdebiteringen fortfarande vara i fokus 2020. 
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13.9 Förväntad utveckling 

Håbo kommun ligger i Storstockholmsområdet som under flera år präglas av stark tillväxt. 

Allt fler vill bo i kommunen samtidigt som bostadsbristen är stor. Många företag lämnar city 

och etablerar sig lite mer i ytterområden vilket gör Håbo attraktivt för nya 

företagsetableringar. 

Den relativt sett höga byggtakten för bostäder i Håbo kommun bedöms minska något 

kommande år. För närvarande finns det inte någon större volym byggrätter i färdiga 

detaljplaner. Ett antal detaljplaner med stora volymer byggrätter är på väg mot sitt slutskede i 

planprocessen. Det följer alltid en tid av projektering, upphandling, bedömning av marknaden 

och så vidare innan en bygglovsansökan upprättas och byggstart kan ske. För att kommunen 

ska klara tillväxten behöver också planläggning ske för att möjliggöra ökad kapacitet inom 

den offentliga servicen som till exempel förskolor, skolor och lokaler för vård och omsorg. 

Bygg- och miljöförvaltningen har som målbild att förenkla myndighetsutövningen för såväl 

invånare och företagare som för handläggare. Genom att utveckla effektiva processer blir 

handläggningen kortare. Invånarna har allt större krav och förväntningar på att deras ärende 

ska få en snabb hantering. Att använda e-tjänster är en självklarhet idag och förvaltningen 

kommer att fortsätta utveckla e-tjänster tillsammans med digital handläggning och successivt 

ökad automatisering. Till exempel inför bygglovavdelningen helt digital handläggning från 

och med 2020. Utvecklingen av digital handläggning är i fokus under innevarande och 

kommande år. 

Hanteringen av geodata med system för att presentera och analysera geodata kommer att vara 

föremål för utveckling. Förvaltningen samverkar med grannkommuner och vill verka för att 

Region Uppsala lyfter geodatafrågor i samverkan med länets kommuner. 

För att förenkla för företagare inom café- eller restaurangverksamhet är förvaltningen med i 

projektet ”Serverat”. Tjänsten kan startas tidigast under 2020. 

En av våra stora utmaningar är tillgången till arbetskraft. Kommunen är i tillväxt och då 

behöver antalet medarbetare förstärkas för att möta arbetsvolymen. Inom bygg- och 

miljöförvaltningens verksamhetsområden är det svårt att rekrytera. Kommunen ligger i en 

tillväxtregion och konkurrensen om arbetskraft är hård från såväl andra kommuner som 

privata företag. Utmaningen de kommande åren är att både lyckas behålla personal och att 

vara en attraktiv arbetsgivare vid nyrekryteringar. 

  



Årsredovisning 2019 124(209) 

14 Barn- och utbildningsnämnden 

14.1 Sammanfattning 

Förskolan tar fram program, för att säkerställa goda lärmiljöer. Reviderad läroplan, med 

uppdrag om förstärkt språkutveckling, träder i kraft. 

Grundskolan utvecklar en plattform, för tillgänglig lärmiljö. Matematiksatsning startas för åk 

F-3. Förskoleklassen blir obligatorisk med tydligare krav. Fritidshemmets undervisande 

uppdrag förstärks. 

Gymnasiet beslutar om utökat programutbud, Barn-och fritidsprogrammet. Förstudie för ny 

gymnasieskola inleds. Avtal skrivs med Enköping om antagning till yrkesprogram på lika 

villkor för Håbos ungdomar. Vuxenutbildningens resultat efter tillsyn av Skolinspektion är 

helt utan anmärkning. 

Musikskolan inför nycirkus och dans. Kostpolicy tas fram. 

Meritvärdena för åk 9 och behörigheten till gymnasiet sjunker. Resultaten på  nationella prov i 

årskurserna 3 och 6 förbättras. Andelen elever på gymnasiet, som tar examen inom 3 år, ökar. 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott med 23,4 miljoner kronor.   

14.2 Uppdrag och ansvarsområde 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens förskoleverksamhet, barnomsorg, 

omsorg på obekväm arbetstid, öppen förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, 

grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning, med tillhörande barn- 

och elevhälsa. Inom nämndens ansvarsområde finns även kostenheten och den kommunala 

musikskolan. 

Nämnden ansvarar också för att utföra hemkommunens ansvar. Detta omfattar att hålla sig 

uppdaterad kring alla kommunens elevers skolplikt och utbildning, godkännande av 

verksamhet och utövande av tillsyn av fristående förskole-/annan pedagogisk verksamhet. 

Förutom de kommunala verksamheterna i kommunens egen regi, finns det fem fristående 

förskolor, tre fristående dagbarnvårdare och tre fristående grundskolor, varav två har 

fritidshem. 

Inom gymnasiet finns samverkansavtal, där elever folkbokförda i Håbo kommun går i 80-90 

andra gymnasieskolor. 

Barn- och utbildningsförvaltningens vision är en vägvisare i vårt arbete och den beskriver 

också vårt förhållningssätt: 

Barn och utbildningsförvaltningens vision 

Genom delaktighet, medbestämmande och ansvarstagande ur ett jämlikhetsperspektiv på alla 

nivåer säkrar barn- och utbildningsförvaltningen det framtida demokratiska samhället. 

Genom varje individs drivkraft och kreativitet skapar vi tillsammans möjligheter för var och 

en att delta och utvecklas. 

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter stimulerar till utveckling, lärande och goda 

kunskaper i dag och för framtiden. Vi har en lärmiljö som är trygg, tillgänglig, tilltalande och 

tillitsfull. Verksamheterna utformas på ett sådant sätt att alla barn, elever och vuxna vill vara 

där och kan känna trygghet och delaktighet. 



Årsredovisning 2019 125(209) 

14.3 Årets händelser 

Förvaltningsövergripande 

Barn- och utbildningsförvaltningen sätter en tydlig styrning- och ledningsorganisation, med 

en bärande vision. En tydligare utvecklingsorganisation tar form, med målet att stärka den 

röda tråden från förskola till vuxenutbildning, och ge förutsättningar för en ökad likvärdighet. 

Processkartläggning pågår, vilken synliggör ineffektivitet och skapar möjligheter att se 

moment som kan digitaliseras och effektiviseras. 

Förvaltningsledningen genomför verksamhetsbesök på samtliga förskolor och skolor, med 

fokus på trygga, tillgängliga, tilltalande och tillitsfulla lärmiljöer. Besöken följs av dialoger 

under våren. 

Den förvaltningsövergripande digitala mässan Håbo Educational Technology Transformation 

(HETT) genomförs, där alla enheter från förskola till gymnasium deltar och delar med sig av 

sitt arbete. 

Nya rektorer anställs på Vibyskolan, Västerängsskolan och Gröna Dalenskolan.  

 

Kostenheten 

Kostenheten bidrar till beslutsunderlag för en kommungemensam Mat- och Måltidspolicy. 

Rutiner och förhållningssätt kring vår måltidskultur i förskolor och skolor tas fram. 

I flera förskolekök införs mer vegetabilier på menyn och vegetarisk mat serveras 1-2 dagar 

per vecka. På en förskola provas bufféservering för de äldre barnen, för att erbjuda ett mer 

varierat utbud. 

Skolrestaurangen på Gransäterskolan utvecklar arbetet gällande menyplanering, utbud och 

presentation av maten, där merparten av måltiderna lagas från grunden. En varierad 

salladsbuffé serveras dagligen, och färskt bröd bakas i köket. I skolrestaurangen på 

Futurumskolan har ombyggnationen inneburit att närheten till köket har ökat, och att gästerna 

har en direkt kontakt med kockarna och produktionen. Färskt bröd bakas nästan varje dag, 

menyerna utvecklas med flera alternativa rätter och de flesta rätterna lagas från grunden. 

Rekrytering av rätt kompetens till vakanta tjänster och vikariat är en utmaning, vilket 

försvårar att utveckla grunduppdraget och att skapa måltidsupplevelser.   

 

Barn- och elevhälsoenheten 

Barn- och elevhälsoenheten bidrar som stödfunktion till ökad måluppfyllelse för barn och 

elever inom förvaltningens verksamheter. Med en stabil grupp av medarbetare inom enheten 

fortsätter verksamheten att utveckla stödet till förskolan, grundskolan med fritidshem och 

gymnasieskolan. 

Nationella larmrapporter om ökad psykisk ohälsa och försämrade skolresultat bland unga 

avlöser varandra. Forskning tyder på ett ömsesidigt samband mellan psykisk hälsa och 

skolprestationer. Stimulansmedel utifrån regeringens och Sveriges kommuner och regioners 

överenskommelse "Stöd till riktade insatser inom psykisk hälsa" används till en 

projektanställd hälsopedagog. Gransäterskolan är pilotskola i projektet, för ökad medvetenhet 

och självledarskap. 
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Musikskolan 

Musikskolan genomför projekt och föreställningar inom områdena musik, drama och dans. En 

danspedagog arbetar med samtliga åttondeklassare. Cirka 100 elever i åldersgruppen F-9 får 

dansundervisning tack vare  statsbidrag, och musikskolan når på så sätt en ny målgrupp som 

till största delen inte tidigare varit inskrivna i musikskolan. 

Samarbete med Cirkus Cirkör möjliggör cirkuskurser i Bålsta och Skokloster under våren, 

samt som sportlovs- och höstlovsaktivitet. Kulturakuten genomför ett projekt på Gröna 

Dalens fritids, vilket innefattar en teaterföreställning med tema barnkonventionen, samt en 

vernissage där barnens bilder ställs ut. Arbetet följs av en forskare, och ska resultera i en 

rapport samt artiklar i tidskrifter. 

Samarbeten äger rum med Konsertkarusellen, Musik i Uppland, och kulturföreningar, vilket 

resulterar i sju föreställningar. Den årliga musikalen med 5-åringar genomförs med sju 

föreställningar, för cirka 1000 åhörare. Arbetet är ett samarbete mellan pedagoger från 

musikskolan och förskolan, och främjar barnens upplevelse av sång, rörelse, rytmik. 

En av musikskolans orkestrar tävlar vid Riksförbundet Unga Musikanters festival, och slutar 

med en framskjuten placering i tävlingsklassen och fina omdömen. 

 

Verksamhet förskola 

Arbetet med att utveckla en likvärdig förskola i de kommunala förskolorna har pågått under 

hela verksamhetsåret. För att säkerställa en hög kvalitet som svarar upp mot det statliga 

grunduppdraget har rektorerna lett förskolorna utifrån en gemensam pedagogisk grundstruktur 

för verksamheten. Grundstrukturen lägger grunden till en god kvalitet, som främjar det 

livslånga lärandet. Då bristen på förskollärare har varit och är stor på nationell nivå, arbetar 

pedagogiska handledare övergripande i Håbo tillsammans med samtliga rektorer för att stärka 

och bibehålla kvaliteten på det pedagogiska uppdraget i verksamheten. 

Under vårterminen 2019 besökte förvaltningsledningen samtliga förskolor, med fokus på 

förskolans lärmiljöer. I samband med dessa besök togs ett kommungemensamt program fram 

för att säkerställa goda pedagogiska lärmiljöer i samtliga förskolor. I utformningen av 

lärmiljön ska pedagogerna särskilt sträva efter att fånga barns intresse genom att säkerställa en 

lärmiljö som väcker fantasi och nyfikenhet. Miljön ska uppmuntra till kommunikation, lek, 

utforskande och lärande via många olika intryck och den ska vara föränderlig utefter barnens 

behov och rättigheter. Programmet har under höstterminen implementerats i samtliga 

förskolor. 

Den nya reviderade läroplanen trädde i kraft 1 juli 2019. I den förstärktes förskolans uppdrag 

att arbeta språkligt medvetet för att främja barnets språkutveckling. För att utveckla 

pedagogernas kunskap om barns språkutveckling och vara till stöd arbetar språk, läs och 

skrivutvecklare i verksamheterna. Under hösten formades ett kommungemensamt pedagogiskt 

nätverk, kollegialt utvecklande, lärande, (KUL). Nätverket leds av dessa utvecklare och har 

till syfte att etablera kollegiala diskussioner mellan pedagoger för att relatera till barns literacy 

utveckling. Literacy är ett begrepp för barns språkutveckling och innefattar bilder, symboler, 

olika medier, multimodala texter, muntligt språkbruk i både monolog och dialog, dans, 

rörelser, musik genom ljud, gestik och ansiktsuttryck. 

Övriga stödfunktioner är förskoleteamet på barn-och elevhälsan. På pedagogcentrum finns 

Datatekets Informations- och kommunikations teknik- (IKT-) pedagog. Fortbildning för 

pedagoger sker och förskolan utrustas med digitala verktyg. För att säkerställa en likvärdig 

utveckling av IKT har arbetet skett med en gemensam organisatorisk struktur. De kommunala 

förskolorna medverkade även detta år vid den lokala digitala mässan i Håbo; Håbo 

Educational Technology Transformation (HETT). 
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Då förskolan lagt stor vikt vid värdegrundsarbetet har och är stödverksamheterna en mycket 

viktig del i det arbete. Att arbetet är framgångsrikt har vår årliga enkät påvisat där 

trygghetsvärdet visar höga resultat. Gruppstorlekarna i förskolorna varierar beroende på 

rektors organisation av småbarns- eller syskongrupp. I detta arbete har hänsyn tagits till 

barngruppens sammansättning och behov. 

I takt med att kommunen växer och efterfrågan på förskoleplatser ökar är det mycket viktigt 

att uppbyggnaden av nya förskolor prioriteras och sker i takt med expansionen. En framtida 

utmaning för Håbo kommun kommer att vara att möta platsgarantin i denna expansion till 

följd av ökat behov hos fler invånare. 

Genom kommunens tillsynsansvar över de fristående förskolorna säkerställs kvalitet och 

innehåll. Tillsynen har under 2019 påvisat att de fristående huvudmän som bedriver 

förskoleverksamhet i Håbo kommun har en god kvalitet och möter upp barngruppernas 

storlekar utifrån sammansättning och behov. 

En stor utmaning för alla huvudmän nu och i framtiden är att möta den nationella bristen på 

utbildade förskollärare. Denna utmaning kommer att kräva en framtida plan i arbetet med att 

förbli en attraktiv arbetsgivare både när det gäller nyanställningar men även 

kompetensförsörjning av redan anställda pedagoger. 

Fler barn än prognostiserat, och ett ökat behov av resurser riktade till barn med stora 

stödbehov, ger ett underskott  för verksamheten. 

 

Verksamhet grundskola 

Fritidshemmets uppdrag förtydligas i läroplanen (Lgr 11/16). Fritidshemmets undervisande 

uppdrag samt att stödja elevens inlärning i samverkan med läraren tydliggörs. En kraftfull 

utbildningssatsning har genomförts för alla som arbetar inom fritidsverksamheten. Den 

avslutades våren 2019. Under hösten 2019 och våren 2020 sker uppföljningar och 

kvalitetssäkring så att arbetssätten fortsätter att vara en del i fritidshemmets arbete. Nästa steg 

är att utveckla lärmiljöer utomhus i närheten av skolorna. 

Förskoleklassen är en obligatorisk skolform med tydligare krav på utveckling, uppföljning 

och undervisning. Håbo kommuns förskoleklasser arbetar med det statliga obligatoriska 

kartläggningsmaterialet. En gemensam systematik för genomförande och uppföljning har 

implementerats och lärare i förskoleklass fortsätter sitt samarbete genom det nätverk som 

finns. Verksamhetsutvecklare för språk och matematik följer upp och sammanställer 

resultaten för alla förskoleelever inom kommunen. Arbetet är nu en del i det gemensamma 

kvalitetsarbetet. 

Grundskolan i Håbo utvecklar en gemensam plattform för alla elever inom grundskolan. 

Syftet är att likvärdigheten mellan skolor och klassrum ska öka. Basen för arbetet är en 

tillgänglig lärmiljö; pedagogiskt, socialt och fysiskt. Under hösten startas ett samarbete kring 

tillgängliga lärmiljöer med SPSM, (Specialpedagogiska skolmyndigheten). Arbetet fortsätter 

under våren för att sedan bli en del i det arbete som utförs i Håbo grundskola. 

Skattningsverktyget "Tillgänglig lärmiljö" genomförs av alla grundskolor från och med 

hösten 2020. Utifrån det systematiska kvalitetsarbetet har även en fortsatt satsning på Läs- 

och skrivutveckling genomförts. Läs- och skriv-planen för årskurs 4 - 6 är klar och 

implementeringen har startat. Tillsammans med SKR, ( Sveriges kommuner och regioner) och 

NCM, ( Nordiskt centrum för matematik) utvecklas ett arbetssätt för alla elever i  

förskoleklass till årskurs 3 i ämnet matematik. Utvecklingsarbetet startade hösten 2019 och 

fortsätter under två år. STL, skriva sig till lärande är en metod för differentierad undervisning 

som grundskolan tar hem som sin egen arbetsmetod. Ett pilotprojekt genomförs på en av 

skolorna under läsåret 2019-2020. 
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Strukturen för grundskolornas gemensamma systematiska kvalitetsarbete börjar ta form. 

Analysarbetet har fördjupats och systematiken för gemensamma uppföljningar och 

kvalitetsindikatorer är nu mer transparenta. 

Kommungemensamma undervisningsgrupper har haft en tillsyn från Skolinspektionen. Ett 

förbättringsarbete pågår för att öka kvalitén, kvalitetssäkra processer för beslut, 

åtgärdsprogram samt uppföljning av undervisningen. 

Grundsärskolan har haft en granskning från Skolinspektionen och under året har 

utvecklingsinsatser samt åtgärder genomförts. Arbetet inom grundsärskolan har en bra kvalitet 

och genom det arbete som genomförts är verksamheten mer synlig och har ett tydligt 

kvalitativt arbete. Måldialoger genomförs där insatser för elevernas utveckling planeras 

kontinuerligt. 

Utmaningar och utveckling 

Elevtalet ökar inom grundskolan vilket är en utmaning som innebär att skolorna behöver 

anpassa lokalerna, verksamheten och organisationen för att ta emot alla elever. 

Andelen lärare med lärarlegitimation behöver höjas inom grundskolans verksamhet. Det är en 

stor utmaning att rekrytera pedagoger med behörighet i rätt ämne och med rätt utbildning till 

verksamheterna. I arbetet med att öka lärarbehörigheten, ökar även lönekostnader för 

verksamheten när outbildade lärare ersätts med behöriga. 

Måluppfyllelsen har försämrats under läsåret och insatser görs på skolorna för att analysera 

orsaker och sätta in det stöd som behövs för att alla elever ska nå sin högsta potential. En 

utmaning i arbetet är den ökade psykiska ohälsan där komplicerad skolfrånvaro är en del av 

bekymret. Arbetet genomförs på olika nivåer inom skolverksamheterna och bygger på väl 

grundade analyser av orsaker för att rätt insatser ska kunna sättas in. 

Ekonomi 

Grundskolan har fortfarande ett underskott trots att ett stort arbete genomförts under året. 

Skolorna arbetar för att hålla budget genom att vidta åtgärder. Under året har det varit en 

löneglidning som är en del i orsaken till underskottet. Andra orsaker är att timplanen har 

förändrats där ämnena matematik och idrott ersatt elevens val. I samband med ändringar i 

timplanen utökas elevens garanterade tid med 105 timmar per år och elev. Andra kompetenser 

behövs för undervisningen och vilket kan medföra nyanställningar. Andelen elever som 

behöver särskilt stöd är stort i Håbo kommun och stödinsatserna varierar över tid. Det medför 

ofta extra kostnader. Ett arbete för att hitta gemensamma effektfulla lösningar är pågående 

inom grundskolan. 

Samtliga gemensamma satsningar inom grundskolan där syftet är att öka likvärdigheten 

finansieras via statsbidrag.   

 

Verksamhet gymnasieskola 

Fridegårdsgymnasiets skolledning har byggt vidare på gymnasiets goda rykte och utökar 

programutbudet med Barn-och fritidsprogrammet till HT 2020. Fridegårdsgymnasiets lokaler 

har förtätats, för att maximera elevunderlaget för hållbar ekonomi genom att ytterligare två 

klassrum har skapats inne i skolans befintliga lokaler. Trots detta är skolan nu fullbelagd och 

flera typer av lokaler, så som grupprum och konferenslokaler är bortbyggda eller omgjorda till 

arbetsrum för personal. Stort behov av en större skola har konstaterats och verksamhetschef 

för gymnasium och förvaltningschef har på uppdrag av nämnden arbetat för ett nytt, större 

gymnasium. Förstudien är nu igångsatt. Samtidigt är samverkansavtal  skrivet med Enköpings 

kommun om antagning till Westerlundska gymnasiets yrkesprogram på lika villkor för Håbos 

ungdomar. 
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Rektor för Fridegårdsgymnasiet har skapat en organisation för hållbar kommunikation externt 

och internt genom tillsättande av en kommunikatör och två nya starka ledarförmågor är 

knutna till verksamhetens ledningsgrupp. Även en intern organisation för skolans digitala 

arbete är utvecklad. Arbetet med att forma en hållbar ledningsgrupp för Fridegårdsgymnasiet 

och en säkerställd styrkedja för förvaltningsområdet gymnasium och vuxenutbildning behöver 

dock fortgå. Just nu har Fridegårdsgymnasiet och Håbo vuxenutbildning en rektor på 50 

procent, som också arbetar som verksamhetschef på 50 procent, vilket inte är optimalt utan 

behöver ses över. Verksamhetschef har med stöd av förvaltningschef och övriga 

förvaltningsledningen utvecklat den röda tråden och gjort gymnasium och vuxenutbildning till 

en del av, framförallt nämnds- ,men också förvaltningsarbetet. 

 

Verksamhet vuxenutbildning 

Verksamhetschef har med stöd av förvaltningschef och övriga förvaltningsledningen utvecklat 

den röda tråden och gjort gymnasium och vuxenutbildningen till en del av, framförallt 

nämnds-, men också förvaltningsarbetet. 

Två nya starka ledarförmågor är knutna till verksamhetens ledningsgrupp. Arbetet med att 

forma en hållbar ledningsgrupp för verksamheten, och att säkerställa styrkedjan för 

förvaltningsområdet gymnasium och vuxenutbildning behöver dock fortgå. 

Vuxenutbildningen genomgick en regelbunden tillsyn av Skolinspektion helt utan 

anmärkning, under våren. 

En plan för insyn och uppföljning av externa utövare är framtagen. 

En ny upphandling är påbörjad liksom förhandlingar om samverkan med Upplands Bro 

kommun. Det senare kommer att lösa kvalitetsproblematiken för SFI-undervisningen. 

 

Administration 

Barn- och elevtalet i förskola och grundskola har fortsatt öka även under 2019. Detta medför 

ett ökat behov av administration. 

E-tjänster underlättar för medborgarna och administrationen effektiviseras genom den 

elektroniska informationen, dock finns inget stödsystem för ärendehandläggningen. En stor 

del av arbetstiden går åt till att dokumentera i olika system utifrån att de olika systemen inte 

stödjer en process fullt ut eller kommunicerar med varandra. 

Förvaltningens centrala administration arbetar med att rättssäkra och i den mån det går att 

effektivisera dokumenthanteringen. 

Arbetet med att anpassa och kvalitetssäkra verksamheten för att svara upp mot 

dataskyddsförordningen (GDPR) fortsätter. 
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14.4 Uppföljning kvalitet och mål 

14.4.1 Perspektiv: Målgrupp 

Kritisk kvalitetsfaktor: 

14.4.1.1 Varje barn och elev får utifrån sina förutsättningar möjlighet att utveckla sina 

kunskaper och förmågor maximalt. 

 God kvalitetsnivå 

Analys 

Resultaten som kommenteras nedan avser de kommunala skolorna om inget annat framgår av 

texten. De resultat som inte är redovisade beror på att den officiella statistiken inte finns 

tillgänglig ännu. 

Grundskolan 

Elever i årskurs 3 förbättrar resultaten på de nationella proven i både matematik och svenska. 

Resultaten i matematik visar en uppåtgående trend de senaste tre åren. Under hösten 2019 

gick Håbo kommun in i ett samarbete med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och 

Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM). Samarbetsprojektet kallas "Styrning och 

ledning matematik". Målsättningen är att utifrån vetenskaplig grund förbättra matematik-

undervisningen för i eleverna i årskurs F-3. Matematikresultaten i de yngre åldrarna har 

förbättrats de senaste åren och genom deltagande i projektet förväntas resultaten fortsätta öka. 

Resultaten på de nationella proven i årskurs 6 låg betydligt högre 2019 än 2018 i alla ämnen 

där proven genomförs (svenska, matematik och engelska). 

Att trenden visar en positiv utveckling för årskurserna 3 och 6 ger en indikation på att 

kunskapsresultaten framåt kommer att öka. 

Meritvärden för årskurs 9, liksom behörighet till gymnasiet, sjönk efter en flerårig 

uppåtgående trend. Inom den elevgrupp som gick ut årskurs 9 våren 2019 fanns många elever 

och även grupperingar av elever som under hela sin skoltid visat på svårigheter att nå målen 

för utbildningen. Ett omfattande antal insatser i form av extra anpassningar och särskilt stöd 

har genomförts under elevernas skolgång. Dessa har visat på resultat för enskilda individer 

och även på gruppnivå. Trots dessa insatser har skolorna inte nått ett lyckosamt resultat för att 

samtliga elever ska nå målen för utbildningen. Analyser av insatser görs och de som haft 

gynnsam effekt för elever dokumenteras och används på skolorna framåt. 

Gymnasiet 

På gymnasiet ökade andelen elever som tog examen inom 3 år i jämförelse med de tre senaste 

åren. Andelen elever med gymnasieexamen oavsett studielängd sjönk 2018 men ökade igen 

2019 och ligger nu på samma nivå som 2017. 

Tabellen nedan visar Fridegårdsgymnasiets resultat på de teoretiska programmen våren 2019. 

Andelen som går ut med gymnasieexamen ligger på tre av programmen mellan 90 och 94 

procent. Ett av programmen sticker ut i statistiken där endast 57 procent går ut med 

gymnasieexamen. En analys pågår kring varför just det programmet visar ett lägre resultat. 

Högsta möjliga meritvärde för gymnasiestudier ligger på 22 p. Medel i Sverige är runt 13 p. 

Fridegårdsgymnasiets medelvärde är 13,7 p. 

 

 

Betyg, examina, studiebevis och meritvärden Fride Läsåret 18/19 - resultat våren 19 
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Betyg, examina, studiebevis och meritvärden Fride Läsåret 18/19 - resultat våren 19 

Program Antal elever 
Antal 

examina 
Antal 

studiebevis 
Examina % Studiebevis % Meritvärde 

EK 31 29 2 94 % 6 % 15,3 

NA 22 20 2 91 % 9 % 14,9 

SA 31 28 3 90 % 10 % 13,1 

TE 21 12 9 57 % 43 % 11,7 

Summa 105 89 16 83 % 17 % 13,7 

  

Ekologiska råvaror 

En stor andel av artiklarna på livsmedelsavtalet är konverterade till ekologiska. Andel 

ekologiska råvaror är 37% totalt för kostenhetens samtliga verksamheter. Under 2019 är 

andelen ekologiska inköp något lägre jämfört med 2018, dels beroende på att tillgång och 

kvalité inom produktgrupper varit sämre, dels för att en satsning på svenska råvaror har gjorts. 

Framför allt i kategorin köttvaror som innefattar råvara, beredda produkter och chark av fågel 

och klövdjur. 

Kommunala aktivitetsansvaret 

Antalet elever som går ett extra år i grundskolan ligger 2019 på ungefär samma nivå som i 

september 2018 då det var 26 elever som gick ett extra år. 

Den 15 september varje år redovisas hur många ungdomar som finns i det Kommunala 

Aktivitetsansvaret, det vill säga ungdomar som varken arbetar eller studerar. I september 2018 

fanns det 158 ungdomar och i maj 2019 fanns det 92 ungdomar. Det innebär att förvaltningen 

lyckats hjälpa mer än hälften av målgruppen, 58 procent, till en sysselsättning under läsåret 

2018/2019, och att 42 procent var kvar i aktivitetsansvaret. Ett av målen för det kommunala 

aktivitetsansvaret, är att kommunen får kontakt med samtliga ungdomar i målgruppen. 

Utfallet i maj 2019 var 92%. 

Hösten 2019 tillkom ungdomar i aktivitetsansvaret och september redovisades 126 ungdomar, 

vilket är 32 ungdomar färre än föregående år. 

Problematisk frånvaro 

Varje vecka görs en kontroll av skolplikten på barn mellan 6-16 år som är folkbokförda i 

Håbo kommun och omfattas av skolplikt. Upprepad eller längre frånvaro uppmärksammas 

och följs upp, oavsett om det är giltig eller ogiltig frånvaro. För de kommunala skolorna finns 

en gemensam rutin för ökad skolnärvaro. Huvudmannen arbetar aktivt med att följa upp så att 

den kommungemensamma rutinen för ökad skolnärvaro följs och att varje skola arbetar aktivt 

med skolnärvaron för sina elever. 

Andelen elever med problematisk frånvaro inom grundskolan är något lägre än vid 

skolpliktskontrollen föregående år. Majoriteten av elever med problematisk frånvaro går i 

årskurs 7-9. Skolpliktskontrollen visar att fortsatt arbete behöver göras för att all problematisk 

frånvaro anmälas till huvudman av skolorna. Fortsatt arbete behöver även göras så att det 

alltid upprättas åtgärdsprogram för elever med problematisk frånvaro och som inte är 

godkända i alla ämnen. 

Trygghet och nöjdhet 

Statistiska Centralbyråns undersökning Nöjd Medborgar-Index ökar i samtliga 

verksamhetsområden - förskola, grundskola och gymnasieskola. 

Kvalitetsmåtten i tabellen, gällande trygghet i skolan och nöjdhet, genomförs av 
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skolinspektionen vartannat år. Nästa mätning är vårterminen 2020. Enkäten genomfördes inte 

i Håbo kommun 2019, därav finns inget resultat att redovisa. Håbo kommuns egen elevenkät 

för 2019 visar däremot att: 

 86,5 % av elever i åk 3-5 känner sig trygga i skolan 

 81,9 % av elever i åk 6-9 känner sig trygga i skolan 

 83,7% av elever i åk 3-5 är nöjda med skolan som helhet 

 62,8% ev elever i åk 6-9 är nöjda med skolan som helhet 

Arbetet med en trygg skola pågår kontinuerligt inom samtliga skolverksamheter. Under 2019 

arbetade skolorna intensivt för att elever ska få en trygg skolgång både under lektioner och på 

elevernas raster och fritidstid. Grundskolan ser eleven hela skoldagen och riskanalyser 

genomförs för att främja och förebygga otrygga lärmiljöer. Elever och elevgrupper upplever 

utifrån ovanstående undersökning sig otrygga i för hög utsträckning och arbetet med att 

säkerställa trygga lärmiljöer fortsätter. Futurumskolan har sökt projektmedel genom SKR, 

(Sveriges kommuner och regioner) för att utveckla metoden KIVA och förebyggande arbete 

kring sociala mediers roll vad gäller trygga lärmiljöer. Det är ett arbete som startar 2020 

utifrån analyser av bland annat ovanstående resultat främst för elever i årskurs 4 - 9. Alla 

grundskolor tar varje år fram en ny plan för arbetet mot diskriminering och kränkande 

behandling. 

I samtliga svar gällande trygghet och nöjdhet ligger Håbos egen elevenkät 2019 högre än  

skolenkäten som genomfördes 2018. 

Kvalitetsmått Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla 
delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala 
skolor, andel (%)  

56,6% 40,7% 60,3% 73,2% 

Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, 
genomsnitt (17 ämnen)  

218 216 226 217 

Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor (exkl. 
nyinvandrade och okänd bakgr.), genomsnitt (17 
ämnen)  

220 223 231 220 

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
kommunala skolor,  andel (%)  

90,9% 86,8% 87,8% 79,1% 

Elever i åk. 9 som är behöriga till ekonomi-, 
humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammen, 
kommunala skolor,  andel (%)  

86,8% 82,7% 84,7% 77% 

Elever i åk. 9 som är behöriga till estetiska 
programmet, kommunala skolor,  andel (%)  

88,8% 86,4% 86,5% 78,3% 

Gymnasieelever med examen inom 3 år, 
lägeskommun, andel (%)  

57,4% 57% 55,5% 58,4% 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
lägeskommun, andel (%)  

65,2% 65,7% 65,1% 62,4% 

Andel (%) Gymnasieelever med examen oavsett 
studielängd  

84% 83% 79% 83% 

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva 
svar, andel (%)  

89%  81,1%  

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva 
svar, andel (%)  

85,5%  74,1%  

Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan, 
positiva svar, andel (%).  

90,8%  87,6%  

Elever i åk 5: Jag är nöjd med min skola som helhet, 
positiva svar, andel (%)  

73,8%  68,9%  

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, 56,5%  58,2%  
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Kvalitetsmått Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

positiva svar, andel (%)  

Gymnasieelever år 2: Jag är nöjd med min skola som 
helhet, positiva svar, andel (%).  

88,2%  91,8%  

Nöjd Medborgar-Index - Förskolan  59 62 59 63 

Nöjd Medborgar-Index - Grundskola  50 51 52 54 

Nöjd Medborgar-Index - Gymnasieskola  58 55 62 63 

Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel 
av invånare 7-15 år, (%)  

24,8% 21,4% 35,6%  

Andel (%) ekologiska livsmedel   29,6% 44,9% 37% 

Antal unga i arbete    40% 58% 

Antal unga i aktivitetsansvar    60% 42% 

Problematisk frånvaro    9,4% 8,35% 

Resultat som inte är redovisade beror på att den officiella statistiken från SCB inte är tillgänglig än. 

Utvecklingsmål: 

14.4.1.2 Fler elever skall nå godkänt i samtliga ämnen 

 Delvis uppfyllt 

Analys 

Formella resultat 

Resultaten för grundskolans yngre elever ökade, medan resultaten för årskurs nio sjönk 2019. 

Satsningar med externa samarbetspartners påbörjades 2019 i grundskolan och dessa förväntas 

ge ett ökat resultat på sikt. 

Gymnasieskolans resultat ökar beträffande andel elever som tar examen inom 3 år.  

Detsamma gäller andel elever som tar examen oavsett studielängd. 

Tillgänglig lärmiljö 

Förvaltningsledningen genomförde verksamhetsbesök på samtliga förskolor och skolor, med 

fokus på trygga, tillgängliga, tilltalande och tillitsfulla lärmiljöer vid årsskiftet 2018-2019. 

Besöken dokumenterades i skrift och bild. Därefter gjordes en sammanställning och analys. 

Förvaltningens slutsatser var att  kvaliteten på lärmiljöerna i verksamheterna skiftar både 

mellan enheter och inom en och samma enhet. Många goda exempel på lärmiljöer kunde 

observeras, men också flera som kan utvecklas. 

En muntlig generell återkoppling gavs till alla rektorer under våren 2019, med efterföljande 

diskussion. Återkoppling till respektive rektor följde därefter av verksamhetschef. 

Återkoppling till nämnd gjordes i maj. Arbetet har därefter fortsatt med aktiviteter under 

läsåret 2019/2020. 

Förskolorna har utarbetat ett material som tydliggör och skapar en likvärdig lärmiljö på 

samtliga förskolor. Materialet är ett stöd i arbetet med att miljösäkra förskolorna, och att 

utforma och upprätthålla hållbara, likvärdiga och för barnen meningsfulla lärmiljöer. 

Materialet innefattar vilka erbjudanden som ska finnas för bygg och konstruktion, ateljé, 

fantasi och förvandling, litteratur, kommunikation och berättande samt utemiljö. 

Grundskolan har påbörjat ett samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten som 

sträcker sig över läsåret 2019/2020. Efter analys och kvalitetsarbete som skolorna genomför 

varje år framgick i slutet av vårterminen 2019 att ett gemensamt förbättringsområde för 

grundskolan är tillgängliga lärmiljöer. Det fanns en samstämmighet bland rektorer och 
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förstelärare i grundskolorna att sätta fokus på området. Fokus ligger på undervisningen och 

målsättningen är att hitta en gemensam struktur och differentierad undervisning för att möta 

alla elever. Det är även aktuellt i och med ombyggnation och nybyggnation av skolor att se 

över den fysiska lärmiljön, för att sätta en standard och öka likvärdigheten. Utifrån trygghet 

under hela skoldagen behöver den sociala lärmiljön fortsätta utvecklas. 

Under våren 2020 genomför alla skolledare och förstelärare i samarbete med barn- och elev-

hälsan en utbildning för att rustas i arbetet med tillgänglig lärmiljö; pedagogiskt, socialt och 

fysiskt. Arbetet sätter fokus på att systematiskt utveckla tillgängliga lärmiljöer. Från och med 

hösten 2020 kommer samtliga grundskolor att använda ett kvalitetsverktyg för tillgängliga 

lärmiljöer, vilket ger möjligheten att följa utvecklingen på både skolnivå och huvudmanna-

nivå. Varje skola gör en handlingsplan för sitt arbete utifrån den analys som görs på skolnivå. 

Gymnasieskolans lärmiljöer är väl utvecklade trots att ytorna i dagsläget inte är tillräckliga för 

elevantalet. Lokalerna är ett viktigt arbetsredskap som möjliggör men samtidigt sätter gränser 

för de lärmiljöer som byggs. Skolan i sig är styrd såväl av tradition och upprätthållande av 

traditionella arbetsformer, som mot utveckling framåt och samhällsinnovation. Både dessa 

perspektiv måste en skolbyggnad och dess lärmiljöer innefatta. En gymnasieskola ska till 

exempel kunna genomföra traditionell sittning, vid nationella prov i helklass, med 32 elever i 

alla klasser i en kurs samtidigt. Men skolans lokaler ska också ha lärmiljöer som främjar 

varierade lärsituationer och varierad metodik. Studieytor, grupprum och klassrum behöver 

därför också varieras i utförande, något som är en utmaning i nuvarande gymnasiebyggnad. 

Gymnasieskolans övergripande förhållningssätt är den varierade undervisningen och 

elevaktiva metodiken för tillgänglig lärmiljö. Tillgången till en-till en av digitala verktyg för 

varje elev, skapar en tillämpning av den varierade undervisningen, som inkluderar alla elever 

genom att material kan lagras, presenteras olika, och redovisas olika. 

Tillgänglig lärmiljö kommer utifrån analysen att vara ett eget utvecklingsområde för alla 

förvaltningens verksamheter under 2020. 

Nyckelindikator Utfall 2018 Måltal Utfall 
Måluppfyll

nad 

Antal pedagoger som deltagit i Skolverkets lyft 
"Specialpedagogik för lärande" 

15 60 60 100% 

Tillgänglig lärmiljö;  - -  

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla 
delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala 
skolor, andel (%) 

60,3% 100% 73,2% 73,2% 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla 
delprov för ämnesprovet i svenska (ej svenska som 
andraspråk), kommunala skolor, andel (%) 

68,1% 100% 71,3% 71,3% 

Elever i åk 9 med lägst betyget E  i matematik, 
kommunala skolor, andel (%) 

90,4% 100% 81,7% 81,7% 

Elever i åk 9 med lägst betyget E  i svenska, 
kommunala skolor, andel (%) 

93,5% 100% 91,4% 91,4% 

Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor (exkl. 
nyinvandrade och okänd bakgr.), genomsnitt (17 
ämnen) 

231 231 220 95,2% 

Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, 
genomsnitt (17 ämnen) 

226 226 217 96% 

Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala 
skolor, andel (%) 

55,5% 58,5% 58,4% 99,8% 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala 
skolor, andel (%) 

65,1% 62,1% 62,4% 100,5% 

Måttet "Tillgänglig lärmiljö" är inte mätbart utifrån en siffra, utan följs upp på annat sätt, ex genom 
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observation och besök i verksamheten, samt genom skattning. 

 

Utvecklingsmål: 

14.4.1.3 Elevers självledarskap kring den egna hälsan ska öka 

 Delvis uppfyllt 

Analys 

Hälsoprojekt 

Förvaltningen har via stimulansmedel anställt en hälsopedagog var uppdrag är att utveckla det 

hälsofrämjande arbetet på kommunens grundskolor. Projektet sträcker sig över tre år under 

förutsättning att stimulansmedel beviljas. Läsåret 2019/2020 är det andra året då projektet 

genomförs. 

Hälsoäventyret 

Hälsoäventyret är ett komplement till skolans hälsoundervisning. Uppdraget är ett sprida 

kunskap om vikten av en god hälsa, och att arbeta med barn och ungdomars värderingar, 

attityder och handlingsmönster när det gäller ställningstagande som är av betydelse för deras 

hälsa. Hälsoäventyret sker i samarbete med landstinget i Uppsala län. 

Liv och hälsa ung 

Elevers upplevda hälsa kan följas över tid genom enkätundersökningen "Liv och hälsa ung" 

som genomförs vartannat år med elever i årskurs 6 och 9 samt årskurs 2 på gymnasiet. På 

frågan hur man mår allmänt skiljer sig inte Håbo kommuns siffror nämnvärt från länets övriga 

kommuner. Den psykiska ohälsan har totalt sett legat relativt jämnt sedan 2015. Majoriteten 

ungdomar, cirka 90 procent, har enligt undersökningen måttlig eller blomstrande psykisk 

hälsa. 

Besök hos skolsköterska 

Under läsåret 2018/2019 har antecknats 2134 besök hos skolsköterska bland elever i Håbo 

kommuns grundskolor och gymnasium. Trenden för läsåret 2019/2020 kan utläsas i juni 2020. 

Utbildning  

Utbildning för chefer i "ABC för ökad psykisk hälsa" har endast genomförts i liten omfattning 

under 2019, eftersom utbildare har saknats under året. Aktiviteten ligger dock kvar under 

2020. 

Nyckelindikator Utfall 2018 Måltal Utfall 
Måluppfyll

nad 

Andelen (%) elever med upplevd ökad hälsa ska ha 
ökat. 

90% 91% 90% 98,9% 

Antal spontanbesök hos skolsköterska ska ha minskat 2 134    

Andel (%) chefer i BoU som har gått ABC mot psykisk 
ohälsa 

 100 % 2,86 % 2,86 % 

Medarbetares kompetens kring det ömsesidiga 
sambandet mellan hälsa och lärande har ökat.(%) 

    

Medarbetares kompetens är i detta avseende svårt att mäta, utan följs upp genom dialoger. 
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14.4.2 Perspektiv: Verksamhet 

Kritisk kvalitetsfaktor: 

14.4.2.1 Vi har en hög kvalitet på stöd, kommunikation och utveckling. 

 

 God kvalitetsnivå 

Analys 

Inkomna anmälningsärenden 

Klagomål mot utbildningen 

Under helåret 2019 har totalt 29 klagomålsärenden inkommit. Av dessa rörde 3 stycken 

förskolan och 26 stycken grundskolan. Under hösten 2019 inkom färre klagomål jämfört med 

föregående höst. På huvudmannanivå utreds de mest omfattande ärendena och övriga ärenden 

utreds på rektorsnivå. 

Under året har processen effektiviserats. Flera arbetsmoment på huvudmannanivå gällande 

både handläggning och administration har ändrats utifrån processkartläggning, med gott 

resultat. Klagomålsutredningen på verksamhetsnivå har också fått bättre förutsättningar 

genom ett anpassat arbetsflöde i ärendehanteringssystemet och handledning från 

huvudmannen. 

Anmälningar till Skolinspektionen 

Under helåret 2019 har totalt 11 anmälningsärenden från skolinspektionen inkommit, varav 6 

stycken under våren och 5 stycken under hösten. Ärendena fördelar sig enligt nedan: 

 Futurum: 3 ärenden 

 Gröna Dalenskolan: 7 ärenden 

 Gröna Dalens förskola: 1 ärende 

Flertalet ärenden utreds över årsgränserna, vilket gör att året även har inneburit en hel del 

arbete med ärenden från 2018. På samma sätt finns det oavslutade ärenden från 2019 som 

kommer att vara pågående under 2020. 

Lärarförbundets undersökning "Bästa skolkommun" 

Lärarförbundets undersökning Bästa skolkommun bygger på en jämförelse av tio kriterier. 

Håbo tillhör landets bästa kommuner när det kommer till nivån på sjukfrånvaron. Även 

lärarlönen och andel barn i förskolan tillhör kommunens relativa styrkor som skolkommun. 

Däremot ligger resultatet lågt när det gäller andel som fullföljer gymnasiet inom tre år. 

Håbo ligger på plats 243 vilket är bättre än grannkommunerna Uppsala (265) och Enköping 

(283), men sämre än Upplands-Bro (174), Sigtuna (201) och Knivsta (221). I hela Uppsala län 

är Håbo rankad som nummer tre av åtta kommuner. Knivsta placerar sig bäst i länet. 

En omarbetning av kriterierna i årets utfall, gör att resultatet inte kan följas över tid. 

Kvalitetsmått Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Antal registrerade klagomålsärenden     29 

Antal anmälningar från Skolinspektionen     11 

Lärarförbundets Rankning Bästa skolkommun  234 218 203 243 
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Utvecklingsmål: 

14.4.2.2 Utveckla och systematisera kvalitetsarbetet i hela styrkedjan 

 

 Delvis uppfyllt 

Analys 

Förvaltningen ska vara stödjande till verksamheten med en väl utvecklad systematik och 

rättssäkerhet i samtliga processer. Det systematiska kvalitetsarbetet omfattar många områden 

där förskolor, skolor och förvaltning har sina egna processer. Målet syftar till att förbättra och 

tydliggöra processerna kring systematiskt brandskyddsarbete, miljö och hälsa, systematiskt 

arbetsmiljöarbete, kris och beredskapsarbete. 

Systematiskt brandskyddsarbete SBA 

Enheterna har rutiner gällande SBA och övningar genomförs regelbundet. Brister som har 

konstaterats i samband med brandskyddsinspektion har åtgärdats. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Alla enheter har fått utbildning i "Sunt arbetsliv", genom personalavdelningen. Arbete pågår 

med att utveckla systematiken och förankra arbetet i verksamheterna. 

Egenkontroll gällande miljö och hälsa 

På förvaltningsnivå har ett stödmaterial för egenkontroll tagits fram. Detta material är avsett 

att anpassas och användas på enheterna. Uppföljning har skett på förskolans och grundskolans 

respektive rektorsmöten. Alla förskolor har en fungerande egenkontroll, likaså gymnasiet 

Grundskolorna arbetar med att anpassa stödmaterialet till sina respektive verksamheter. 

Kris och beredskap 

En krishanteringsplan för barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetats under hösten 2019 

och kommer att presenteras i verksamheterna våren 2020. Planen syftar till att tydliggöra 

ansvarsfördelning och organisation centralt på förvaltningen. Enheterna har egna utarbetade 

krishanteringsplaner. 

Nyckelindikator Utfall 2018 Måltal Utfall 
Måluppfyll

nad 

Andel enheter som har ett systematiskt arbete och 
nedskrivna rutiner gällande SBA  

 100% 100% 100% 

Andel enheter som har ett systematiskt arbete och 
nedskrivna rutiner gällande arbetsmiljön  

 100 % 90 % 90 % 

Andel enheter som har ett systematiskt arbete och 
nedskrivna rutiner gällande miljö och hälsa.  

 100 % 70 % 70 % 

Rutiner och organisation för kris- och beredskap finns 
på samtliga nivåer i organisationen  

 100 % 100 % 100 % 
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14.4.3 Perspektiv: Medarbetare 

Kritisk kvalitetsfaktor: 

14.4.3.1 Vi är en attraktiv skolkommun som har medarbetare med rätt kompetens 

 

 God kvalitetsnivå 

Analys 

En förutsättning för en verksamhet med god kvalitet och hög måluppfyllelse är att 

medarbetare trivs och har rätt kompetens för sitt uppdrag. Delaktighet och kollegialt lärande 

är framgångsfaktorer. Ett tillitsfullt ledarskap är en förutsättning. Utifrån det kan 

verksamheter utformas på ett sådant sätt att alla barn, elever och vuxna vill vara där och 

känner trygghet och delaktighet. 

Ett samverkansprojekt pågår hos förvaltningen tillsammans med lärarförbunden och 

personalavdelningen, som utmynnar i en nulägesanalys med prioriterade mål och 

utvecklingsområden, samt aktiviteter. Arbetet pågår under läsåret 2019-2020. 

Lärarbehörighet, kommunal verksamhet, okt 2018 (senast tillgängliga data) 

 Förskola: 31 procent är behöriga förskollärare, vilket är färre behöriga än riket. 

 Grundskola: 64 procent är behöriga med lärarlegitimation i minst ett ämne. I 

jämförelse med riket har Håbo ökat andelen behöriga lärare de senaste tre åren. 

 Gymnasieskola: 85,8 procent har lärarbehörighet, vilket är över rikssnittet. 

Kompetensförsörjning och personalomsättning 

Samtliga aktörer inom Region Uppsala upprättar kompetensförsörjningsplaner för gemensam 

bild av kompetensbehovet. I barn och utbildningsförvaltningen har det framkommit att 

följande är bristyrken vilka är svårrekryterade: skolpsykologer,  kuratorer, lärare inom 

samtliga områden men störst brist inom svenska, so, tyska och kemi/fysik samt slöjdlärare, 

samt kockar. Ett sätt att trygga personalförsörjningen är att erbjuda full sysselsättning till de 

medarbetare som så önskar. Det överensstämmer också med det centrala kollektivavtal som 

kommunerna omfattas av. 

Personalomsättningen minskar i Håbo kommun sedan några år vilket bland annat kan bero på 

lågkonjunktur som minskar rörligheten på arbetsmarknaden. 152 av kommunens 

tillsvidareanställda har slutat under året. Det motsvarar en personalomsättning på 10,9 procent 

i Håbo kommun. 

Personalomsättning i barn- och utbildningsförvaltningen 2019 

Personalomsättningen minskar i barn- och utbildningsförvaltningen. Under 2019 har 81 

tillsvidareanställda slutat. Det motsvarar 10,5 procent. Av dem har 14 personer gått i pension 

och sju personer avslutat tjänsten av annan orsak. 

Av de 81 anställda har 60 personer har slutat på egen begäran. Av de som har slutat på egen 

begäran har 34 personer varit lärare, sex personer förskollärare och 15 personer barnskötare. 

En person har tillhört skolledning. 

Bland förskollärare och lärare i fritidshem är omsättningen 9,6 procent, och bland övriga 

lärare är omsättningen 13,7 procent. Personalomsättningen för lärare har minskat men anses 

som fortsatt för hög. Arbetsmarknaden kommer att förändras framöver, vilket troligtvis gör att 

personalomsättningen minskar ytterligare. 

Sjukfrånvaro 
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Redovisningen omfattar alla arbetstagare oavsett anställningsform men inom avtalsområde 

HÖK/AB. Som sjukfrånvaro räknas frånvaro på grund av sjukdom, olycksfall, arbetsskada, 

medicinsk behandling, arbetslivsinriktad rehabilitering och sjuk- eller aktivitetsersättning. 

Sjukfrånvaron anges i procent av de anställdas sammanlagda möjliga ordinarie arbetstid i 

timmar, den tillgängliga arbetstiden. Hänsyn har tagits till frånvaro utan lön, exempelvis 

tjänstledighet för annat arbete, tjänstledighet för vård av barn eller övrig frånvaro utan lön. 

Sjukfrånvarotalet i procent av tillgänglig ordinarie arbetstid har minskat till 6,1 procent för 

hela förvaltningen. Sjukfrånvarotalet för Håbo kommun ligger på 6,3 procent. 

  

Kvalitetsmått Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Heltidstjänster med förskollärarlegitimation, 
kommunal regi, andel (%)  

28% 28% 31%  

Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och 
behörighet i minst ett ämne i grundskola, kommunala 
skolor, andel (%)  

56,7% 60,1% 64%  

Lärare (Årsarbetare) med lärarlegitimation och 
behörighet i minst ett ämne i gymnasieskola, 
kommunala skolor, andel (%)  

78% 83,9% 85,8%  

Inskrivna barn per årsarbetare  i förskolan, antal  6 6 5  

Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, antal  22 22 21  

Elever/lärare (årsarbetare) i kommunal grundskola, 
antal  

12 12 13  

Personalomsättning för förvaltningen (%)   10,9% 10,9% 10,5% 

Andel (%) sjukfrånvaro totalt för förvaltningen   6,2% 6,3% 6,1% 

Statistik från SCB kan inte redovisas eftersom den inte ännu finns tillgänglig. 

 

Utvecklingsmål: 

14.4.3.2 Attrahera och behålla kompetens 

 Delvis uppfyllt 

Analys 

Förvaltningen strävar efter att alla medarbetare ska ha en hög kompetens. I kompetensen ingår 

flera faktorer såsom adekvat utbildning, förhållningssätt och samarbetsförmåga. Att upplevas 

av såväl egna medarbetare som andra utanför organisationen som en attraktiv skolkommun är 

avgörande för att nå målet. I det arbetet har förvaltningen utvecklat en strategi för 

marknadskommunikation vid rekrytering under året, i samarbete med personalavdelningen 

och kommunikationsavdelningen. 

Medarbetares arbetsmiljö är en stor och avgörande fråga för att alla ska trivas, känna sig 

delaktiga, trygga och vilja arbeta i organisationen. 

Ledarskapet är viktigt när det gäller att skapa och ta tillvara den motivation och det 

engagemang som finns hos medarbetare. Under året har förvaltningen arbetat för att 

ledarskapet utvecklas så att verksamheten leds och styrs genom tillit. Tillit bygger på en 

bedömning av en människas tillitsvärdighet, det vill säga om viljan, förmågan och modet 

finns. Ökat handlingsutrymme för medarbetare genom medledarskap ger större motivation i 

arbetet. Medledarskap innebär att medarbetare är delaktiga i beslutsfattande och framdriften 

av verksamheten, genom exempelvis projekt som formats utifrån utvecklingsområden. 
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I Håbo kommuns egen medarbetarenkät  för barn- och utbildningsförvaltningen 

konstateras att:  

 Medarbetare trivs och upplever att de utvecklas och lär nytt i det dagliga arbetet: 

Chefernas resultat visar på 90 procent och förvaltningen som helhet 80 procent. 

 Motivationen är hög: Motivationen ligger på 82 procent för hela förvaltningen, 90 

procent för chefer och 80 procent för Håbo kommun. 

 Arbetet upplevs meningsfullt: 95 procent av cheferna och 90 procent av medarbetare 

uppger att arbetet känns meningsfullt. 

 Medarbetare är insatta i arbetsplatsens mål: 98 procent av cheferna och 85 procent av 

alla medarbetare i förvaltningen är insatt i arbetsplatsens mål. Motsvarande siffra för 

Håbo kommun är 83 procent. 

Ett utvecklingsområde enligt medarbetarundersökningen är hur vi följer upp och utvärderar 

målen. Här ligger förvaltningen som helhet på 67 procent, chefer på 77 procent och 

kommunen totalt på 65 procent. 

Nyckelindikator Utfall 2018 Måltal Utfall 
Måluppfylln

ad 

Våra medarbetare anger att "Jag lär mig nytt och 
utvecklas i mitt dagliga arbete" "index"  

82% 82% 80% 97,56% 

Heltidstjänster med förskollärarlegitimation, 
kommunal regi, andel (%)  

31% 33%   

Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och 
behörighet i minst ett ämne i grundskola, kommunala 
skolor, andel (%)  

64% 74%   

Lärare (Årsarbetare) med lärarlegitimation och 
behörighet i minst ett ämne i gymnasieskola, 
kommunala skolor, andel (%)  

85,8% 86%   

Statistik från SCB kan inte redovisas eftersom den inte ännu finns tillgänglig. 

14.4.4 Perspektiv: Ekonomi 

Utvecklingsmål: 

14.4.4.1 Hållbar ekonomi 

 

 Inte uppfyllt 

Analys 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar sammanlagt ett underskott för 2019 med 23,4 

miljoner kronor. Underskottet beror till stor del på högre lönekostnader än budgeterat 2019, 

samt kostnader för att fler elever än budgeterat har gått i annan huvudmans regi. En annan del 

av underskottet kan förklaras av att ett besparingsting ligger budgeterat på de olika 

verksamheterna om totalt ca 8 miljoner kronor och som inte lyckats att genomföras under 

2019. 

Hållbar ekonomi kräver ansvarstagande och en god organisation. Vid årets början gjordes en 

genomlysning av nyckeltal och en långsiktig handlingsplan för ekonomi i balans togs fram. 

Verksamheten har fått stöd gällande planering av organisationen, analys av sin ekonomi samt 

gemensamma och enskilda forum för stöd. Rutiner för uppföljningar har skapats. Trots det är 

inte ekonomin i balans, och arbetet måste intensifieras under 2020. 

Grundskoleverksamheten redovisar ett underskott på 15 miljoner kronor. Underskottet beror 

till stor del på högre lönekostnader än budgeterat för 2019. Avvikelsen budget - utfall 
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avseende lönekostnader 2019 uppgår till 6,4 mkr. Den utökade läroplanen inom matematik 

och idrott har lett till nyanställningar inom dessa ämnen på vissa skolor. Även elever med 

särskilda behov har inneburit utökning av personal. Förvaltningens arbete med att ersätta 

obehöriga lärare med behöriga har också inneburit en ökad lönekostnad. Vissa åtgärder för att 

komma i balans med budget har genomförts på skolorna under året, men en del återstår ännu 

att genomföra. Se vidare under avsnittet 7.2.1. 

Även inom förskolan överstiger personalkostnaderna budget och ger ett underskott med 

4,2 mkr. 

Ökade kostnader för skolskjuts jämfört med budget 2019 ger ett underskott om 3,2 miljoner 

kronor. Avvikelsen beror dels på att utfallet egentligen är för högt för 2019 eftersom 1,8 

miljoner kronor hör till 2018. Dessutom är budgeten för snävt tilltagen för år 2019. 

Underskott i gymnasieverksamheten beror till stor del på att elevutfallet har överstigit det 

budgeterade, såväl på kommunens eget gymnasium som på gymnasieskolor hos andra 

huvudmän som Håbo kommun elever väljer. 

Nyckelindikator Utfall 2018 Måltal Utfall 
Måluppfylln

ad 

Vi har en budget i balans  -12,9 0 -23,4 0% 
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14.5 Volym- och resursmått 

14.5.1 Volymmått 

Mått 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Budget 
2019 

Antal barn i förskola, egen regi 1 016 1 071 1 117 1 108 

Antal barn i förskola, annan huvudman 181,5 190,1 203 197 

Antal barn i pedagogisk omsorg, annan huvudman 25 22,4 15 27 

Antal barn i fritidshem, egen regi 1 039 1 056 1 061 1 066 

Antal barn i fritidshem, annan huvudman 152,5 164 169 163 

Antal barn i förskoleklass, egen regi 232 233 245 225 

Antal barn i förskoleklass, annan huvudman 40 40 37 39 

Antal barn i grundskola, egen regi 2 232 2 284 2 312 2 283 

Antal barn i grundskola, annan huvudman 536 534 531 539 

Antal barn i grundsärskola, egen regi 16 22 15 12 

Antal elever i gymnasieskola, egen regi 530 525 554 535 

Antal elever i gymnasieskola, annan huvudman 456 499 511 461 

Antal elever i gymnasiesärskola, egen regi 18,5 21,5 23 20 

Antal elever i gymnasiesärskola, annan huvudman 1 2,5 2 1 

14.5.2 Resursmått 

Mått 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Budget 
2019 

Kostnad kr per inskrivet barn i förskolan, egen regi 104 722 106 283 108 524 107 662 

Kostnad kr per inskrivet barn i fritidshem, egen regi 21 813 23 465 23 533 22 850 

Kostnad kr per inskriven elev i förskoleklass, egen regi 51 281 52 995 50 856 48 116 

Kostnad kr per inskriven elev i grundskola, egen regi 89 711 92 595 94 813 89 831 

Kostnad kr per inskriven elev i gymnasieskola, egen regi 68 099 67 316 64 601 64 744 

Kostnad kr per inskrivet barn i förskolan, egen regi 

Kostnad per barn i egen regi 2019 är högre än budgeterat vilket främst beror på högre 

lönekostnader. Under året har andelen barn i behov av särskilt stöd som kräver resurs ökat 

jämfört med budget.   

Kostnad kr per inskrivet barn i fritidshem, egen regi 

Kostnad per barn i egen regi 2019 är högre än budgeterat vilket främst beror på högre 

lönekostnader. 

Kostnad kr per inskriven elev i förskoleklass, egen regi 

Kostnad per elev i egen regi 2019 är högre än budgeterat vilket beror på att verksamheterna 

har haft ett högre kostnadsläge. Det är främst besparingskravet på 

förskoleklassverksamheterna på totalt 1,4 miljoner kronor som inte har uppfyllts och som står 

för avvikelsen. 
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Kostnad kr per inskriven elev i grundskola, egen regi 

Kostnad per elev i egen regi 2019 är högre än budgeterat vilket beror på att verksamheterna 

har ett högre kostnadsläge. Det är främst lönekostnaderna som är högre än budgeterat, samt 

det besparingskrav på totalt 4,6 miljoner kronor som inte har genomförts, som står för 

avvikelsen.   

Kostnad kr per inskriven elev i gymnasieskola, egen regi 

Kostnad per elev i egen regi 2019 ligger i nivå med budget. 

 

 

14.6 Resultaträkning och ekonomisk analys  

Tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Bokslut 2019 
Avvikelse från 

budget 

Externa intäkter 109 074 81 699 107 880 26 181 

Interna intäkter 347 483 383 221 368 719 -14 502 

Summa intäkter 456 557 464 920 476 599 11 679 

Verksamhetsköp, bidrag, 
material 

-143 113 -142 272 -153 859 -11 587 

Personalkostnader -427 057 -428 440 -442 772 -14 332 

Övriga kostnader -58 708 -50 622 -58 060 -7 438 

Interna kostnader -413 392 -432 895 -434 637 -1 742 

Summa kostnader -1 042 270 -1 054 229 -1 089 328 -35 099 

Resultat -585 713 -589 309 -612 729 -23 420 

Resultatet för barn- och utbildningsnämnden 2019 ger ett underskott på 23,4 miljoner kronor. 

Intäkterna ger ett sammanlagt överskott om 11,7 miljoner kronor. De externa intäkterna ger 

ett överskott om 26,2 miljoner kronor jämfört med budget 2019. Överskottet beror på att fler 

barn och elever från andra kommuner går i Håbos verksamheter jämfört med budget och 

därmed ökar säljintäkten (+17,0 miljoner kronor), det har sökts mer riktade statsbidrag än 

budgeterat under 2019 (+ 6,5 miljoner kronor) samt att föräldraavgifterna har ökat till följd av 

att fler barn än budgeterat har varit inskrivna inom barnomsorgen 2019 (+0,9 miljoner 

kronor). De interna intäkterna ger ett underskott om 14,5 miljoner kronor. Orsaken är 

framförallt att skolorna och förskolorna har budgeterat med mer intäkter i form av barn- och 

elevpeng 2019 än vad som tillfallit dem. 

Nämndens kostnader överstiger budget 2019 med totalt 35,1 miljoner kronor, varav interna 

kostnader står för 1,7 miljoner kronor av underskottet. Bland de externa kostnaderna står 

personalkostnader för den enskilt största avvikelseposten (- 14,3 miljoner) och återfinns i de 

flesta av nämndens verksamheter. Nämndens totala kostnader för verksamhetsköp överstiger 

budget med 11,6 miljoner kronor och beror främst på att fler elever än budgeterat har gått i 

annan huvudmans regi. Kostnadsposten Övriga kostnader ger ett underskott om 7,4 miljoner 

kronor vilket kan förklaras av att ett besparingsbeting ligger budgeterat på de olika 

verksamheterna om totalt cirka 8 miljoner kronor och som inte lyckats att genomföras under 

2019. 
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14.7 Driftredovisning 

Tkr 
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 
från budget 

Barn och utbildningsnämnd -543 -500 -542 -42 

Nämndadministration -365 -412 -351 61 

Allmän kulturverksamhet -595 -656 -614 42 

Musikskola -5 816 -5 969 -5 938 31 

Öppen förskola -2 210 -2 113 -2 207 -94 

Omsorg på OB-tid -3 548 -3 872 -3 356 516 

Förskola -135 768 -142 991 -144 564 -1 573 

Pedagogisk omsorg -1 706 -2 351 -1 248 1 103 

Fritidshem -28 820 -28 284 -28 992 -708 

Förskoleklass -14 272 -12 776 -14 481 -1 705 

Grundskola -259 451 -252 430 -267 421 -14 991 

Grundsärskola -4 805 -8 198 -6 459 1 739 

Gymnasieskola -89 908 -89 385 -95 913 -6 528 

Gymnasiesärskola -6 793 -8 262 -8 381 -119 

Grundl vuxenutbildning -1 290 -856 -631 225 

Gymnasial vuxenutbildning -1 857 -3 232 -1 171 2 061 

Särvux -436 -961 -879 82 

Aktivitetsansvaret -1 734 -1 825 -1 212 613 

Svenska för invandrare -1 649 -1 214 -2 810 -1 596 

Övergripande verksamhet -24 148 -23 022 -25 559 -2 537 

Summa -585 714 -589 309 -612 729 -23 420 

 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar sammanlagt ett underskott för 2019 med 23,4 

miljoner kronor. 

Omsorg på obekväm tid, överskott 516 000 kronor 

Överskottet beror främst på minskade kostnader för personal orsakade av ett minskat behov 

av kvälls-, helg- och nattomsorg. 

Förskola, underskott 1,6 miljon kronor 

Det är framförallt ökade personalkostnader jämfört med budget med 4,2 miljoner kronor som 

står för den största avvikelsen i underskottet. Bristen på förskollärare nationellt har lett till 

ökade lönekostnader vid rekrytering. Andelen barn med särskilda behov som kräver resurs har 

ökat jämfört med föregående år och jämfört med budget. 

Intäkterna har ökat under 2019 jämfört med budget med 2,8 miljoner kronor vilket beror på 

sökt och erhållet statsbidrag från Skolverket jämfört med budget: +1,6 miljoner kronor, högre 

belopp för maxtaxa än budgeterat: + 400 000 kronor samt övriga intäkter (föräldraavgifter, 

interkommunala avgifter mm) med +600 000 kronor. 

Pedagogisk omsorg, överskott 1,1 miljon kronor 

Köp av pedagogisk omsorg från annan huvudman ger ett överskott på 1,1 miljon kronor. 

Anledningen är att en fristående verksamhet lagt ner sin verksamhet under året. 
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Fritidshem, underskott 708 000 kronor 

Underskottet beror på högre lönekostnaderna jämfört med budget med 1,8 miljoner kronor. 

Övriga kostnader ger ett överskott på 300 000 kr. I de två närliggande verksamheterna 

grundskola och förskoleklass ligger det ett besparingskrav om sammanlagt 6 miljoner i 

budget. Detta har bland annat finansierat ett ökat budgetutrymme om 800 000 kr för 

verksamhet fritidshem vilket minskar underskottet med motsvarande belopp. 

Förskoleklass, underskott 1,7 miljoner kronor 

Underskottet beror i huvudsak på att det besparingskrav som ligger i budget 2019 på 1,4 

miljoner, inte har uppfyllts. Kostnader för köp av plats av annan huvudman ger ett underskott 

med 0,3 miljoner vilket beror på att fler elever än budgeterat har valt att gå i annan 

huvudmans regi. 

Grundskola, underskott 15 miljoner kronor 

Underskottet kan främst förklaras av att verksamheten gick in med ett för högt kostnadsläge 

2019 i förhållande till budget. Lönekostnader under 2019 är 6,4 miljoner kronor högre än 

budgeterat. Därutöver ligger ett besparingskrav i budget 2019 på motsvarande 4,6 miljoner för 

grundskoleverksamheten. Denna besparing är inte genomförd under året och ger därför ett 

underskott. 

Kostnaderna för skolskjuts 2019 är högre än budgeterat och ger ett underskott med 3,2 

miljoner. I utfallet ingår dock 1,5 miljoner som hör till 2018. Om hänsyn tas till det, och en 

justering görs av utfallen 2018 och 2019, har kostnaderna för skolskjuts minskat mellan åren 

med 0,7 miljoner. 

Övrig kostnadsökning ger ett underskott om 800 000 kronor. 

Grundsärskola, överskott 1,7 miljoner kronor 

Överskottet beror på att fler elever kommer från annan kommun vilket gör att intäkterna för 

säljplatser är större än budgeterat. 

Gymnasieskola, underskott 6,5 miljoner kronor 

Kostnader för köp av gymnasieplatser av annan huvudman 2019 har varit större än budgeterat 

vilket beror på att fler elever har gått i annan huvudmans regi. 

Gymnasiesärskola, underskott 119 000 kronor 

Underskottet beror på högre kostnader för köp från annan huvudman än budgeterat. 

Gymnasial vuxenutbildning, överskott 2,1 miljoner kronor 

Överskottet beror dels på högre statsbidragsintäkter än förväntat och dels på färre studerande i 

verksamheten än budgeterat. 

Aktivitetsansvaret, överskott 613 000 kronor 

Överskottet beror främst på felaktigt budgeterade lokalhyror där utfall saknas samt intäkter 

för lönebidrag som inte har budgeterats. 

Svenska för invandrare, underskott 1,6 miljoner kronor 

Underskott beror främst på fler deltagare i verksamheten. 

Övergripande verksamhet, underskott 2,5 miljoner kronor 

Underskottet består av ökade konsultkostnader jämfört med budget med 630 000 kronor och 

kostnad för en PWC-utredning som utfördes under 2018 på 250 000 kronor. Kostnader för 

tomma skollokaler ger ett underskott med 631 000 kronor. Driftprojektet Pedagogcentrum 

avslutas 2019 och ger ett underskott med 665 000 kronor. Övriga kostnader ger ett underskott 
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med 324 000 kronor. 

14.7.1.1 Är ekonomin i balans? 

Organisatoriska faktorer 

För en ekonomi i balans krävs kontinuitet i verksamheten. Av sex rektorer i grundskolan har 

två rekryterats inför läsåret 2018/2019, och fyra inför läsåret 2019/2020. Utöver det har 

förvaltningen under hösten 2019 samarbetat med tre olika controllers där den tidigare slutade i 

september, en vikarierade under okt-dec och en ny från mitten av december 2020. 

Åtgärder som vidtagits: 

Åtgärder vidtogs redan under våren 2019, eftersom organisationen inte var anpassad till 

budget vid ingång av året. Åtgärderna på grundskolan där det största underskottet fanns, 

utgjordes av anpassning av personal och redovisades för nämnd i juni 2019. Vi det laget var 

vissa åtgärder genomförda och vissa var planerade i samband med terminsstart  hösten 2019. I 

samband med rektorsbyten genomfördes dock inte alla åtgärder. 

Omorganisationer för ökad effektivitet är igångsatta, och kommer att vara fullt genomförda 

under våren 2020. 

Åtgärder i form av stöd: 

 Budgetuppföljningar: Verksamhetschef har följt samtliga budgetuppföljningar och 

deltagit i möte med ekonom och skolornas rektorer. 

 Resursfördelningsstöd: Verktyg för tjänsteplanering har köpts in till stöd för rektor och 

används av alla grundskolor vid tjänsteplanering. Syftet är att kunna styra och leda 

arbetet och att grupp- och klasstorlekar blir kostnadseffektiva och att tjänster utnyttjas 

fullt ut. 

 Workshops: Varje termin har rektorsgruppen haft ett antal workshops kring planering 

av sin organisation och samtal med andra skolor. Syftet är att tillsammans dela goda 

exempel och hitta effektfulla lösningar. 

 Lärande: Under hösten har verksamhetschef och ekonom träffat två skolors rektorer 

och administratör. Syftet är att vara kritiska vänner samt att ta del av hur den andra 

skolan tänker kring ekonomi och uppföljning. 

 Rutiner: En processkartläggning har genomförts hur skolornas arbete ska gå till inför 

varje budgetuppföljning. 

Långsiktiga åtgärder:  

 Öka kapacitet i klassrum så att varje klass kan rymma 30 elever i åk 7-9, 27 elever i åk 

4-6 och 25 elever i åk 1-3. Detta kan inte göras förrän klassrum byggts om och 

ventilation uppdaterats. Vid nybyggnation av skollokaler byggs alla klassrum för en 

kapacitet om 30 elever. 

 Se över organisationen för kommunens skolor, så att åk 7-9 kan vara fyra paralleller. 

Det ger såväl ekonomiska som pedagogiska fördelar, med kollegialt lärande och att 

tjänster kan fyllas. 

 

 

14.8 Investeringar 

Tkr 
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 
från 

budget 
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Tkr 
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 
från 

budget 

Inkomster     

Utgifter -9 667 -8 952 -5 973 2 979 

Summa -9 667 -8 952 -5 973 2 979 

Investeringsbudgeten 2019 ger ett överskott på 2,8 miljoner kronor. Det beror dels på att en 

del verksamhetsanpassningar har belastat driftsbudgeten istället för investeringsbudgeten samt 

att möbelinköp som planerats att göra efter ombyggnationen på Futurum skjuts fram i tid. 

 

14.9 Intern kontroll 

Intern kontroll 2019 

Betygsprocessen – betygshandlingar från fristående skolor inkommer till kommunen: 

 Genomförd kontroll visar att samtliga fristående grundskolor har rapporterat in 

slutbetygen. 

Följa gemensam timplan – gemensam timplan används: 

 Genomförd kontroll visar att samtliga kommunala grundskolor använder den 

gemensamma timplanen vilket innebär att eleverna får sin garanterade 

undervisningstid. 

Åtgärder vid hög frånvaro – skolornas arbete med stöd åt elever med hög frånvaro: 

 Inrapportering saknas eller är knapphändig från tre grundskolor. Skolorna har vidtagit 

åtgärder för att komma tillrätta med bristerna. 

 Gymnasiet visar inga brister i kontrollmomentet. 

Betyg och bedömning av nationella prov – korrelationen mellan betyg och betyg på nationella 

prov: 

 Analys av orsaker till diskrepans mellan betyg och provresultat har genomförts på 

skolorna. Respektive rektor har planerat på vilket sätt analysen har skett på skolan. 

Skillnaden mellan betyg och provresultat är stor i matematik och i svenska. Det är 

nästan 50 % av eleverna i årskurs 9 som har fått ett högre betyg än provbetyg i 

matematik. Arbetet med att analysera orsaker kommer att fortsätta under 2020. 
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14.10 Förväntad utveckling 

Rekrytera och behålla kompetent personal 

Barn- och utbildningsförvaltningen står inför stora utmaningar gällande behöriga lärare i både 

förskola och skola, beroende på stora pensionsavgångar och krav på kompetens. Enligt 

Skolverket behöver omkring 188 500 lärare och förskollärare examineras från 

lärarutbildningen fram till 2033, för att täcka behovet i riket. Med dagens nivåer av antal 

nybörjare och andel studenter som tar examen kommer omkring 144 000 examineras till 

2033. Jämfört med Skolverkets förra lärarprognos innebär det att den beräknade framtida 

bristen minskar, men läget är fortsatt bekymmersamt. Behovet för skolor och förskolor att 

rekrytera nya lärare och förskollärare kommer även fortsättningsvis vara stort, framförallt de 

närmaste fem åren. 

Kontinuitetshantering 

Ökade krav på kontinuitetshantering vid samhällsstörning, gör att såväl förvaltning som 

enskilda enheter behöver arbeta med att ta fram kontinuitetsplaner för att minska sårbarheten. 

Digitalisering 

Digitaliseringen ökar vilket ställer större krav på organisationen. De flesta nationella prov 

väntas bli obligatoriskt att genomföra digitalt inom närmsta åren (2023). Redan nu  genomför 

våra åk 9 uppsatsdelarna i svenska och engelska digitalt . Andra administrativa processer 

behöver digitaliseras, och system behöver prata med varandra för att effektivisera 

hanteringen. Ökade behov och krav på digital hantering såväl externt som internt medför 

ökade behov av administrativa stödsystem. 

Ökande barn- och elevkullar - åldrande hus och lokaler 

Ökat antal barn och elever kommer att ställa högre krav på förskole- och skolplatser. 

Byggnader behöver ses över och/eller byggas om, samt nya byggnader behövs för att möta 

kommande behov. Inom grundskolan har flera skolor ett högt söktryck och behovet är större 

än antal platser. I vissa årskurser finns få lediga platser på enstaka skolor, för övrigt är det 

fullt. Fridegårdsgymnasiets höga söktryck gör att konkurrensen om platserna ökar. 

Lagar och förändringar 

Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020, vilket ställer höga krav på att få med barnets 

perspektiv i alla beslut, såväl i barn- och utbildningsnämnden som i hela Håbo kommun. 

Rutiner behöver skapas i alla processer för att möjliggöra detta. 

En utmaning är också den förändrade timplanen med omfördelning från elevens val till 

matematik och idrott, som medför ett rekryteringsbehov av en redan svårrekryterad kategori 

lärare, samt ökade lönekostnader. 

  



Årsredovisning 2019 149(209) 

15 Socialnämnden 

15.1 Sammanfattning 

Socialnämndens verksamhet befinner sig i ett år av omstrukturering. Majoriteten av nämndens 

ledamöter är nya och nämndens förvaltningsorganisation går igenom en större 

omstrukturering. Ledningsfunktioner inom förvaltningsorganisationen har under året slutat 

och rekrytering har genomförts med tillsättning i januari 2020. 

Nämndens verksamheter har haft väldigt få placeringar för barn, unga och vuxna. Ett 

långsiktigt och strukturerat förebyggande arbete som gett ett gott resultat både för 

medborgarna och ekonomiskt. 

Samverkansinsatsen Framsteget visar fortsatt på goda resultat eftersom fler individer kommit 

ut i sysselsättning. 

Nämnden kommer helt eller delvis uppfylla sina uppsatta mål för året. 

Nämnden redovisar ett överskott på 321 000 kronor jämfört med budget. I utfallet finns sänkta 

kostnaderna för placeringar både barn, unga och vuxna samt lägre kostnader för 

försörjningsstöd än budgeterat. 

15.2 Uppdrag och ansvarsområde 

På uppdrag av kommunfullmäktige ska nämnden tillgodose kommuninvånarnas behov av 

vård, omsorg, stöd och service enligt gällande regelverk. 

Nämndens verksamhet regleras främst av bestämmelser i: 

 Socialtjänstlag (2001:453) (SoL) 

 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

 Kommunallag (2017:725) 

 Förvaltningslag (2017:900) 

 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

 Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 

 Alkohollagen 

 Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP) 

 SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

 SOSFS 2014:5, om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, 

LVM och LSS 

 SOSFS 2014:4, om våld i nära relationer 

Därutöver tillkommer även annan lagstiftning och föreskrifter, nationella riktlinjer samt 

kommunala styrdokument. Barnperspektivet ska alltid beaktas. 

Nämnden har det politiska ansvaret för verksamhet inom individ- och familjeomsorgen 

inklusive flyktingfrågor och integration. Nämnden ansvarar också för bland annat tillsyn och 

tillstånd inom alkohol- och tobakshandläggning. 

Nämnden ansvarar även för personal-, ekonomi- och målsättningsfrågor samt utvärdering och 

utveckling av verksamheten. 

 

 



Årsredovisning 2019 150(209) 

15.3 Årets händelser 

Ett omtag har gjorts i ett pågående projekt att utveckla och revidera nämndens ledningssystem 

för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9. För att säkerställa god kvalitet inom 

förvaltningens verksamheter och ett mer systematiskt arbetssätt som skapar trygghet och 

rättssäkerhet för den enskilde. 

Projekt för förenklad handläggning och digitalisering inom enheten ekonomiskt bistånd och 

etablering har påbörjats. Effektmålet är att öka tillgänglighet och servicegrad för kommun-

invånarna och att fler sökande kommer snabbare ut i självförsörjning. Effektmålet är även att 

genom minskad administration frigöra tid för personliga möten och bidra till ett större fokus 

på det sociala arbetet. Projektet fortsätter under 2020. 

Integrationsuppdraget är ständigt pågående och enheten för ekonomiskt bistånd och etablering 

har arbetat med tre projekt, förstärkt praktikhandledare, kontaktpersoner till nyanlända och 

DUA-projekt med fokus på näringslivet. Projekten ska främja integrationen och bidra till 

självförsörjning. 

Antal sökande till familjeteamet har ökat, vilket har lett till att familjer fått vänta upp till ett 

halvår innan de kunnat få stöd. 

Öppenvården har startat upp ytterligare en Tara grupp. Det är samtalsgrupper som hjälper 

kvinnor att bearbeta våld i nära relation. 

Eftersom Region Uppsala har haft svårt att rekrytera till allmän psykiatrin har det medfört 

ökad belastning på nämndens socialsekreterare och lett till längre handläggningstider. Detta är 

något som lyfts i närvårdssamverkan. 

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Enköping har kommit igång med sin verksamhet. Det 

har underlättat både för familjerna och i samarbetet med nämndens verksamheter. 

Ett utökat nätverk gällande samverkan mot alkohol och droger i trafiken arbetats fram. 

Nya taxor för avgifter för alkohol- och tobakstillstånd infördes under sommaren 2019. 
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15.4 Uppföljning kvalitet och mål 

15.4.1 Perspektiv: Målgrupp 

Utvecklingsmål: 

15.4.1.1 Inom samtliga verksamhetsområden ska nämnden verka för att den enskilde 

ska komma snabbare ut i självförsörjning och arbete. 

 Helt uppfyllt 

Analys 

Den enskilde har rätt att vara delaktig och ha inflytande i sin egen process och sina insatser. 

Genom ökad digitalisering inom nämndens enhet för ekonomiskt bistånd och etablering stärks 

den enskildes förmåga att själv följa sitt ärende. Det utökar handläggarnas möjlighet att 

tillsammans med den enskilde öka följsamheten till en vägledande bedömning och skapar ett 

större utrymme för snabb och rättssäker handläggning. För att kunna ta tillvara på den 

enskildes resurser, göra korrekta bedömningar och på annat sätt utföra sitt arbete, är det 

viktigt att förvaltningens medarbetare har ett professionellt bemötande och arbetar med att 

skapa god tillgänglighet. 

År 2016 återaktualiserade 23 procent av de individer som uppburit ekonomiskt bistånd inom 

ett år. För år 2018 återaktualiserade 6 procent. Under år 2019 är den siffran 4 procent. En 

förbättring med 19 procent sedan år 2016. Det innebär att nämndens verksamhet nu hör till de 

kommuner som är näst bäst i Sverige. 

En av de bidragande orsakerna till nämndens goda resultat är Framsteget, en verksamhet som 

finansieras av Samordningsförbundet. 41 individer har sedan årsskiftet fram till december 

2019 gått vidare från att stå långt från arbetsmarknaden till att bli självförsörjande. Andra 

projekt som pågått under året, med syfte att verka för att den enskilde snabbare ska komma ut 

i självförsörjning, är förstärkt praktikhandledare, kontaktpersoner till nyanlända och DUA-

projektet (delegationen för unga till arbete).  

Nyckelindikator Utfall 2018 Måltal Utfall 
Måluppfyll

nad 

Redovisningen kommer att ske i form av en 
sammanfattande nulägesrapport från förvaltningen. 

94%  94%  

15.4.2 Perspektiv: Verksamhet 

Utvecklingsmål: 

15.4.2.1 Stärka samverkansytorna och utveckla metoderna kring ungdomar under 25 

med missbruksproblematik 

 Delvis uppfyllt 

Samverkan mellan Region Uppsala och kommunen har stärkts i ett regionalt projekt Team 

Maria. Syftet med projektet är att skapa en regional samverkansplattform för att möta mål-

gruppen missbrukande ungdomar under 25 år. En effekt av projektet Team Maria är att det 

har bidragit till en ökad regional kompetens om målgruppen, inte bara i kommunen utan även 

i länet. Nämndens förvaltning har även genom en omorganisering arbetat för att öka möjlig-

heten till samverkan och underlätta utvecklingen av gemensamma metoder, både internt och 

externt, för målgruppen barn och unga. Med fortsatt implementeringsarbete under år 2020 i 

samband med förvaltningens nya organisationsstruktur träder i kraft. Målet bedöms därför 

vara delvis uppfyllt.   
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15.4.3 Perspektiv: Medarbetare 

Utvecklingsmål: 

15.4.3.1 Behålla en tillitsbaserad organisation som inkluderas i nya styrmodellen. 

 

 Helt uppfyllt 

Analys 

För att nämnden ska bibehålla en tillitsbaserad förvaltningsorganisation krävs en god fysisk 

och psykosocial arbetsmiljö, där grunden är att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare. 

För att förvaltningen ska bibehålla ett tillitsbaserat och nära ledarskap är det viktigt att ta 

tillvara medarbetarnas kompetens och skapa förutsättningar för en välfungerande verksamhet. 

En lärande miljö som präglas av prestigelöshet och kunskapsutveckling ger en organisation 

som kontinuerligt utvecklas och är rustad för nya utmaningar och möjligheter. 

Under februari månad hade nämnd och förvaltning en gemensam dag, för att lära känna 

varandra. Nämnd och förvaltning arbetade tillsammans för att föra en dialog om hur 

kommunens nya horisontella och tillitbaserade styrmodell påverkar nämndens och 

förvaltningens gemensamma relation. Under hösten genomfördes två måldialoger mellan 

nämnd och förvaltning utifrån den nya styrmodellen. 

Nämnden genomförde tillsammans med kommunstyrelsens arbetsutskott en 

verksamhetsdialog utifrån den nya styrmodellen. 

Förvaltningen har fördjupat sin kunskap om hur man kan bibehålla en tillitsbaserad 

förvaltningsorganisation, bland annat genom tillitsdagar med samtliga chefer och delar av 

stödfunktionerna inom förvaltningen. Förvaltningen har också genomfört en omorganisering 

för att ytterligare fördjupa och utveckla den tillitsbaserade förvaltningsorganisationen inför år 

2020. 

Förvaltningen har även arbetat med att implementera den horisontella styrmodellen i inom 

nämndens samtliga verksamheter. Implementeringsarbetet har bestått av hur förvaltningen ska 

arbeta med mål- och verksamhetsplanering samt hur strukturen inom förvaltningen ska se ut 

vad avser verksamhetsuppföljning i dialogform i de olika nivåerna. 

Kommunövergripande har samtliga förvaltningar arbetat med ett framtagande av en 

gemensam värdegrund. Implementeringsarbete av värdegrunden inom nämndens samtliga 

verksamheter fortsätter under år 2020. 

Som metod för att mäta nämndens utvecklingsmål har förvaltningen lämnat en sammanfattad 

nulägesbeskrivning i dialogform. 

Aktiviteterna som genomförts har bidragit till att utvecklingsmålet har uppfyllts. Aktiviteterna 

har även bidragit till en tydligare utgångspunkt och grund för nämnd och förvaltning att arbeta 

vidare med gällande verksamhetsplanering och uppföljning för kommande år. 
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15.5 Volym- och resursmått 

15.5.1 Volymmått 

Mått 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Budget 
2019 

Antal med försörjningsstöd som är arbetslösa. 163 161 158 185 

Antal hushåll med försörjningsstöd. 200 220 227 260 

Antal bidragsmånader försörjningsstöd. 1 038 1 203 1 313 1 350 

Antal ensamkommande nyanlända och skyddsbehövande 
flyktingbarn placerade i Håbo kommun. 

26 11 4 20 

Antal ensamkommande nyanlända och skyddsbehövande 
flyktingbarn placerade i  annan kommun. 

45 44 27 40 

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

69 92 97 95 

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

429 595 639 685 

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

123 115 92 130 

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

170 145 105 140 

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

194 164 140 210 

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

87 97 87 75 

Antal med försörjningsstöd som är arbetslösa. 

Nämnden har ett lägre utfall än budgeterat när det gäller antal med försörjningsstöd som är 

arbetslösa. Bedömning är att fler har kommit ut i annan försörjning, det kan till exempel vara 

studier, sjukersättning, arbete eller andra inkomster. Projektet Framsteget är en bidragande 

faktor till att detta mått har sänkts. 

Antal hushåll med försörjningsstöd. 

Nämnden har ett lägre antal hushåll med försörjningsstöd än budgeterat. Det har under året 

överförts färre hushåll från flyktingprojektet till driftbudget än beräknat, eftersom fler hushåll 

än tidigare bedömts har flyttat från kommunen eller blivit självförsörjande under 

etableringsperioden. 

Antal bidragsmånader försörjningsstöd. 

Antalet bidragsmånader är lägre än budgeterat men samtidigt fler än föregående år. Färre 

hushåll är i behov av försörjningsstöd än tidigare men dessa hushåll har samtidigt mer 

komplexa behov och befinner sig i en utsatt social situation. De har varit borta länge från 

arbetsmarknaden och en del har blivit utförsäkrade från Försäkringskassan samt har inte fått 

tillräckliga rehab- och stödinsatser. 

Antal ensamkommande nyanlända och skyddsbehövande flyktingbarn placerade i Håbo 

kommun. 

Antalet ensamkommande barn som är aktuella inom nämndens verksamheter har sjunkit 

stadigt. En del har blivit självförsörjande och andra har fått hit sina familjer till Sverige. 
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Antal ensamkommande nyanlända och skyddsbehövande flyktingbarn placerade i  

annan kommun. 

Antalet ensamkommande barn som är aktuella inom nämndens verksamheter har sjunkit 

stadigt. En del har blivit självförsörjande, andra har fått hit sina familjer till Sverige och i 

vissa fall har andra kommuner tagit över ansvaret. 

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

Inom nämndens verksamhet finns flera driftprojekt som finansieras av externa medel. För 

skyddsbehövande har ett sådant projekt funnits sedan år 2006. Projektet finansieras av medel 

från Migrationsverket, främst schablonersättningar vilka även fördelas till andra förvaltningar. 

Utfallet för antal skyddsbehövande hushåll med försörjningsstöd år 2019 är i nivå med 

förväntat. 

Antal bidragsmånader försörjningsstöd för skyddsbehövande (projekt inte i budget.) 

Utfallet av antal bidragsmånader försörjningsstöd för skyddsbehövande är lägre än budgeterat. 

Fler än vad som beräknats har blivit självförsörjande genom socialförsäkringssystemet och att 

några individer har kommit i egen försörjning, bland annat genom DUA- projektet som 

fokuserat på praktikplatser hos företagen i kommunen. 

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

Totalt har 217 familjer varit aktuella för olika typer av stödinsatser på familjeteamet under 

året. Av dem har 87 avslutats. Det är 15 färre familjer som fått stöd under år 2018 än år 2019. 

Utfallet för året redovisar inte hela bilden, det vill säga att antalet kan innefatta likväl nya 

aktualiseringar som aktualiseringar från tidigare år som fortsatt vara aktuella. För år 2019 var 

det totalt 92 nya aktualiserade barn inom denna åldersgrupp. 

Antalet aktuella barn per åldersgrupp går inte att kvalitetssäkra, därför är detta volymmått 

borttaget för år 2020. 

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

Totalt har 217 familjer varit aktuella för olika typer av stödinsatser på familjeteamet under 

året. Av dem har 87 avslutats. Det är 15 färre familjer som fått stöd under år 2018 än år 2019. 

Utfallet för året redovisar inte hela bilden, det vill säga att antalet kan innefatta likväl nya 

aktualiseringar som aktualiseringar från tidigare år som fortsatt vara aktuella. För år 2019 var 

det totalt 105 nya aktualiserade barn inom denna åldersgrupp. Antalet aktuella barn per 

åldersgrupp går inte att kvalitetssäkra, därför är detta volymmått borttaget för år 2020. 

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

Totalt har 217 familjer varit aktuella för olika typer av stödinsatser på familjeteamet under 

året. Av dem har 87 avslutats. Det är 15 färre familjer som fått stöd under år 2018 än år 2019. 

Utfallet för året redovisar inte hela bilden, det vill säga att antalet kan innefatta likväl nya 

aktualiseringar som aktualiseringar från tidigare år som fortsatt vara aktuella. För år 2019 var 

det totalt 140 nya aktualiserade barn inom denna åldersgrupp. Antalet aktuella barn per 

åldersgrupp går inte att kvalitetssäkra, därför är detta volymmått borttaget för år 2020. 

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

Totalt har 217 familjer varit aktuella för olika typer av stödinsatser på familjeteamet under 

året. Av dem har 87 har avslutats. Det är 15 färre familjer som fått stöd under år 2018 än år 

2019. Bedömningen är att det beror på att två familjebehandlare slutat under året och att det 

blivit en vakans tid innan de nya börjat. 
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15.6 Resultaträkning och ekonomisk analys  

tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Bokslut 2019 
Avvikelse från 

budget 

Externa intäkter 33 061 16 907 20 385 3 478 

Interna intäkter 0 0 0 0 

Summa intäkter 33 061 16 907 20 385 3 478 

Verksamhetsköp, bidrag, 
material 

-47 842 -32 842 -37 635 -4 793 

Personalkostnader -35 644 -39 370 -35 797 3 573 

Övriga kostnader -6 896 -6 750 -6 661 89 

Interna kostnader -3 019 -1 874 -3 900 -2 026 

Summa kostnader -93 401 -80 836 -83 993 -3 157 

Resultat -60 340 -63 929 -63 608 321 

Nämndens verksamhet kostar netto 63,6 miljoner kronor i år. Det är en ökning med 5 procent 

jämfört med förra året och en procent lägre än budgeterat. Överskottet jämfört med budget är 

321 000 kronor. 

De externa intäkterna består av statsbidrag, hyresintäkter, serveringstillstånd, återsökt moms 

och föräldraavgifter. Utfallet är 20 procent högre än budgeterat, vilket främst beror på mer 

ersättning från Migrationsverket gällande ärenden från år 2017 och 2018 än förväntat. Lägre 

hyresintäkter för sociala lägenheter i driftbudgeten påverkar utfallet. Intäkterna för alkohol-

tillstånd och tillsyn är högre än budgeterat. Totalt är utfallet för externa intäkter ungefär 40 

procent lägre än föregående år och det beror främst på att det är färre ensamkommande barn 

och ungdomar som kommunen har ansvaret för och därigenom blir ersättningen lägre från 

Migrationsverket. 

Nämnden har kostnader för bidrag till enskilda och föreningar, köp av vårdplatser till vuxna, 

ungdomar och barn på institution, HVB-hem och familjehem. Utfallet för året är 4,8 miljoner 

kronor mer än budgeterat men 21 procent lägre än förra året. Behovet av ekonomiskt bistånd 

har varit i nivå med budgeterat, det vill säga 13 miljoner kronor. Kostnaden förväntas öka de 

närmaste åren utifrån kommande lågkonjunktur, Arbetsförmedlingen omorganisation och 

Försäkringskassans stramare regler. 

De senaste årens trend med färre köp av vårdplatser för vuxna fortsätter under året och 

därmed är budget i balans för dessa kostnader. Det har varit få placeringar varför ett 

antagande om att 1,7 till 2 miljoner kronor är en rimlig lägsta nivå. Köp av vårdplatser för 

barn och unga har ett underskott mot budgeterat med 3,4 miljoner kronor och 1 miljon kronor 

mer än föregående år. Liksom under externa intäkter påverkas även kostnaderna för ensam-

kommande barn och unga av att det är färre inom nämndens ansvar samt att kostnaderna har 

anpassats efter lägre ersättningar. Årets utfall för placeringar ensamkommande barn och unga 

är 11 miljoner kronor lägre än föregående år. 

Personalkostnaderna för året är i nivå med föregående år och 3,6 miljoner kronor lägre än 

budgeterat. Överskottet beror främst på chefstjänster inte varit tillsatta under året i väntan på 

omorganisationen som gäller från januari 2020. Nämnden har även haft lägre kostnader än 

budgeterat för familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer för barn och unga och 

ensamkommande. Större del av personalkostnader har finansierats i driftprojekt än budgeterat. 

De interna kostnaderna består främst av lokalhyra och köp av vårdplats. Utfallet är 2 miljoner 

kronor högre än budgeterat och 29 procent högre än förra året. Ökningen från föregående år 

består av högre kostnader för vårdplats. 
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15.7 Driftredovisning 

Tkr 
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 
från budget 

Nämndverksamhet -351 -399 -382 17 

Nämndadministration -128 -208 -159 49 

Konsument- och energirådgivning -108 -40 -36 4 

Tillstånd -181 0 70 70 

Förvaltningsövergripande -6 304 -6 603 -6 277 326 

Missbrukarvård för vuxna -4 135 -5 214 -4 979 235 

Barn- och ungdomsvård -29 375 -27 826 -29 921 -2 095 

Familjerätt -2 090 -2 070 -2 215 -145 

Övriga insatser vuxna -536 -1 940 -1 193 747 

Ekonomiskt bistånd -15 776 -16 332 -16 596 -264 

Flyktingmottagande -1 067 -3 140 -1 730 1 410 

Arbetsmarknadsåtgärder -290 -157 -190 -33 

Summa -60 341 -63 929 -63 608 321 

 

Nämndens budget för året är 63,9 miljoner kronor. 63,6 miljoner har använts och överskottet 

är därmed 321 000 kronor. 

De övergripande verksamheterna har ett överskott vid bokslut på 327 000 kronor vilket är 

avsevärt bättre än tidigare prognostiserats. Överskottet beror på att vakanta chefstjänster inte 

tillsattes under organisationsöversynen inför år 2020. Trots kostnad för rekrytering av nya 

chefer och avslut av personal blir det totalt ett överskott. 

Inom verksamhetsområdet missbrukarvård för vuxna finns ett överskott mot budgeterat med 

235 000 kronor. Sedan år 2016 har det blivit både färre och mindre kostsamma placeringar 

samtidigt som förebyggande arbete har prioriterats. Utfallet för vårdplaceringar vuxna är 

något högre år 2019 jämfört med föregående år men lägre än budgeterat. Antalet placeringar 

är fortfarande mycket lågt jämfört med övriga kommuner i riket. Flertalet av dessa nya 

placeringar kommer fortsätta under början av år 2020. Överskottet påverkas även av att 

kostnader för kontaktpersoner vuxna enligt socialtjänstlagen (SoL) är mycket lägre än 

budgeterat. 

Inom verksamhetsområdet barn och ungdomsvård är det totalt ett underskott mot budget med 

2,1 miljoner kronor. Totala kostnaden är i nivå med föregående år. Det finns flera 

verksamheter som har ett överskott mot budgeterat såsom egna familjehem, kontaktpersoner 

och kontaktfamiljer eftersom behovet under året har varit lägre än förväntat. Institutionsvård 

för barn och unga visar på ett underskott på 3,2 miljoner kronor jämfört med budget och 

700 000 kronor mer än föregående år. Under senare delen av året har det uppstått behov av 

fler placeringar än vad som var budgeterat. Flertalet av dessa nya placeringar kommer 

fortsätta under år 2020. Liksom för vuxna är det ett fåtal individer som är placerade jämfört 

med andra kommuner i riket. Arbetet med förebyggande hemmaplanslösningar sen ett flertal 

år tillbaka har bidragit till det låga antalet placeringar. 

Inom verksamheten familjerätt och familjerådgivning blir det ett underskott med 145 000 

kronor mot budgeterat. Underskottet beror på att en budgeterad avgift för familjerådgivning 

avslogs av kommunfullmäktige och behov av en extern familjerådgivare har uppstått under 

året. 
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Inom verksamhetsområdet övriga insatser vuxna redovisas ett överskott mot budgeterat på 

747 000 kronor. Behovet av skyddat boende inom våld i nära relationer har varit lägre än 

budgeterat och har ett överskott mot budgeterat på 240 000 kronor. Inom verksamheten 

redovisas även sociala bostäder där ett överskott mot budget ligger på 520 000 kronor. Ett 

antal renoveringar i samband med utflytt har varit mindre kostsamma än beräknats vid 

budgetering. 

Ekonomiskt bistånd visar på ett underskott mot budgeterat med 264 000 kronor. Årets 

underskott beror på att inhyrd personal varit nödvändigt vid längre vakanser. Jämfört med 

föregående år är kostnaden för utbetalt försörjningsstöd 500 000 kronor högre under år 2019, 

men utfallet är lägre än budgeterat. 

Verksamheten med ansvar för ensamkommande barn och unga visar på ett överskott med 1,4 

miljoner kronor. Överskottet beror dels på att ersättningar för tidigare år har beslutats av 

Migrationsverket med högre summor än förväntat och lägre kostnader för placeringar. Arbetet 

med att sänka placeringskostnaderna under år 2018 ger helårseffekt under år 2019 och bidrar 

till att ersättningen från Migrationsverket täcker kostnaderna löpande. Antalet 

ensamkommande barn och unga som nämnden ansvarar för blir färre för varje år. En stor 

andel av de över 20 år går ut gymnasiet och blir självförsörjande. Vid årets slut finns endast 

31 individer kvar av budgeterade 60. 

15.7.1.1 Är ekonomin i balans? 

Prognosen för årsbokslutet har varierat med ungefär 1 miljoner kronor från underskott till 

överskott. Under våren är det alltid mycket svårt att lämna en korrekt prognos för 

institutionsplaceringar och försörjningsstöd. 

Budget för institutionsplaceringar för både vuxna och barn/unga är låg för året. Antal 

placeringar år 2019 har varit på samma låga nivå som för år 2018 fram till augusti. Trots ett 

antal nya placeringar under hösten har nämnden en låg nivå jämfört med övriga kommuner. 

Prognosen för ekonomiskt bistånd var mer pessimistisk under året då omvärldsfaktorer som 

kräver långsiktigt utvecklingsarbete kan ha stor påverkan. Förändringen inom 

Arbetsförmedlingen förväntades ge större påverkan redan under hösten 2019. 

15.8 Investeringar 

tkr 
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 
från 

budget 

Inkomster     

Utgifter -73 -120 -201 81 

Summa -73 -120 -201 81 

Nämnden redovisar ett underskott i investeringsbudgeten på 81 000 kronor. Förvaltningen 

investerade i kontorsmöbler till följd av omflyttning i befintliga lokaler samt arkivskåp för att 

säkerställa en rättssäker hantering av akter. 
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15.9 Intern kontroll 

Nämnden har påbörjat ett arbete med att skapa en struktur för hur nämnden systematiskt ska 

arbeta med den interna kontrollen i enlighet med 6 kap. 6§ kommunallagen. Nämnden har 

uppmärksammat flera områden som nu ligger till grund för planerade internkontroller år 2020. 

Nämndens verksamheter arbetar kontinuerligt med olika former av egenkontroller och 

uppföljningar. Bland annat har stickprovskontroller av ansökningar och utbetalningar inom 

enheten för ekonomiskt bistånd och etablering genomförts. Genomgång av 

förhandsbedömningar, handläggningstid och förfarande utifrån lagstiftning har genomförts 

inom samtliga verksamheter. Avstämningar per månad avseende förväntade intäkter från 

Migrationsverket har genomförts enligt planering. Konstaterade utvecklingsområden finns 

inom verksamhet i arbetet med ansökningar till Migrationsverket vilket fortsätter under år 

2020. 

Någon strukturerad internkontrollplan har däremot inte funnits inom nämndens 

ansvarsområde under år 2019. 

15.10 Förväntad utveckling 

Nämndens verksamheter är känslig för förändrade omvärldsfaktorer, som till exempel 

demografisk utveckling, Regionens förändrade vårdstruktur, Arbetsförmedlingens förändrade 

grunduppdrag, förväntad lågkonjunktur och framtida utformning av mottagandet av 

nyanlända. 

Dessa förändringar kommer att påverka nämndens verksamheter på ett eller annat sätt. 

Förändringarna kommer även att ha en direkt eller indirekt påverkan på kommunens 

kostnader inom försörjningsstöd och placeringar. 

Nämndens förvaltning har under året byggt upp en förvaltningsorganisation som skall 

möjliggöra att möta upp dessa kommande utmaningar. 

Den demografiska utvecklingen och medborgarens delaktighet i kontakten med nämndens 

förvaltning är viktig att följa och ställer andra krav på tekniska och digitala lösningar. 

Volymökningar inom målgrupperna, lokalförsörjningsbrist och effektivisering föranleder 

även andra arbetssätt för det förvaltningen idag hanterar analogt. För delar av nämndens 

förvaltning kommer behovet av teknisk utveckling och digitalisering påverka verksamheterna 

i hög grad framöver, både i linjearbetet och i olika projekt. 

Nämnden behöver avsätta resurser för att öka sitt kunnande och sin beredskap att ta del av och 

påverka denna utveckling så att tekniken blir ett reellt stöd för den enskilde individen och 

medarbetarna i verksamheten. 

För att enheten ekonomiskt bistånd och etablering ska kunna prioritera arbetet med de 

sökande som har en komplex problematik har förvaltningen ett projekt som kommer fortgå 

under år 2020, med förenklad handläggning och ökad digitalisering. Projektet syftar till att 

automatisera hanteringen av de enklare ärendena. Ökad digitalisering kan öka 

tidseffektiviteten och även bidra till att Håbo kommun är en attraktiv arbetsgivare. 

Mobbning, hot, ryktesspridning på sociala medier ökar, det gäller både ungdomar och vuxna. 

När det dyker upp nya sociala medier är det är svårt att veta vad det innebär för förändrade 

arbetssätt för förvaltningen. Försäljning av droger på sociala medier ökar. Ökad 

digitaliseringen kan innebära att vi tappar det som människan är skapt för, sociala relationer. 

Dessutom leder det ofta till ett stillasittande liv med sämre kondition och ökad risk för psykisk 

ohälsa. Förvaltningen behöver öka kompetensen hur ökad digitalisering i samhället påverkar 

förvaltningens framtida arbetssätt. 
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16 Vård- och omsorgsnämnden 

16.1 Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet befinner sig i ett år av omstrukturering. Ett antal av 

nämndens ledamöter är nya och nämndens förvaltningsorganisation går igenom en större 

omstrukturering. 

Även nämndens nuvarande verksamheter har under året varit under utveckling, planering, 

omstrukturering eller avveckling. Bland annat har två nya gruppbostäder LSS startats upp, 

nya äldreboenden planeras, anhörigstödet har omstrukturerats, psykiatriboendet och 

korttidsboendet LSS har avvecklats. 

Nämnden kommer att helt eller delvis uppnå uppsatta mål för året. 

Nämnden redovisar ett överskott med cirka 8,3 miljoner kronor jämfört med budget. I utfallet 

finns både försenade uppstarter och planerade avslut av verksamheter samt ett antal vakanta 

tjänster. Samtidigt redovisar andra verksamheter högre kostnader än budgeterat, framför allt 

köp av externa boendeplatser och köp av hemtjänst. 

16.2 Uppdrag och ansvarsområde 

16.2.1 Uppdrag och ansvarsområde 

På uppdrag av kommunfullmäktige ska nämnden tillgodose kommuninvånarnas behov av 

vård, omsorg, stöd och service enligt gällande regelverk. 

Nämndens verksamhet regleras främst av bestämmelser i: 

 Socialtjänstlag (2001:453) (SoL) 

 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

 Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) (HSL) 

 Patientsäkerhetslag (2010:659) 

 Kommunallag (2017:725) 

 Förvaltningslag (2017:900) 

 SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

 SOSFS 2014:5, om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, 

LVM och LSS 

 SOSFS 2014:4, om våld i nära relationer 

Därutöver tillkommer även annan lagstiftning och föreskrifter, nationella riktlinjer samt 

kommunala styrdokument. Barnperspektivet ska alltid beaktas. 

Nämnden har det politiska ansvaret för verksamhet inom äldreomsorgen, omsorgen om 

funktionshindrade, vård och stöd till långvarigt psykiskt sjuka och kommunal hälso- och 

sjukvård. 

Nämnden ansvarar även för personal-, ekonomi- och målsättningsfrågor samt utvärdering och 

utveckling av verksamheten. 
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16.3 Årets händelser 

Ett omtag har gjorts i ett pågående projekt att utveckla och revidera nämndens ledningssystem 

för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9. För att säkerställa god kvalitet inom 

förvaltningens verksamheter och ett mer systematiskt arbetssätt som skapar trygghet och 

rättssäkerhet för den enskilde. 

Projekt för ny patientjournal (Hälsoärendet) har genomförts, som ska säkerställa 

inrapportering av statistik enligt föreskrift och dokumentation för legitimerad personal enligt 

den nationella informationsstrukturen med fokus på patientens vårdprocess. 

Införande av digitala signeringslistor, pilotprojekt som pågår på ett av nämndens äldreboende. 

Effektmål att kvalitetssäkra läkemedelshanteringen för den enskilde. 

En stor lönesatsning genomfördes för sjuksköterskor i hemsjukvården för att kompensera 

löneglidning för medarbetare som arbetar i kommunen. Satsningen har medfört att nämnden 

har kunnat behålla erfarna medarbetare. 

Nämndens förvaltning har fortsatt att utveckla det pedagogiska stödet i 

omsorgsverksamheterna både genom kompetensutveckling men också genom fortsatt 

rekrytering av stödpedagoger. 

Nämnden har under våren startat två nya gruppbostäder LSS med totalt 11 lägenheter. 

Daglig verksamhet enligt LSS flyttar för att få ändamålsenliga lokaler och i ett första steg har 

delar av verksamheten flyttat under våren. Verksamheten har fått flera nya brukare under året 

samt påbörjat samarbete med flera nya arbetsplatser. Tre individer har lämnat daglig 

verksamhet för arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. 

Arbetsstödet inom socialpsykiatrin har upplevt en kraftig ökning av antal brukare men har 

också gett stöd till fem individer att övergå till lönearbete. 

På Solängen har det installerats komfortkyla och övriga äldreboenden har alla fått olika 

lösningar för att kunna kyla åtminstone delar av fastigheten. Under året har ett arbete 

påbörjats med att utreda en tidigareläggning av äldreboendet som planerades att vara färdigt 

år 2025. Planen är att detta boende ska vara färdigt år 2022-2023. 

Insatsen trygghetslarm har blivit avgiftsfri för brukare. 

Den kommunala hemtjänsten arbetar vidare med sitt utvecklingsarbete och prognostiserar en 

ekonomi i balans för första gången sedan nämnden införda LOV (lagen om valfrihetssystem) i 

hemtjänsten. 

Volymerna inom äldreomsorgen har ökat markant. Ökningen har blivit kännbar både gällande 

hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och korttidsboende. 

Nämnden har startat upp en upphandling av tio äldreboendeplatser i närområdet på grund av 

volymökningarna inom äldreomsorgen. 

Servicebostaden inom psykiatri stängdes under våren 2019 vilket har bidragit till externa köp 

för att tillgodose den enskildes behov. 

Ekans korttidsboende LSS stängdes vid årsskiftet. 

Under våren införde nämnden en begränsning av antalet resor med färdtjänst. Från fria resor 

till 200 resor per år. 
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16.4 Uppföljning kvalitet och mål 

16.4.1 Perspektiv: Målgrupp 

Utvecklingsmål: 

16.4.1.1 Utveckla förvaltningens arbete med att säkerställa individens rätt till 

självbestämmande, delaktighet och inflytande inom LSS-området. 

 Helt uppfyllt 

Analys 

Nämnden ska genom förvaltningen verka för den enskildes rätt till självbestämmande, 

delaktighet och inflytande, för att kunna ta tillvara på den enskildes resurser och göra korrekta 

bedömningar. Det är viktigt att förvaltningens medarbetare har ett professionellt bemötande 

och arbetar med att skapa god tillgänglighet på alla plan. Om möjligt ska anhörigas kunskaper 

och erfarenheter tas tillvara. Det är individens behov och förutsättningar som är avgörande 

som utgångspunkt för planering av insatsen. 

Inom ramen för sitt grunduppdrag ska berörda verksamheter i sitt arbete verka för att 

säkerställa individens rätt till självbestämmande, delaktighet och inflytande. 

Kompetensutvecklingsinsatser har genomförts i alla nämndens omsorgsverksamheter. 

Förvaltningen har arbetat fram en ny verksamhetsidé där rättighetslagstiftningen står i fokus. 

Omsorgsverksamheterna har också arbetat med metodutveckling inom tydliggörande 

pedagogik, kommunikation och lågaffektivt bemötande. Ett antal stödpedagoger har anställts 

för att ytterligare förstärka metodutveckling och implementera arbetssätt som möjliggör 

individens rätt till bland annat självbestämmande, delaktighet och inflytande. 

Förvaltningen har även påbörjat en analys av vilka delar inom myndighetsutövning som 

behöver utvecklas ytterligare för att nå nämndens mål. Analysen har bland annat visat ett 

behov av att utveckla information och kommunikation med den enskilde samt ett behov av att 

se över hur möten med den enskilde planeras och genomförs. 

Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta även under år 2020. 

 

 

16.4.2 Perspektiv: Verksamhet 

Utvecklingsmål: 

16.4.2.1 Kvalitetssäkrad dokumentation i individärenden inom nämndens 

verksamheter 

 Delvis uppfyllt 

Analys 

För att nämnden ska kunna ge en kvalitetssäkrad dokumentation i individärenden krävs det 

fungerande stödsystem. En öppen kommunikation och samarbete internt och externt, mellan 

alla yrkeskategorier och funktioner är en förutsättning för att skapa en god kvalitet. För att 

säkerställa en god vård och omsorg för den enskilde krävs en väl fungerande hantering av 

avvikelser, klagomål och synpunkter. Resultaten från detta ska användas för att utveckla och 

förbättra nämndens verksamheter. 

En genomlysning av förvaltningens dokumentationsmodell, IBIC (individens behov i 
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centrum), gjordes under hösten 2019, för att göra en bedömning av vad som behöver 

utvecklas, revideras och förenklas. Efter genomlysningen har förvaltningen beslutat att 

avvakta med införandet av IBIC inom andra områden som till exempel LSS och 

socialpsykiatri, eftersom nämndens verksamhetssystem inte fungerar optimalt. En fortsatt 

diskussion hur nämnden går vidare gällande IBIC kommer att ske under år 2020. 

 

16.4.3 Perspektiv: Medarbetare 

Utvecklingsmål: 

16.4.3.1 Rätt kompetens i nämndens verksamheter 

 

 Delvis uppfyllt 

Analys 

En god fysisk och psykosocial arbetsmiljö är viktigt för att behålla och rekrytera kompetenta 

medarbetare. Ett tillitsbaserat och nära ledarskap som bjuder in till delaktighet och tar tillvara 

på medarbetarnas kompetens ger förutsättningar för en god verksamhet. 

En lärande miljö som präglas av prestigelöshet och kunskapsutveckling ger en 

förvaltningsorganisation som kontinuerligt utvecklas och är rustad för nya utmaningar och 

möjligheter. 

För att ha en god kvalitet i verksamheterna är det avgörande att ha engagerade medarbetare 

med rätt kompetens. 

Nämndens samtliga verksamheter har inför nyrekryteringar tagit fram kompetensprofiler som 

säkerställer att den rekryterade har den kompetensprofil som krävs för uppdraget. 

Förvaltningen har haft ambitionen att revidera befintliga kompetensprofiler på 

verksamhetsnivå. Det har dock inte hunnits med och kommer att skjutas fram till år 2020. 

 

Utvecklingsmål: 

16.4.3.2 Behålla en tillitsbaserad organisation som inkluderas i den nya styrmodellen. 

 Helt uppfyllt 

Analys 

För att nämnden ska bibehålla en tillitsbaserad förvaltningsorganisation krävs en god fysisk 

och psykosocial arbetsmiljö, där grunden är att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare. 

För att förvaltningen ska bibehålla ett tillitsbaserat och nära ledarskap är det viktigt att ta 

tillvara medarbetarnas kompetens och skapa förutsättningar för en välfungerande verksamhet. 

En lärande miljö som präglas av prestigelöshet och kunskapsutveckling ger en organisation 

som kontinuerligt utvecklas och är rustad för nya utmaningar och möjligheter. 

Under februari månad hade nämnd och förvaltning en gemensam dag, för att lära känna 

varandra. Nämnd och förvaltning arbetade tillsammans för att föra en dialog om hur 

kommunens nya horisontella och tillitbaserade styrmodell påverkar nämndens och 

förvaltningens gemensamma relation. Under hösten genomfördes två måldialoger mellan 

nämnd och förvaltning utifrån den nya styrmodellen. 
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Nämnden genomförde tillsammans med kommunstyrelsens arbetsutskott en 

verksamhetsdialog utifrån den nya styrmodellen. 

Förvaltningen har fördjupat sin kunskap om hur man kan bibehålla en tillitsbaserad 

förvaltningsorganisation, bland annat genom tillitsdagar med samtliga chefer och delar av 

stödfunktionerna inom förvaltningen. Förvaltningen har också genomfört en omorganisering 

för att ytterligare fördjupa och utveckla den tillitsbaserade förvaltningsorganisationen inför år 

2020. 

Förvaltningen har även arbetat med att implementera den horisontella styrmodellen i inom 

nämndens samtliga verksamheter. Implementeringsarbetet har bestått av hur förvaltningen ska 

arbeta med mål- och verksamhetsplanering samt hur strukturen inom förvaltningen ska se ut 

vad avser verksamhetsuppföljning i dialogform i de olika nivåerna. 

Kommunövergripande har samtliga förvaltningar arbetat med ett framtagande av en 

gemensam värdegrund. Implementeringsarbete av värdegrunden inom nämndens samtliga 

verksamheter fortsätter under år 2020. 

Som metod för att mäta nämndens utvecklingsmål har förvaltningen lämnat en sammanfattad 

nulägesbeskrivning i dialogform. 

Aktiviteterna som genomförts har bidragit till att utvecklingsmålet har uppfyllts. Aktiviteterna 

har även bidragit till en tydligare utgångspunkt och grund för nämnd och förvaltning att arbeta 

vidare med gällande verksamhetsplanering och uppföljning för kommande år. 

 

16.5 Volym- och resursmått 

16.5.1 Volymmått 

Mått 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Budget 
2019 

Antal brukare i kommunens hemtjänst, egen regi 301 261 396 250 

Antal brukare inom hemtjänsten, totalt 402 405 513 385 

Antal brukare som har trygghetslarm 305 399 458 440 

Antal biståndsbedömda timmar inom hemtjänsten 94 698 89 133 102 985 81 750 

Antal brukare inom hemtjänsten, totalt 

Antalet brukare inom hemtjänst har ökat markant under år 2019 till följd av 

befolkningsutvecklingen, där gruppen 80 år och äldre ökar. Under året har många nya brukare 

tillkommit som förvaltningen inte förutsett i budgetarbetet. 

Antal brukare som har trygghetslarm 

Antalet brukare som har trygghetslarm har ökat utifrån en ökad äldre befolkning. En 

bedömning från förvaltningen är att en del av ökningen kan bero på att larmen från och med 

år 2019 är avgiftsbefriade. 

Antal biståndsbedömda timmar inom hemtjänsten 

Antalet hemtjänsttimmar har ökat markant under år 2019 till följd av befolknings-

utvecklingen, där gruppen 80 år och äldre ökar. Det har tillkommit många nya brukare med 

omfattande stödbehov, som förvaltningen inte har förutsett. Vilket lett till kraftigt ökade 

volymer av hemtjänsttimmar. 
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16.6 Resultaträkning och ekonomisk analys  

tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Bokslut 2019 
Avvikelse från 

budget 

Externa intäkter 57 776 52 788 55 613 2 825 

Interna intäkter 21 632 20 739 24 982 4 243 

Summa intäkter 79 408 73 527 80 595 7 068 

Verksamhetsköp, bidrag, 
material 

-63 199 -64 770 -72 361 -7 591 

Personalkostnader -189 813 -208 066 -198 625 9 441 

Övriga kostnader -41 374 -46 043 -44 526 1 517 

Interna kostnader -35 599 -36 781 -38 911 -2 130 

Summa kostnader -329 985 -355 660 -354 423 1 237 

Resultat -250 577 -282 133 -273 828 8 305 

Nämndens externa intäkter är cirka 2,8 miljoner kronor högre än budgeterat. Intäkterna för 

utförd assistans är cirka 1 miljon kronor högre till följd av utökade assistansärenden. Avgiften 

för beviljad hemtjänst är cirka 1 miljon kronor högre till följd av ökade volymer. Intäkterna är 

också högre då fler hjälpmedel sålts inom länets hjälpmedelssamarbete. Jämfört med år 2018 

är intäkterna markant lägre till följd av färre assistansärenden och ett avslutat statsbidrag. 

Jämfört med föregående år redovisas högre intäkter för hemtjänstavgift, högre hyresintäkter 

för nystartade omsorgsboenden, samt högre intäkter för vidareförsäljning av hjälpmedel och 

försäljning av måltider. 

De interna intäkterna är högre jämfört med både budget och föregående års utfall. De högre 

intäkterna beror till stor del på att antalet biståndsbedömda timmar kommunal hemtjänst varit 

markant fler än förväntat. 

Kostnaden för verksamhetsköp och bidrag är högre jämfört med både budget och föregående 

års utfall. Kostnaden är högre till följd av större volymer. Antalet biståndsbedömda timmar 

inom hemtjänst har ökat vilket medför en högre kostnad för köp inom LOV. Under året har 

flera externa platser på korttidsboende, äldreboende och boende enligt LSS köpts till följd av 

brist på platser i kommunen. Biståndsbedömd assistans enligt LSS utförd av privat utförare 

har också ökat i volym. 

Kostnaden för personal är cirka 9,4 miljoner kronor lägre än budgeterat. En stor skillnad 

mellan budget och utfall återfinns i de verksamheter som avslutats eller inte startats upp. 

Korttidsboende LSS redovisar lägre personalkostnader eftersom starten av helgklubb inte 

genomförs samt att korttidsboendet fram till och med stängning inte bemannar i budgeterad 

utsträckning. Förvaltningen avvaktar uppstarten av dagverksamhet för äldre till följd av en 

minskad efterfrågan och brist på lämpliga lokaler. Psykiatriboendet avslutades den sista 

februari vilket medför ett överskott mot budget. Förvaltningsövergripande har ett antal 

tjänster under stora delar av året varit vakanta. Boende enligt LSS redovisar lägre personal-

kostnader än budgeterat. Avvikelsen i de nystartade gruppbostäderna beror på en osäkerhet i 

budgetarbetet kring individernas stödbehov och därpå följande behov av bemanning. Inom 

daglig verksamhet är kostnaderna lägre till följd av tillfälligt vakanta tjänster. Volymökningen 

av biståndsbedömd hemtjänst medför högre personalkostnader, men även högre intäkter, för 

den kommunala hemtjänstutföraren. 

Jämfört med föregående år är kostnaderna för personal cirka 8,8 miljoner kronor högre. 

Kostnaderna är högre för att nya boenden öppnat samt volymökningar inom hälso- och 

sjukvård. Lägre kostnader finns för korttidsboende LSS, personlig assistans och trygg 

hemgång. 
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De övriga kostnaderna är lägre än budgeterat med 1,5 miljoner kronor. Förvaltnings-

övergripande finns lägre kostnader för system, tekniska satsningar, konsulter och utbildning. 

De verksamheter som inte startats upp eller som avslutats redovisar lägre driftkostnader. 

Högre kostnader finns för inköp av hjälpmedel, livsmedel i restaurang, hyror samt befarat vite 

för ett ej verkställt beslut. Jämfört med föregående år är kostnaden högre till följd av nya 

verksamheter, fler hjälpmedel och ett nytt avtal med länets gemensamma hjälpmedelscentral. 

Nämndens interna kostnader är högre jämfört med både budget och föregående år. 

Kostnadsökningen beror på stora volymökningar av kommunal hemtjänst. Färre elever än 

budgeterat haft förlängd skolbarnomsorg, vilket medför lägre interna kostnader. Jämfört med 

föregående år är kostnaderna för internhyra högre till följd av nystartade verksamheter. 

16.7 Driftredovisning 

Tkr 
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 
från budget 

Nämndverksamhet -353 -379 -392 -13 

Nämndadministration -198 -204 -201 3 

Förvaltningsövergripande -9 848 -11 971 -10 376 1 595 

Hemtjänst i ord. Boende -44 640 -43 207 -46 175 -2 968 

Särskilt / annat boende -71 022 -72 856 -71 620 1 236 

Korttidsboende -7 031 -11 515 -13 535 -2 020 

Dagverksamhet -2 602 -4 043 -2 673 1 370 

Boendestöd -4 768 -4 609 -4 371 238 

Öppen verksamhet -7 871 -6 403 -6 773 -370 

Övr insatser ord. Boende -1 171 -1 263 -1 259 4 

Handläggning SoL -4 700 -4 354 -3 909 445 

Personlig assistans -16 885 -17 560 -17 692 -132 

Särskilt boende LSS -28 826 -44 182 -41 195 2 987 

Daglig verksamhet LSS -9 201 -11 858 -10 369 1 489 

Övriga insatser LSS -8 630 -10 768 -6 921 3 847 

Handläggning LSS -1 564 -1 632 -1 618 14 

Färdtjänst -7 220 -7 907 -7 951 -44 

Hälso- och sjukvård -23 920 -27 372 -26 740 632 

Bostadsverksamhet -127 -50 -58 -8 

Summa -250 577 -282 133 -273 828 8 305 

 

Nämnden redovisar ett överskott med cirka 8,3 miljoner kronor jämfört med budget. 

Förvaltningsövergripande inom nämnden är en stor skillnad mellan budget och utfall att ett 

antal tjänster under stora delar av året varit vakanta. Jämfört med budget är också kostnaderna 

för system, konsulter och tekniska satsningar lägre. 

Kostnaderna för hemtjänst i ordinärt boende är totalt cirka 3 miljoner kronor högre än 

budgeterat. Antalet biståndsbedömda timmar har ökat i en större volym än budgeterat. Årets 

utfall har påverkats av nämndens brist på platser på korttidsboende och äldreboende. Till följd 

av den högre volymen ökar intäkterna av avgifter för hemtjänst. 

Den kommunala hemtjänstutföraren redovisar ett positivt utfall där intäkterna är större än 

kostnaderna. Intäkterna ökat till följd av mer biståndsbedömd hemtjänst samtidigt som ett 
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aktivt arbete har gjorts med optimera bemanning och personalkostnader utifrån givna 

volymer. 

Särskilt/annat boende visar ett överskott på cirka 1,2 miljoner kronor. Jämfört med budget är 

den stora skillnaden psykiatriboendet som avvecklades. Effekten blir att verksamheten 

redovisar ett överskott. Högre kostnader finns för köp av psykiatriboende som inte 

tillhandahållits i kommunen. Nämnden har inte kunnat tillgodose behovet av äldreboende i 

kommunen vilket medfört externt köp av enstaka boendeplatser, vilket inte budgeterats. I 

utfallet finns en kostnad för en utredning för ett nytt äldreboende. Äldreboenden i egen regi 

redovisar ett överskott till följd av lägre kostnader för personal och förbrukningsmaterial. 

Verksamheten korttidsboende SoL visar sammantaget ett underskott om cirka 2 miljoner 

kronor. Behovet av korttidsplatser har ökat och förvaltningen köper platser utanför 

kommunen till följd av platsbrist i kommunen. 

Till följd av minskad efterfrågan och brist på lämpliga lokaler avvaktas uppstart av en ny 

dagverksamhet för äldre. Beslutet innebär ett redovisat överskott. 

Öppen verksamhet redovisar ett underskott till följd av underbudgeterade lokalhyror samt 

lägre försäljningsintäkter för måltidsförsäljning men bibehållen kostnad för 

måltidsproduktion. 

Kostnaderna för handläggning av äldreomsorg har varit lägre eftersom handläggningen av 

trygghetslarm delvis utförs av Kontaktcenter. 

Boende LSS redovisar lägre personalkostnader än budgeterat. Avvikelsen i de nystartade 

gruppbostäderna beror på en osäkerhet i budgetarbetet kring individernas stödbehov och därpå 

följande behov av bemanning. Kostnaden för köp av externa boendeplatser följer budget. I 

utfallet ryms en särskild avgift till IVO på 438 000 kronor för ett ej verkställt beslut om 

boende. 

Daglig verksamhet LSS har haft tillfälligt vakanta tjänster som inte ersatts fullt ut. 

Verksamheten har även lägre kostnader för övrig förbrukning och för lokaler. Detta eftersom 

en ny lokal som var budgeterad på helår tillträddes först i april. 

Inom övriga insatser LSS finns ett överskott på 3,8 miljoner kronor. Till följd av minskad 

efterfrågan genomför korttidsboendet för barn och unga inte den planerade helgklubben och 

bemannar inte i budgeterad omfattning fram till stängning. Kostnaden för förlängd 

skolbarnomsorg, som avser elever inom grundsärskola och gymnasiesärskola, är lägre till 

följd av lägre volymer än budgeterat. 

Inom området hälso- och sjukvård redovisar nämnden ett överskott. Rehab har haft vakanser 

som inte fullt ut ersatts. Både volymen av palliativa insatser och inhyrda sjuksköterskor har 

varit lägre än budgeterat. 

16.8 Investeringar nämnder bokslut 

tkr 
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 
från 

budget 

Inkomster 0 0 0 0 

Utgifter -917 -780 -977 -197 

Summa -917 -780 -977 -197 

Nämnden redovisar ett underskott om 197 000 kronor jämfört med investeringsbudget. 

Omprioriteringar har gjorts i befintlig investeringsbudget. I både budget och utfall finns 

kostnader för inventarier och hjälpmedel till de nya gruppbostäderna LSS och daglig 
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verksamhets nya lokal. Förvaltningen investerade i kontorsmöbler till följd av omflyttning i 

befintliga lokaler samt arkivskåp för att säkerställa en rättssäker hantering av akter. 

16.9 Intern kontroll 

Nämnden har påbörjat ett arbete med att skapa en struktur för hur nämnden systematiskt ska 

arbeta med den interna kontrollen i enlighet med 6 kap. 6§ kommunallagen. Nämnden har 

uppmärksammat flera områden som nu ligger till grund för planerade internkontroller år 2020. 

Nämndens verksamheter arbetar kontinuerligt med olika former av egenkontroller och 

uppföljningar. Någon strukturerad internkontrollplan har däremot inte funnits inom nämndens 

ansvarsområde under år 2019. 

16.10 Patientsäkerhet 

Det övergripande målet för patientsäkerhetsarbetet är att minska risken för att personer 

drabbas av vårdskada. En hög patientsäkerhet kännetecknas av att patient och personal är 

delaktiga i patientsäkerhetsarbetet, att det finns en god patientsäkerhetskultur och att 

vårdskador förhindras genom ett aktivt riskförebyggande förhållningssätt. 

Förebyggande arbete  

Individer som bor på äldreboende och korttidsboende får riskbedömningar av vård- och 

omsorgsteam för att undvika fall, tryckskada, undernäring och ohälsa i munnen. Finns en 

konstaterad risk sätts olika åtgärder in. Som stöd i arbetet används kvalitetsregistret Senior 

Alert. 

Antalet individer som drabbats av en fraktur i samband med fall är oförändrat jämfört med 

föregående år. Dock har antalet individer som drabbats av tryckskada på enheterna ökat från 

föregående år, från 10 till 19. 

Avvikelserapportering 

Antalet rapporterade avvikelser har ökat något. Tre händelser har bedömts medföra allvarlig 

vårdskada (lex Maria) och anmälts till IVO (Inspektionen för vård- och omsorg). Ett fåtal 

klagomål på brister i vård och omsorg har inkommit. Klagomålen har utretts tillsammans med 

verksamheten och återkopplats till berörda. Verksamheterna arbetar med att kontinuerligt 

rapportera avvikelser, att se brister på enhetsnivå och att arbeta med förbättringar är ett 

fortsatt viktigt utvecklingsarbete. 

Utskrivningsprocessen 

Ett fokusområde har varit att öka patientsäkerheten i utskrivningsprocessen. 

Samverkansdialogen har stärkts med primärvården och slutenvården (Enköpings lasarett). 

Antalet avvikelser som rör samverkan har trots det ökat. Avvikelserna berör främst brister i 

följsamhet till processen vid utskrivning. Ett exempel är att slutenvården inte bedömer fortsatt 

behov av hälso-och sjukvård, vilket medför risk för att patienters behov av hälso- och 

sjukvård inte kan tillgodoses vid utskrivning. Bristerna har inte resulterat i att patienter blivit 

utan hälso- och sjukvård. Det innebär dock stort arbete för kommunens hälso- och 

sjukvårdspersonal att bevaka alla patienter som skrivs ut från slutenvården. 

Informationsöverföring mellan legitimerad personal och omsorgspersonal 

Det har under långt tid funnits brister i hur information om hälso- och sjukvårdsinsatser 

överförs till personal. Under året reviderades rutinen med syfte att förbättra 

informationsöverföringen, vilket främst har lett till synliggjord problematik. Området behöver 

vidareutvecklas för att stärka patientsäkerheten. 
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16.11 Förväntad utveckling 

Håbo kommuns demografiska utveckling för gruppen 80 år eller äldre beräknas mer än 

fördubblas fram till år 2030. Det innebär stora utmaningar att strategiskt planera inför 

framtiden, speciellt när det gäller utvecklingen av äldreboende, korttidsboende, hemtjänst och 

hemsjukvård. Ett stort arbete görs nu över förvaltningsgränserna för att möta kommande 

behov. 

Ändrad ansvarsfördelning mellan landsting, primärvård och kommun gällande 

utskrivningsklara patienter inom slutenvården ställer fortsatt stora krav på nämndens hälso- 

och sjukvårdsorganisation. Som tidigare konstaterats så kommer andelen medborgare över 80 

år att öka snabbt i Håbo kommun, det är också den målgrupp som har störst behov av 

omvårdnad och service. 

Inom nämndens verksamheter för personer med funktionsnedsättning har det under en tid 

pågått ett tydligt paradigmskifte, där verksamheten förväntas röra sig mot ett mer pedagogiskt 

paradigm med rättighetslagstiftningen som utgångspunkt. Samtliga verksamheter inom LSS 

har en volymökning. 

Rekryteringsbehoven är fortsatt stort då nämndens verksamheter växer och förvaltningen har 

stora pensionsavgångar framöver. Förvaltningen behöver därför öka takten i sitt arbete med 

att bli en mer attraktiv arbetsgivare. 

Nämndens verksamheter är komplexa och spänner över en stor mängd olika inriktningar. Det 

ställer stora krav på kompetens hos förvaltningens medarbetare och ledning för att kunna 

erbjuda en personcentrerad och individualiserad stöd- service- och omsorgsverksamhet. 

Den demografiska utvecklingen och medborgarens delaktighet i kontakten med nämndens 

förvaltning är viktig att följa och ställer andra krav på tekniska och digitala lösningar. 

Volymökningar inom målgrupperna, lokalförsörjningsbrist och effektivisering föranleder 

även andra arbetssätt för det förvaltningen idag hanterar analogt. För delar av nämndens 

förvaltning kommer behovet av teknisk utveckling och digitalisering påverka verksamheterna 

i hög grad framöver, både inom linjearbetet och i olika projekt. 

Nämnden behöver avsätta resurser för att öka sitt kunnande och sin beredskap att ta del av och 

påverka denna utveckling så att tekniken blir ett reellt stöd för den enskilde individen och 

medarbetarna i verksamheten. 
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17 Kultur- och fritidsnämnden 

17.1 Sammanfattning 

Under 2019 har förvaltningen haft i uppdrag att genomföra en omorganisation inom 

administrationen och fritidsgården samtidigt som man byggt upp en ny förvaltning och 

nämnd. 

Förvaltningen har effektiviserats inför 2020 med 1,2 miljoner varför två verksamhetschefer 

fått sluta. Effektiviseringen och organisationsutvecklingen har bidragit till att fler medarbetare 

får ansvar för verksamhet och ekonomi på samtliga enheter. 

Det ekonomiska utfallet är bättre än beräknat. Det beror till stor del på att föreningsbidraget 

inte förbrukats samt att fritidsgårdarna inte bemannats i den utsträckning som varit planerad.  

Sommar i centrum genomfördes som en ny aktivitet vilket bestod av en lekmiljö utanför 

kommunhuset där barn och barnfamiljer erbjöds pyssel, lek och föreställningar.  

Förvaltningens måluppfyllelse är god. Förvaltningen har genomfört sina grunduppdrag enligt 

förväntan samtidigt som man verkställt en ny administrativ struktur. 

17.2 Uppdrag och ansvarsområde 

Årets uppdrag har handlat om att etablera rutiner för etablering av en ny nämnd och 

förvaltning. 

Det grundläggande uppdraget för kultur- och fritidsnämnden är att främja och stimulera ett 

allsidigt kultur- och fritidsliv. Nämnden ansvarar för: biblioteksverksamhet, öppna 

fritidsverksamheten, kommunens idrotts-, kultur- och fritidsanläggningar, kommunens 

bidrags-, pris- och stipendieverksamhet inom kultur- och fritidsområdet, regelverk för 

hyressättning och prioriteringar för verksamhet i kommunala kultur- och fritidslokalen och 

anläggningar, arrangemang riktade till kommuninvånarna, inköp av offentligt konst och 

förvaltning av kommunens konstsamlingar, bevaka frågor om utsmyckning av offentliga 

platser och byggnader, samordna kommunens sommarjobb för ungdomar, kommunens 

verksamhet med anledning av att kommunen ingår i Finskt förvaltningsområde. För 

kommunens finska verksamhet utgår statsbidrag. Verksamheten regleras i lag om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk och i förordningen om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk. 

Målgruppen för kultur- och fritidsnämnden är alla medborgare i Håbo. Uppdraget utförs 

genom dels att bedriva egen verksamhet på bibliotek, kultur, mötesplatser och 

idrottsanläggningar dels genom stöd till föreningar. 
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17.3 Årets händelser 

Sommar i centrum 

Under fyra veckor i juli och augusti arrangerade kultur och fritid ett sommarprogram i 

centrum för barn och unga i syfte att erbjuda lovaktiviteter för barn som inte kommer iväg på 

semester. Satsningen skapade trivsel för såväl invånare som besökare och bidrog till en mer 

levande stadsmiljö.  

Ungdomslokal i centrum för förebyggande arbete 

Som ett led i kommunens förebyggande arbete har en ungdomslokal upprättats i centrum. 

Satsningen är en samverkan med socialenheten och trygghetsrådet och pågår fram till juni 

2020.  Syfte är att fånga upp unga som ställt sig utanför skola och samhälle samtidigt som 

kommunen arbetar för att stävja oroligheter i centrummiljön.  

Fritidsbank under uppbyggnad  

Under 2019 har förvaltningen påbörjat insamling av sportutrustning för etablering av en 

Fritidsbank. En lokal på Kalmarvägen 5 har iordningställts. I nuläget har 300 av 1000 

sportartiklar samlats in. Insamlingen fortsätter 2020. 

Upprustade stränder  

Under 2019 har större underhållsarbete gjorts vid Ekilla och Kalmarsand. Bryggor har setts 

över och hanteras nu av extern aktör för att säkerställa trygghet och säkerhet i vattnet. 

17.4 Uppföljning kvalitet och mål 

17.4.1 Perspektiv: Målgrupp 

Utvecklingsmål: 

17.4.1.1 Öka den digitala närvaron bland kommunens olika målgrupper. 

 Helt uppfyllt 

Analys 

Biblioteket medverkar i en regional satsning vid namn "Digitalt först" som har resulterat i att 

biblioteket ökat den digitala närvaron bland medborgarna. Det innebär ökad information, 

service och tillgänglighet på bibliotekets hemsida och sociala medier. 

Föreningsbidragets handläggning och ansökningssystem utvecklas genom digitala tjänster 

men har fortfarande delar kvar för att skapa en bättre användning för såväl förvaltning och 

målgrupperna.  

Hemsidan har förbättrats men det återstår en del att göra vad gäller tillgänglig information 

digitalt. 

Inget måltal är satt för nyckelindikator varför måluppfyllelse förs i dialogform mellan kultur- 

och fritidsförvaltningen och nämnden. 

Nyckelindikator Utfall 2018 Måltal Utfall 
Måluppfyll

nad 

Andel medborgare som upplever att de finner 
information om kulturevenemang digitalt och kan föra 
dialog med arrangör/kommunen. 
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17.5 Volym- och resursmått 

17.5.1 Volymmått 

Mått 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Budget 
2019 

Antal besök på biblioteket 141 563 134 608 165 315 140 000 

Antal besök på biblioteket 

Fysiska besök 2019: 104 825 (2018: 113716) 

Webbesök 2019: 60490 (2018: 15924) 

Bibliotekets nya webb sjösattes i december 2018 och det innebar ett stort lyft för enheten. 

Tidigare skickades låntagarna iväg till externa webbsidor för att låna om medier och för att 

låna e-böcker. Den statistiken hade biblioteket inte tillgång till tidigare varför ingen sådan 

redovisning har gjorts. 

E-boklånen har ökat markant, det har blivit lättare och mer användarvänligt att låna e-medier 

vilket också innebär att många inte längre behöver besöka biblioteket fysiskt. 

Den digitala besökaren är en vuxen låntagare, det stora flertalet varvar fysiska besök/lån på 

biblioteket med e-bokslån på webben. 

Startsidan besöks mest, där ligger öppettiderna, kalendern där man ser vad som händer på 

biblioteket. Sen används ”Mina sidor”-funktionen mycket, där de reserverar medier och lånar 

om. Andra funktioner som används mycket är formulären där man skickar in förslag på inköp 

och fjärrlån. 

17.6 Resultaträkning och ekonomisk analys nämnder bokslut 

Tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Bokslut 2019 
Avvikelse från 

budget 

Externa intäkter 6 250 4 794 5 493 699 

Interna intäkter 656 95 955 860 

Summa intäkter 6 906 4 889 6 448 1 559 

Verksamhetsköp, bidrag, 
material 

-4 038 -5 248 -4 392 856 

Personalkostnader -17 201 -18 136 -19 696 -1 560 

Övriga kostnader -9 861 -11 055 -9 495 1 560 

Interna kostnader -21 774 -22 223 -22 011 212 

Summa kostnader -52 874 -56 662 -55 594 1 068 

Resultat -45 968 -51 773 -49 146 2 627 

Kultur och fritidsnämnden har en budget för 2019 på 51 773 000 kronor. 49 146 000 har 

förbrukats vilket ger ett överskott på 2,6 miljoner kronor. Enligt KF§116 2018-11-05 ska 

nämnden lämna överskott för de kapitalkostnader, avskrivningar och räntekostnad för 

investeringar, som inte faller ut och detta uppgår till 2,4 miljoner. 

De externa intäkterna är nästan 700 000 kronor högre än budgeterat men 12 procent lägre än 

föregående år. Mer intäkter än budgeterat beror på flera orsaker, bland annat skadestånd, 

ersättning för personal och de nya taxor och avgifter som beslutades inför 2019. 

De interna intäkterna består av ej budgeterade intäkter för sommarjobbare. Kostnaden för 

kommunens sommarjobbare fördelas mellan förvaltningarna. 
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Endast föreningsbidrag redovisas på rad verksamhetsköp och bidrag. Budget till 

föreningsbidrag ökade från 2018 till 2019 med 1,2 miljoner kronor. Under året har nästan allt 

kunnat betalas ut. Det är ett överskott på 856 000 kronor vilket kan förklaras av att behoven 

hos föreningarna inte varit i nivå med budgeterat. Detta kommer att balanseras under 2020 

och framåt vartefter nya föreningslokaler och föreningar etableras. 

Utfallet för personalkostnader är drygt 8 procent högre än budgeterat och 14 procent högre än 

föregående år. En del av underskottet mot budgeterat består av kostnader för sommarjobbare 

som var budgeterade på andra nämnder. Även personalavveckling med 1,2 miljoner kronor 

bidrar till högre kostnader under året. 

Övriga kostnader är i nivå med föregående år och 14 procent lägre än budgeterat. Orsaken är 

att kapitalkostnader för fotbollsanläggning budgeterades till en högre summa än vad utfallet 

blev under året. 

Interna kostnader består främst av lokalkostnader och ränta för investeringar. Utfallet är 

212 000 kronor lägre än budgeterat  och det är främst lägre räntekostnader än budgeterat 

vilket ingår i begreppet kapitalkostnader. 

17.7 Driftredovisning 

Tkr 
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 
från budget 

Kultur- och fritidsnämnd 0 -200 -299 -99 

Nämndadministration 0 -300 -295 5 

Allmän fritidsverksamhet -1 104 -1 555 -1 805 -250 

Föreningsbidrag -2 895 -4 168 -3 610 558 

Stöd till studieorgan. -360 -360 -360 0 

Allmän kulturverksamhet -3 292 -3 240 -2 946 294 

Bibliotek -7 783 -7 538 -7 488 50 

Utomhusanläggningar -4 962 -8 031 -5 604 2 427 

Ishall -4 963 -4 589 -4 606 -17 

Simhall -4 410 -4 721 -4 823 -102 

Föreningslokaler -10 223 -9 760 -10 031 -271 

Fritidsgårdar -3 765 -3 875 -3 495 380 

Förvaltningsövergripande -2 156 -3 436 -3 749 -313 

Finskt förvaltningsområde -55 0 -35 -35 

Summa -45 968 -51 773 -49 146 2 627 

 

Kultur och fritidsnämnden har en budget för 2019 på 51 773 000 kronor. 49 146 000 har 

förbrukats vilket ger ett överskott på 2,6 miljoner kronor. Enligt KF§116 2018-11-05 ska 

nämnden lämna överskott för de kapitalkostnader, avskrivningar och räntekostnad för 

investeringar, som inte faller ut och detta uppgår till 2,4 miljoner. 

Inom allmän fritidsverksamhet finns ej budgeterade kostnader för personalavveckling. Det är 

totalt ett underskott på 250 000 kronor.  

Föreningsbidrag till fritidsföreningar redovisar ett överskott mot budgeterat med 558 000 

kronor. Utfallet är 700 000 kronor högre än föregående år och inkluderar även vissa kostnader 

för digitalisering av ansökan av bidrag. 

Inom allmän kulturverksamhet redovisas ett överskott mot budgeterat med 294 000 kronor. 
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Även för kulturella föreningar finns ett överskott kvar av budget för bidrag. Inom 

verksamheten finns del av kostnad för personalavveckling. Inom denna verksamhet redovisas 

offentliga arrangemang. Kostnaden för Håbo festdag 2019 är 702 000 kronor och redovisas 

även under verksamhet förvaltningsövergripande, totalt 222 000 kronor mer än budgeterat. 

Kostnaden för Sveriges nationaldag är enligt budget 190 000 kronor.  

Inom verksamheten utomhusanläggningar redovisas även fritidsbad och fritidsbank utöver 

service och skötsel av alla fotbollsanläggningar. Överskottet på 2,4 miljoner kronor mot 

budgeterat förklaras till största delen av lägre kapitalkostnader.  Då kostnaden för etapp 1 i 

den nya fotbollsanläggningen var avsevärt lägre än planerat blir även kostnader för 

avskrivning och ränta lägre. Inom verksamheten finns högre kostnader än budgeterat för 

fritidsbaden. Det finns även högre kostnader än budgeterat för underhåll och reparationer då 

flertalet maskiner är äldre ökar reparationskostnaderna årligen.  

Simhallen har ett underskott på 102 000 kronor jämfört mot budget. Orsaken till underskottet 

är högre personalkostnader än budgeterat på grund av sommarsimskola och behov av fler 

personal under hösten då antalet besökare ökat.  

Verksamheten föreningslokaler är nettokostnaden för de lokaler som kommunen hyr ut till 

föreningar. Ett underskott på 271 000 beror på att uppdatering av utrustning i idrottshallar har 

behövt göras under året och större arbeten av lokalvården har utförts. Den största kostnaden 

avser ny innebandyrink.  

Fritidsgårdsverksamheten redovisar ett överskott med 380 000 kronor mot budgeterat. 

Översynen av verksamheten innebär lägre kostnader under året på grund av minskade 

öppettider, lägre antal timvikarier och inte tillsatt tjänst. Målsättningen är en kvalitetshöjning 

av verksamheten på båda fritidsgårdarna under 2020. 

Den förvaltningsövergripande verksamheten redovisar totalt ett underskott mot budgeterat på 

313 000 kronor. Kostnaden för administrationen av sommarjobb inom hela kommunen är 

enligt budgeterat. Inom verksamheten finns kostnader för årets nyhet: sommar i centrum och 

utfallet blev totalt 222 000 kronor för genomförandet varav en del finansierades av 

statsbidrag. Det finns även kostnader för arbetsmiljöarbete, idéformulering för kommande 

investeringar och uppstart av besöksnäringsplan. 

17.7.1.1 Är ekonomin i balans? 

Det första verksamhetsåret för kultur- och fritidsnämnden avslutas med att budget är i balans. 

I samband med beslut av budget 2019 konstaterades att nämnden hade ett underskott i ram på 

1,2 miljoner kronor. Ett tillfälligt tillskott under 2019 beslutades av KF§80 2019-05-06. 

En organisationsöversyn under våren ledde till en ny organisation som gäller från januari 

2020 och innebär en effektivisering med 1,2 miljoner kronor. 

Översyn av budget visar att kostnader för åtgärder på anläggning, simhall och fritidslokaler 

ökat. Lokalerna är gamla och visst underhåll har släpat efter både i lokaler för maskiner varför 

kostnader ökat. 

Kostnader för E-böcker har fördubblats. Att erbjuda utlåning av E-böcker är ett lagkrav  

Samtidigt är marknaden inte reglerad. Det innebär att de företag som biblioteket måste köpa 

böcker av för att tillhandahålla tjänsten kan ta vilka priser de vill. Med en liten budget för E-

medier tar pengarna snabbt slut. Inför 2020 införs en ny struktur för att kunna begränsa och 

följa kostnaden. 
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17.8 Investeringar nämnder 

tkr 
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 
från 

budget 

Inkomster     

Utgifter -1 211 -3 836 -346 -3 490 

Summa -1 211 -3 836 -346 -3 490 

Kultur och fritidsnämnden har under 2019 haft 3 836 000 kronor i investeringsbudget men 

endast använt 346 000 kronor. Av överskottet på 3 490 105 kronor kommer 3,3 miljoner 

kronor begäras överförda till 2020 då investeringar ej kunnat genomföras helt under 2019. 

Upprustning Gröna Dalen IP har dragit ut på tiden då upphandlingsunderlaget inte var 

komplett. Budget och genomförande flyttas över till 2020. 

Förberedelsefas nytt bibliotek/kulturhus har ett genomförande som sträcker sig från oktober 

2019 till februari 2020 varför budget flyttas över till 2020.   

17.9 Intern kontroll 

Kultur- och fritidsnämndens plan för intern kontroll 2019 innefattar sju risker som anses 

särskilt viktiga att kontrollera, inom områdena systematiskt arbetsmiljöarbete, 

delegationsbeslut, direktupphandling, hantering av allmänna handlingar, GDPR, 

bidragshantering samt externa bidrag. Vid årets slut konstateras att den interna kontrollen 

genomfördes till stor del enligt fastlagd plan och visade inte på några allvarliga brister som 

inte anses kunna hanteras med åtgärdsplan och fortsatt kontroll under 2020. Genom 

kontrollerna har kultur- och fritidsförvaltningen kunnat identifiera vissa brister som delvis är 

åtgärdade. Förvaltningen har under året genomfört interna utbildningar inom systematiskt 

arbetsmiljöarbete, hantering av allmänna handlingar och GDPR. Förvaltningen har tagit fram 

nya mallar, rutiner och checklistor för bidragshantering och delegationsbeslut. Kontrollerna 

av otillåtna direktupphandlingar och externa bidrag har inte genomförts på grund av 

omorganisation under året.   

17.10 Förväntad utveckling 

Andelen unga 1-19 år ökar, andelen äldre 80 år och uppåt ökar. 

Det finns stort behov av offentliga mötesplatser som bygger på aktivitet för barnfamiljer eller 

ungdomar i centrala Bålsta och i Skokloster. Det saknas lekmiljöer samt att befintligt 

bibliotek är begränsad sett till de offentliga rummens syften. För att skapa samhörighet bland 

nya och gamla invånare bör mötesplatser såväl ute som inne prioriteras. Det gagnar såväl 

invånare som besökare. Målet är att skapa en känsla av att här finns det saker att göra. Ett 

centrum i rörelse där generationer möts och invånare har aktiviteter att samlas kring. 

Prioriterade platser föreslås att rustas: 

- lek för de minsta utanför Espressohouse. 

- lek för de äldre vid ishallens innergård. Gagnar även skolan, bowling och simhall. 

- ett bibliotek som förmerar centrumutvecklingen. 

- lekmiljö utanför Slottsgårdens fritidsgård i Skokloster. 

Långsiktigt skapas ett tryggt centrum vilket behövs när orten växer och fler rör sig ute. 

Skeppsgården byggs 2020 för äldre vilket ger en förbättrad arena för en åldrande befolkning. 
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18 Tekniska nämnden 

18.1 Sammanfattning 

Driften löper på bra. Många förbättrings- och utvecklingsåtgärder genomförs löpande. Många 

aktiviteter riktade mot medborgare har genomförts under året, det gäller bland annat vatten-, 

återbruks-, miljö- och trafikfrågor. 

Ett stort antal investeringsprojekt pågår. Flera större byggprojekt på skolorna har stoppats 

eller pausats då det pågår en översyn avseende behovet. Inom avfallsområdet pågår ett stort 

projekt tillsammans med tre grannkommuner för omställning till fastighetsnära 

avfallsinsamling. 

Måluppfyllelsen är i huvudsak god inom driftverksamheten. Nämndens utvecklingsmål 

behöver arbetas med över tid. 

Tekniska nämnden redovisar ett totalt underskott med -8,3 miljoner kronor. Underskottet 

består till stor del av en evakueringskostnad för Viby skola som genomförs av miljöskäl. 

När det gäller investeringsutgifterna skjuts många projekt framåt av olika skäl och 

investeringsutgifterna för 2019 blir därmed betydligt lägre än budgeterat. 

 

18.2 Uppdrag och ansvarsområde 

Tekniska förvaltningens verksamhet omfattar de skattefinansierade verksamheterna gata och 

park, fastighet och lokalvård samt de taxefinansierade verksamheterna VA och avfall. 

Verksamheten sköter och ansvarar för anläggningar och byggnader så som gator, parker och 

grönområden, kommunala lokaler samt tillhandahåller avfalls- och VA-tjänster för 

medborgare, verksamheter, besökare och kommunens egen verksamhet. 

Verksamheten omfattar 

 Drift, underhåll och utveckling av kommunens vägar, parker, grönområden och 

tillhörande anläggningar, gaturenhållning, trafiksäkerhet och parkering 

 Drift, underhåll och utveckling av kommunens byggnader och lokaler, uthyrning av 

lokaler samt intern service 

 Lokalvård i egna och inhyrda lokaler 

 Hantering av hushållsavfall i enlighet med miljöbalken 

 Huvudmannaskap för kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster enligt 

vattentjänstlagen 
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18.3 Årets händelser 

Fastighetsverksamheten 

En ny konstgräsplan invid Futurum färdigställs och tas i drift inför utomhussäsongen. 

Barn och utbildningsnämnden fattar beslut att avbryta de pågående projekten på 

Västerängsskolan samt Viby skola. Samtidigt beställer nämnden en förstudie hos 

lokalförsörjningschefen för att studera förutsättningarna för framtida lokalisering av 

elevplatser i Bålsta och hur dessa ska tillgodoses. 

Det pågående byggprojektet vid Futurumskolan pausas under november då det framkommit 

att vissa underentreprenörer som anlitas av huvudentreprenören inte har kollektivavtal eller 

betalar arbetsgivaravgifter. Avtalet med huvudentreprenören sägs upp med omedelbar verkan. 

Byggprojektet planeras fortsätta under 2020. Skolans verksamheter påverkas inte. 

I december tas första spadtaget för det nya särskilda boendet för äldre . Det nya äldreboendet 

på Västerhagsvägen beräknas stå färdigt för inflyttning till första kvartalet 2022. Kommunens 

bostadsbolag Håbohus AB ansvarar för byggandet. Socialförvaltningen kommer att ansvara 

för verksamheten. 

Gatu- och parkverksamheten 

Trafikmiljön förbättras vid Gransätersskolan samt på Stockholmsvägen längs Kalmarsand och 

Hälledagsvägen. 

Vid Bålsta station monteras nya hissar och renhållningen utökas. 

Ett nytt avtal för skrotbilshantering förkortar tiden för borttransport av skrotbilar vilket ökar 

tryggheten i bostadsområden. 

Längs våra gång- och cykelvägar sätts parksoffor upp för möjlighet till vila. 

Trappan ner till Ekillabadet renoveras. 

Bostadsnära skogar gallras för att skapa en trivsam strövskog med genomsiktlighet för att öka 

den upplevda tryggheten. 

För att främja cyklandet placeras cykelpumpar på strategiska platser, bilspärrar tas bort och 

grusbelagda gång- och cykelvägar rustas upp. 

Inom våra park- och naturområden utvecklas befintliga anläggningar och nya skapas. En bro 

byggs till ön i Järnvägsparken, sittmöbler sätts upp i kommunhusparken och solstolar och träd 

iordningställs på Väppebykullarna. 

Gamla betesmarker restaureras vid Klosterbacken och Brobybackar och Skörby allé 

renoveras. 

Lokalvårdsverksamheten 

Egna aggregat för produktion av partikelfritt vatten som används vid rengöring köps in vilket 

medför lägre kostnader. 

De kvalitetsmätningar av rengöringen som regelbundet utförs sedan 2019 visar på mycket 

goda resultat. 

VA-verksamheten 

Utbyte av gamla vinghjulsmätare till nya digitala fjärravlästa vattenmätare fortgår. Detta 

minskar administrationen och invånarna kan se sin vattenförbrukning på mina sidor. 

Nytt avtal tecknas för slamtransporterna från reningsverken vilket innebär att slammet 

transporteras till Bro istället för Gävle. 
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Ny råvattenstation i Skoklosters vattenverk byggs. 

Samarbete med Enköpings kommun avseende VA-försörjning i Krägga och Ekolsund inleds. 

VA-verksamhetens arbete uppmärksammas i samband med världstoalettdagen 

Avfallsverksamheten 

Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommun tecknar ett samverkansavtal och 

genomför flera gemensamma upphandlingar inom avfallsområdet, bland annat avseende 

insamling av hushållsavfall med så kallade fyrfackskärl för villor och fritidshus. Det nya 

avtalet träder i kraft 16 oktober 2020. 

ÅVC Västerskog genomförde under våren en återbruksvecka med tema trädgård och utemiljö 

i samband med kommunens miljövecka. Inför julen genomfördes återbruksveckor i Bålsta 

centrum. 

Reglerna för Bytesboden har setts över och tydliggjorts, vilket har förbättrat arbetsmiljön för 

personalen och gjort det tydligare för besökare. 

En workshop i källsortering har genomförts på bibliotekets språkcafé. 

Under miljöveckan genomfördes ett samarbetade runt matavfallspåsar tillsammans med ICA 

Kvantum. 
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18.4 Uppföljning kvalitet och mål 

18.4.1 Perspektiv: Målgrupp 

Kritisk kvalitetsfaktor: 

18.4.1.1 Gator, vägar och gång- och cykelvägar ska vara i farbart skick 

 God kvalitetsnivå 

Analys 

Nöjd medborgar-index - gator och vägar 

2017 höjs betygsindex för kommunens gator och vägar från 54 till 57, en nivå som varit stabil 

sedan dess.  I enkäten ställs frågor om belysning, underhåll och skötsel, snöröjning och 

trafiksäkerhet. Resultatet bedöms vara ett resultat av en ökad satsning på underhåll. 

Nöjd medborgar-index - gång- och cykelvägar  

Sedan 2016 har betygsindex höjts från 53 till 56. Index höjs med ett steg mellan 2018 och 

2019. I enkäten ställs frågor om belysning, underhåll och skötsel, snöröjning och 

trafiksäkerhet. Gång- och cykelvägar har särskilt prioriterats under de senaste åren. 

Övriga kvalitetsmått, se nedan 

Undersökningen Kritik på teknik genomförs vart tredje år av SKL. En undersökning har 

genomförts under 2019. Nedanstående områden finns med i undersökningen. 

Upplevd kvalitet av standarden på kommunens gator och vägar 
Fyra av tio kommuninvånare är nöjda eller mycket nöjda med standarden, vilket innebär en 

högre andel jämfört med många andra kommuner. Den upplevda nöjdheten har minskat något 

sedan undersökningen 2016. Detta kan bero på att gång- och cykelvägar har prioriterats under 

de senaste åren liksom att många grävarbeten utförts under perioden.  

Upplevd kvalitet på kommunens gång- och cykelvägar 
Något fler kommuninvånare är nöjda eller mycket nöjda med standarden på gång- och 

cykelvägarna i jämförelse med standarden på gator och vägar. Kommunens resultat ligger i 

nivå med övriga kommuner som deltagit i undersökningen.  

Upplevd kvalitet på snöröjning och halkbekämpning 
En majoritet av kommuninvånarna är nöjda eller mycket nöjda med hur snöröjning och 

halkbekämpning sköts i kommunen. En högre andel av invånarna ställer sig positiva till 

snöröjning och halkbekämpning än i övriga deltagande kommuner. Kommunen ligger i en 

jämförelse med samtliga deltagande kommuner på placering 14 av totalt 102. 

 

Kvalitetsmått Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar  54 57 57 57 

Nöjd Medborgar-Index - Gång- och cykelvägar  53 55 55 56 

Upplevd kvalitet av standarden på kommunens gator 
och vägar.  

53% - - 41% 

Upplevd kvalitet på kommunens gång- och 
cykelvägar.  

43% - - 49% 

Upplevd kvalitet på snöröjning och halkbekämpning  61% - - 64% 
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Kritisk kvalitetsfaktor: 

18.4.1.2 En trygg och säker trafikmiljö, god framkomlighet 

 God kvalitetsnivå 

Analys 

Information om trafikolyckor hämtas från Strada, ett informationssystem dit polis och 

sjukvård rapporterar in data om skador och olyckor inom vägtransportsystemet. 

Under året är det 43 stycken olyckor på vägar och gång- och cykelvägar där Håbo kommun är 

väghållare. En olycka har varit allvarlig, tio har varit måttliga och 32 stycken har varit 

lindriga. Ingen dödsolycka har inträffat. 

Inom hela kommunen inträffar totalt 75 stycken trafikolyckor varav merparten var lindriga 

och två olyckor var allvarliga men ingen dödsolycka har inträffat. Merparten av olyckorna är 

singelolyckor för gående, 40 %, därefter kommer singelolycka med motorfordon, 21 % och på 

tredje plats kommer singelolyckor med cykel, 17 %. Av viltolyckor är krock med vildsvin 

vanligast. Fem sådana krockar har rapporterats. 

De flesta olyckorna sker längs en gatu- eller vägsträcka eller längs en gång - och cykelbana/-

väg. 

Kvalitetsmått Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Olycksstatistik från Transportstyrelsen  - - - 43 

 

Kritisk kvalitetsfaktor: 

18.4.1.3 Attraktiva, trygga samt socialt och ekologiskt hållbara utemiljöer 

 God kvalitetsnivå 

Analys 

Undersökningen Kritik på teknik genomförs vart tredje år av SKL. En undersökning har 

genomförts under 2019. 

Upplevd kvalitet av parkskötsel 

En majoritet av kommuninvånarna är nöjda med skötseln av kommunens parker, endast en av 

tio är negativt inställd. Resultatet ligger i nivå med övriga deltagande kommuner. Håbo 

kommun placerar sig på plats 28 av totalt 102 kommuner över flest positivt inställda 

kommuninvånare. 

Upplevd kvalitet på renhållning/"utestäd" 

En klar majoritet av kommuninvånarna tycker att det är rent och snyggt på torg och trottoarer. 

Resultatet ligger i nivå med jämförelsevärdet i Sverige. Nivån har inte förändrats nämnvärt 

sedan den första undersökningen. De som är missnöjda med skötseln av kommunens parker 

anser främst att det är skräpigt. 

Upplevd kvalitet av skötsel och utrustning på kommunens lekplatser 

Kommuninvånarna är inte helt nöjda med kommunens lekparker och lekplatser vad gäller 

skötsel och lekredskap för barnen. Dock har många, närmare 50 %, angett svaret "Vet inte". 

Resultatet har varit ungefär lika vid alla undersökningstillfällen. 

Kvalitetsmått Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Upplevd kvalitet av parkskötsel  50% - - 64% 
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Kvalitetsmått Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Upplevd kvalitet på renhållning/"utestäd"  70% - - 72% 

Upplevd kvalitet av skötsel och utrustning på 
kommunens lekplatser  

49% - - 44% 

Kritisk kvalitetsfaktor: 

18.4.1.4 Ändamålsenliga och sunda lokaler 

 Mycket god kvalitetsnivå 

Analys 

Under 2016 och 2018 har en hyresgästenkät genomförts parallellt med andra kommuner. Efter 

två genomförda enkäter konstateras att utfallet är missvisande då det finns det interna rutiner 

och arbetssätt som påverkar svaren i alltför stor utsträckning i förhållande till andra 

kommuner. En egen hyresgästenkät kommer att tas fram och tillämpas framöver. 

Mätningar av städkvalitet utförs enligt plan. Mätning sker genom topsning av förbestämda 

platser efter ett specifikt schema. Ett mätvärde som visar låg eller hög bakteriehalt erhålls. De 

uppmätta resultaten är mycket goda. Jämförelsedata finns i nuläget inte eftersom mätningarna 

startade 2019. 

Kvalitetsmått Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Nöjd kundindex - fastighet     - 

Mätning av städkvalitet     90% 

Kritisk kvalitetsfaktor: 

18.4.1.5 Väl fungerande avfallshantering 

 God kvalitetsnivå 

Analys 

Tekniska nämnden 

Nöjd medborgar-index för renhållning och sophämtning ökar från 62 till 65 och det är främst 

betygen gällande sophämtningen och tillgängligheten till återvinningscentralen som ökar 

jämfört med 2018. 

Statistiken gällande insamlat farligt avfall är inte komplett, då siffrorna för elavfall ej har 

rapporteras än. Inget korrekt utfall kan redovisas. 

Mängden grovavfall ökar från 225 kg/person till 228 kg/person (syns ej i tabellen nedan på 

grund av eftersläpning i automatisk uppdatering). Det är främst avfallsslagen gips, trä, 

tryckimpregnerat och ris & gren som ökar jämfört med 2018. 

Insamlat mat- och restavfall ökar marginellt, från 198 kg/person 2018 till 200 kg/person 2019 

(syns ej i tabellen nedan på grund av eftersläpning i automatisk uppdatering). 

En förbättring av avvikelser i sophämtningen görs från 12 % i augusti till 9 % i december. 

Kvalitetsmått Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Nöjd Medborgar-Index Renhållning och sophämtning  61 63 62 65 

Insamlat farligt avfall inkl. elavfall och batterier kg/pers 38 34 33  

Insamlat grovavfall, kg/person  283 292 225  

Insamlat mat- och restavfall, kg/person  211 198 198  

Avvikelser i sophämtningen     9% 
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Kritisk kvalitetsfaktor: 

18.4.1.6 Väl fungerande vatten- och avloppstjänster 

 God kvalitetsnivå 

Analys 

Nöjd medborgar-index - vatten och avlopp 

Nöjd medborgar-index för 2019 ligger på en liknande nivå som tidigare år. Jämfört med 

genomsnittsresultatet för samtliga 135 deltagande kommuner är betygsindexet för 

verksamheten vatten och avlopp lägre. 

Antal stopp på avloppsledningsnätet 

Under perioden 1 januari 2019 - 31 december 2019 är det femton avloppsstopp i kommunen 

varav två med källaröversvämning som följd. Under samma period 2018 är det 40 

avloppsstopp. Detta är en nedåtgående trend. 

Andel tjänliga vattenprover hos abonnenter 

Samtliga vattenprover visar på tjänligt vatten i både Skokloster och Bålsta. Underhållsarbete 

av ledningsnätet utförs systematiskt med stöd av en ny underhållsplan vilket ger mycket goda 

resultat. 

Upplevd kvalitet på kranvattnet 

Måttet "Upplevd kvalitet på kranvattnet" kommer från undersökningen Kritik på teknik som 

genomförs vart tredje år av SKL. En undersökning har genomförts under 2019. 

Sju av tio kommuninvånare har en positiv inställning till kvaliteten på kranvattnet, vilket är en 

lägre andel än vid mätningen 2013. De som är negativt inställda till vattnet uppger dålig smak 

som främsta orsak. Kommunen ligger i jämförelse med samtliga deltagande kommuner på 

placering 19 av totalt 102. 

Kvalitetsmått Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Nöjd Medborgar-Index - Vatten och avlopp  72 75 75 72 

Antal stopp på avloppsledningsnätet    40 15 

Andel tjänliga vattenprover hos abonnenter    100% 100% 

Antalet positiva till kranvattnet   - - 72 % 

18.4.2 Perspektiv: Verksamhet 

Kritisk kvalitetsfaktor: 

18.4.2.1 Energieffektiva lokaler 

Bedömning 

 Låg kvalitetsnivå 

Analys 

Förbrukningen av vatten mäts i dag endast som ett totalvärde. Undermätare kommer att sättas 

upp i produktionsköken där vattenförbrukningen bedöms som stor och det finns möjlighet att 

tillsammans med verksamheten se över åtgärder för att minska förbrukningen. Installationer 

kommer att påbörjas under 2020. 

Kommunen har idag inga anläggningar som producerar enbart solel. Projektering pågår av tio 

olika objekt. 
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Kvalitetsmått Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Förbrukning av vatten     0 

Andel solel     0% 

 

Utvecklingsmål: 

18.4.2.2 Förbättra underhållsplaner 

Bedömning 

 Delvis uppfyllt 

Analys 

Inventering av befintliga underhållsplaner inom förvaltningen genomförs under 2019 liksom 

en analys av de planer som saknas. Nästa steg är att planera åtgärder för att vid behov 

förbättra befintliga planer och för att skapa de planer som saknas. 

Anledningen till att andelen underhållsplaner med god kvalitet är låg är att underhållsplanerna 

för kommunens fastigheter har bedömts som otillräckliga och att ett större jobb behöver göras 

för att utveckla dessa till en tillräckligt detaljerad nivå. 

Nyckelindikator Utfall 2018 Måltal Utfall 
Måluppfyll

nad 

Andel drift- och underhållsplaner   100% 87,83% 87,83% 

Underhållsplaner med god kvalitet   100 % 19,8 % 19,8 % 

 

Utvecklingsmål: 

18.4.2.3 Nytt insamlingssystem för avfallshantering 

 Helt uppfyllt 

Analys 

Planerade aktiviteter genomförs enligt tidplanen. Ett samverkansavtal upprättas mellan Håbo, 

Sigtuna, Knivsta och Upplands-Bro kommuner avseende gemensam upphandling av 

insamling av hushållsavfall. Upphandling genomförs och avtal tecknas 2019 inför ett 

införande i oktober 2020. 

Nyckelindikator Utfall 2018 Måltal Utfall 
Måluppfyll

nad 

100 % av alla villor och fritidshus med egna kärl ska 
ha fått två fyrfackskärl senast vid utgången av 
december 2020  

    

Inte aktuellt 2019. 
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Utvecklingsmål: 

18.4.2.4 Säkra reservvatten 

Bedömning 

 Inte uppfyllt 

Analys 

Vid genomförande av det beslutade alternativet för att VA-försörja Skokloster i framtiden så 

möjliggörs, med överföringsledningar till/från Käppala reningsverk och Görvälnverket, 

reservvattenförsörjning och framtida redundans (möjlighet att försörja med dricksvatten från 

två håll) för hela VA-verksamhetsområdet om Håbo framöver kompletterar med en 

dricksvattenledning mellan Bålsta och Skokloster. Detta är ett långsiktigt alternativ för att 

säkra reservvattenförsörjning. 

 

18.4.3 Perspektiv: Ekonomi 

Utvecklingsmål: 

18.4.3.1 Genomföra investeringar enligt plan 

 Inte uppfyllt 

Analys 

Det finns flera anledningar till att många investeringar i nuläget inte genomförs enligt plan. 

En stor anledning är att budgeten i många av de pågående större fastighetsinvesterings-

projekten har fördelats på endast ett år. Större fastighetsinvesteringsprojekt löper normalt över 

3-6 år. Om hela budgeten fördelas till år 1, så blir det direkt en eftersläpning eftersom de stora 

utgifterna normalt inte uppstår förrän under senare delen av ett projekt. 

För vissa projekt som främst rör gator och VA finns också ett stort beroende till 

exploateringsprojekten. Om dessa av någon anledning skjuts framåt i tiden eller försenas så 

kan inte heller berörda investeringsprojekt som omfattar gator och VA byggas genomföras 

enligt vad tekniska förvaltningen har planerat och budgeterat för. 

Utöver ovanstående anledningar finns även andra anledningar. Det kan till exempel handla 

om överklagade upphandlingar, politiska beslut som inte tas enligt plan eller bristande 

styrning och ledning i tjänstemannaorganisationen. 

Genom att sätta fokus på området genom detta utvecklingsmål ska målet som avser ett 

genomsnitt av alla investeringsprojekt stegvis gå mot högre uppfyllelse. 
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18.5 Volym- och resursmått 

18.5.1 Volymmått 

Mått 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Budget 
2019 

Area inhyrda verksamhetslokaler, kvm BRA 14 341 15 410 16 611 15 400 

Area kommunägda verksamhetslokaler, kvm BRA 95 235 99 495 105 377 96 000 

Producerad mängd dricksvatten, tusen m3 1 575 1 860 1 530 1 700 

Antal besök vid återvinningscentralen 95 721 92 583 93 722 98 000 

Hushållsavfall, kg/inv 195 199 200 201 

Grovavfall, kg/inv 327 238 214 295 

Förpackningar, kg/inv 70 74 64 75 

Area inhyrda verksamhetslokaler, kvm BRA 

Mängden inhyrd yta ökar på grund av två nya LSS-boenden som tagits i bruk under året 

liksom en ny lokal för daglig verksamhet. 

Area kommunägda verksamhetslokaler, kvm BRA 

En ommätning under 2019 av ytorna medför en ökning av den totala lokalytan. 

Producerad mängd dricksvatten, tusen m3 

Ett antal vattenläckor upptäcks och åtgärdas under 2019 vilket medför att förbrukningen 

minskar. Samtidigt kommer flera av de pågående projekten att bli klara för inflyttning 

successivt vilket genererar fler abonnenter och en större förbrukning på sikt. 

Antal besök vid återvinningscentralen 

Andel besökare på återvinningscentralen har ökat marginellt jämfört med föregående år. 

Hushållsavfall, kg/inv 

Mängden hushållsavfall (rest- och matavfall) är i stort sett detsamma som föregående år. 

Andelen utsorterat matavfall har ökat med 9 % jämfört med samma period föregående år. 

Grovavfall, kg/inv 

Verksamheten har arbetat mycket med inspiration till återbruk och information om sortering 

vilket har bidragit till att mer avfall sorteras ut till textilinsamling, återanvändning samt till 

bytesboden. Den totala mängden grovavfall har inte minskat, men räknat per invånare är det 

minskade avfallsmängder. 

Förpackningar, kg/inv 

Mängden utsorterade förpackningar har minskat, vilket är samma trend som i övriga landet. 

Statistiken för insamling av förpackningar överensstämmer inte tidsmässigt med kalenderåret 

vilket gör att siffrorna är något missvisande. 
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18.5.2 Resursmått 

Mått 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Budget 
2019 

Avhjälpande underhåll, fastigheter - fakturerad kostnad 
kr/kvm 

65 71 80 70 

Planerat underhåll, fastigheter - fakturerad kostnad kr/kvm 105 93 65 75 

Gatubelysning, kr/inv 303 351 255 308 

Vinterväghållning, kr/inv 244 265 334 290 

Beläggningsunderhåll, kr/inv 284 518 564 567 

Avhjälpande underhåll, fastigheter - fakturerad kostnad kr/kvm 

Större takarbeten, reparationer efter vattenläckage samt reparationer efter skadegörelse driver 

upp kostnaderna för felavhjälpande underhåll. 

Planerat underhåll, fastigheter - fakturerad kostnad kr/kvm 

Det planerade underhållet har en lägre kostnad än planerat på grund av att kommunen under 

stor del av året har saknat upphandlad byggentreprenör för utförande av byggarbeten. 

Gatubelysning, kr/invånare 

Kostnad för gatubelysning är lägre än budgeterat eftersom verksamheten under året får 

intäkter för trafikskadeersättning retroaktivt från tre år tillbaka i tiden. Energikostnaderna är 

lägre än budgeterat vilket också bidragit till lägre kostnader. 

Vinterväghållning, kr/invånare 

Kostnaden för årets vinterväghållning är cirka 15 procent högre än budgeterat, dels på grund 

av höga kostnader för vinterväghållning under perioden januari till april och dels på grund av 

höga kostnader för sandupptagning i maj. 
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18.6 Resultaträkning och ekonomisk analys 

tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Bokslut 2019 
Avvikelse från 

budget 

Externa intäkter 83 230 85 458 89 380 3 922 

Interna intäkter 115 486 117 793 120 420 2 627 

Summa intäkter 198 716 203 251 209 800 6 549 

Verksamhetsköp, bidrag, 
material 

-14 999 -15 984 -15 533 451 

Personalkostnader -46 136 -54 984 -52 386 2 598 

Övriga kostnader -155 274 -161 377 -175 770 -14 393 

Interna kostnader -30 572 -26 601 -30 117 -3 516 

Summa kostnader -246 981 -258 946 -273 806 -14 860 

Resultat -48 265 -55 695 -64 006 -8 311 

Tekniska nämndens verksamheter kostar netto 64,0 miljoner kronor 2019. Det är en ökning 

med 33 procent jämfört med förra året och 15 procent högre än budget. Underskott jämfört 

med budget är 8,3 miljoner kronor. Resultatet påverkas av det politiska beslutet där samtliga 

kostnader för Viby paviljonger ska belastas tekniska nämnden. Kostnaderna för Viby 

paviljonger uppgår till drygt 6 miljoner kronor. 

Externa intäkter har ökat med 7 procent jämfört med föregående år och 5 procent mot budget. 

Ökade antal abonnenter medför högre intäkter för brukningsavgifter inom VA-verksamheten. 

Inom gatu- och parkverksamheten bidrar retroaktiv ersättning för trafikskador samt intäkter 

för avverkning i Logistik Bålsta till ökningen. 

De interna intäkterna uppgår till 120 miljoner kronor vilket är en ökning med 4 procent mot 

föregående år. Ökningen uppstår bland annat då personalens tid i investeringsprojekt ökar. 

Internhyran ökar också där till exempel gruppboende Vallvägen börjar användas och 

Frösundaviks förskola påverkar med helårseffekt. 

Personalkostnaderna är 14 procent högre än föregående år. Flera av de vakanta tjänsterna 

under 2018 tillsätts under året och det tillkommer kostnader för nya tjänster och arvoden för 

nämnden. Personalkostnaderna är samtidigt 5 procent lägre än budgeterat till följd av fortsatta 

vakanta tjänster, tjänster som tillsatts senare än planerat och tjänster som på grund av 

effektiviseringskrav inte kommer tillsättas. 

Övriga kostnader ökade med 13 procent mot föregående år och överskrider budget med 14,4 

miljoner kronor. Kostnader för Viby paviljonger påverkar med 6 miljoner kronor. Resterande 

ökning beror bland annat på indexreglering i gällande avtal som rör insamling, behandling 

och transport av hushållsavfall. Fler inhyrda lokaler och inhyrd personal för att täcka vakanser 

bidrar till ökad kostnad. 
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18.7 Driftredovisning 

Skattefinansierad verksamhet, tkr 
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 
från budget 

104 Tekniska Nämnden 0 -200 -253 -53 

138 Nämndadministration 0 -677 -333 344 

249 Gator, vägar, parkering -33 501 -31 808 -32 259 -451 

250 Parker -5 669 -6 001 -5 723 278 

810 Kommersiell verksamhet 0 0 911 911 

910 Fastighet 3 754 1 280 -6 930 -8 210 

913 Lokalvård -14 646 -15 597 -15 955 -358 

919 Teknisk verksamhet övergripande -473 -290 -220 70 

926 Övrig kommungemensam administration -1 633 -2 402 -2 286 116 

Summa -52 168 -55 695 -63 048 -7 353 

 

Taxefinansierad verksamhet, tkr  
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 
från 

budget 

Avfallsverksamhet 1 150 0 -901 -901 

VA-verksamhet 2 753 0 -56 -56 

Summa 3 903 0 -957 -957 

 

Tekniska nämnden redovisar ett underskott för de skattefinansierade verksamheterna med -7,3 

miljoner kronor. Även de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisar ett underskott med -

1,0 miljoner kronor. 

Verksamheterna Tekniska nämnden, Gator vägar parkering, Fastighet, Lokalvård, 

Avfallsverksamhet och VA-verksamhet redovisar underskott. Övriga verksamheter redovisar 

överskott. 

Nedan redovisas över- eller underskott per verksamhet i förhållande till budget. 

Nämndadministration, överskott +344 000 kronor 

Verksamheten redovisar ett överskott då nämndsekreterartjänsten inte bemannas till 100 

procent under 2019. 

Gator, vägar, parkering, underskott -451 000 kronor 

Underskottet beror dels på de höga kostnaderna för vinterväghållning under perioden januari-

april och dels på höga kostnader för sandupptagning i maj. Därutöver är kostnaden för 

planerade underhållsåtgärder så som kantskärning och underhållssopning högre än beräknat. 

Parker, överskott +278 000 kronor 

Under året genomförs en ny upphandling av gräsklippning vilket ger lägre kostnader. Även 

övriga kostnader för köpta tjänster är lägre än budgeterat då en större andel av arbetet utförs i 

egen regi. Kostnaden för personal är lägre än budgeterat eftersom tjänsten som landskaps-

arkitekt inte tillsätts. Materialkostnaden är lägre än budget. Överskottet minskas genom högre 

avskrivningskostnader, kostnader för sommarjobbare och färre timmar redovisade i projekt. 

Kommersiell verksamhet, överskott +911 000 kronor 

Överskottet avser intäkt från skogsavverkningen inom kvarter 4 i området Logistik Bålsta. 
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Fastighet, underskott -8,2 miljoner kronor 

Underskottet består till stor del på att kostnader på drygt 6 miljoner kronor för evakueringen 

av Viby skola till paviljonger genom ett politiskt beslut belastar fastighetsverksamheten. 

Resterande del av underskottet beror främst på högre kostnader för media (el, värme och 

vatten) än budgeterat. Andra kostnader som ökar är bland annat kostnader för skadegörelse, 

inhyrning av lokaler, fastighetsförsäkringar och upphandling. 

De inhyrda lokalerna bidrar till ökade intäkter. Personalkostnaderna är lägre eftersom en 

vakant tjänst tillsatts senare än budgeterat. 

Lokalvård, underskott -358 000 kronor 

Underskottet beror främst på högre personalkostnader än budgeterat. Vikarier tas in för att 

ersätta långtidssjukskrivna. Även för övrig personal är lönekostnaderna högre än budgeterat. 

Kostnad för sjukfrånvaro är hög. Kapitalkostnaderna är högre än budgeterat. 

Teknisk verksamhet övergripande, +70 000 kronor 

Ett antal områden med mindre överskott och mindre underskott summeras till ett överskott. 

Särskilt kan lägre kostnader för rekrytering, möbler och utbildning nämnas. 

Övrig kommungemensam administration, överskott +116 000 kronor 

Internservice redovisar ett överskott på grund av att en vakant tjänst inte tillsatts. Samtidigt 

har verksamheten lägre intäkter än budgeterat för mattransporter och kopiering samt högre 

kostnader än budgeterat för mattransport-fordon. 

Avfallsverksamhet, underskott -901 000 kronor 

Underskottet beror främst på indexreglering i gällande avtal som rör insamling, behandling 

och transport av hushållsavfall. 

VA-verksamhet, underskott -56 000 kronor 

Kostnader för inhyrd personal för att täcka vakanta tjänster ökar liksom för kostnaderna för att 

hantera de förelägganden som verksamheten får under året. Personalkostnaderna är lägre än 

budgeterat på grund av vakanta tjänster. Kostnaderna för externa tjänster minskar då mer 

arbete utförs i egen regi. Intäkterna är högre än budgeterat på grund av fler abonnenter. 

18.7.1.1 Är ekonomin i balans? 

Ekonomin är vid årets början i balans för förvaltningen som helhet samt för samtliga 

verksamheter inom förvaltningen. 

Förbrukning av media för kommunens fastigheter har budgeterats för lågt, något som inte har 

tydliggjorts i årets prognoser. Vissa kostnader så som skadegörelse i fastigheterna är svåra att 

påverka. Med bättre underlag och tätare uppföljning ska dock åtgärder kunna utföras tidigare 

under året för att undvika/minimera underskott. 

Höga kostnader för vinterväghållning samt högre kostnader för planerade 

vägunderhållsåtgärder kompenseras till stor del av lägre kostnader inom parkverksamheten då 

parkerna ingår i samma  organisatoriska enhet som vägarna. 

Under hösten har uppdagats att det finns lönekostnader inom lokalvården som inte har 

budgeterats. För att minska underskottet införs vikariestopp där det är möjligt liksom att 

inköpsstopp införs med undantag av de mest nödvändiga inköpen. 

VA-verksamheten får under året ökade kostnader bland annat med anledning av ett 

föreläggande på ledningsnätet. För att minimera underskottet har nya inköpsrutiner införts 

samt att mer arbeten har utförts i egen regi. 
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Avfallsverksamheten har ökade personalkostnader på ÅVC Västerskog. Kostnaderna täcks 

dock till stor del av bidraget från arbetsförmedlingen. Genom ökad bemanning har 

information till kunderna kunnat prioriteras vilket har lett till lägre behandlingskostnader än 

budgeterat. En grävmaskin som tidigare har leasats köps in vilket innebär en lägre 

driftkostnad. Underskottet på 901 000 kronor beror främst på indexhöjning för gällande avtal 

för insamling, behandling och transport av hushållsavfall.  

18.8 Investeringar 

Skattefinansierade investeringar, tkr 
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 
från 

budget 

Inkomster 0 0 625 625 

Utgifter -120 326 -279 516 -92 680 186 836 

Summa -120 326 -279 516 -92 055 187 461 

Tekniska nämndens skattefinansierade verksamheter har en budget för investeringar på 279,5 

miljoner kronor och har investerat 92,1 miljoner kronor under året. 

Överskottet mot budget påverkas av många projekt. Särskilt kan nämnas att barn- och 

utbildningsnämnden under året fattar beslut att avbryta projekten Västerängsskolan och 

Vibyskolan. Överskottet påverkas även bland annat av överklagade upphandlingar och/eller 

överklagade beslut. 

Av överskottet på 187,5 miljoner kronor är förvaltningens förslag att 16,9 miljoner kronor 

förs över till år 2020 och 33,6 miljoner kronor förs över till år 2021 för pågående 

investeringsprojekt. 

Årets största utgifter är för projekten Futurum om- och tillbyggnad, Planerat underhåll 

beläggningar och för nya fotbollsanläggningen. 

 

Taxefinansierade investeringar, tkr 
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 
från 

budget 

Inkomster     

Utgifter -15 117 -116 684 -30 308 86 376 

Summa -15 117 -116 684 -30 308 86 376 

VA- och avfallsverksamheterna, som är finansierade av taxor, har en total budget för 

investeringar på 116,7 miljoner kronor. 30,3 miljoner kronor har investeras under året. 

VA-verksamheten är beroende av exploateringsprojekt som har blivit försenade och som 

påverkar tidplanen för att genomföra arbetet av VA-anläggningarna. Avsaknad av markavtal 

och ledningsrätt på vissa områden bidrar också till förseningar. Det finns även förseningar 

kopplade till upphandlingsfrågor. 

Av överskottet på 86,4 miljoner kronor är förslaget från förvaltningen att 75,9 miljoner kronor 

ska föras till år 2020 och 7,0 miljoner kronor till år 2022 för pågående investeringsprojekt. 

Årets största utgifter är för det pågående projektet omläggning ledningar där förnyelse av 

ledningsnätet utförs. 



Årsredovisning 2019 190(209) 

18.9 Intern kontroll 

Den interna kontrollen ska bidra till att verksamheten når sina mål, att rapporteringen om 

verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten efterlever lagar och regler. 

Tekniska nämnden har under sitt första verksamhetsår inte haft en särskild internkontrollplan. 

Det interna arbetet för att nå mål, ha en tillförlitlig rapportering samt efterleva lagar och regler 

har istället utövats genom andra strukturer, system och rutiner så som 

 kommunens styrmodell med planering och uppföljning av grunduppdrag och 

utvecklingsmål 

 ordinarie ekonomiuppföljning 

 intern uppföljning 

 interna rutiner och andra dokumenterade arbetssätt 

 dialog med förtroendevalda 
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18.10 Förväntad utveckling 

Kommunen växer och behovet av nya och upprustade kommunala lokaler och anläggningar 

ökar. 

En ökad miljömedvetenhet medför också krav och önskemål på nya funktioner kopplade till 

kommunens lokaler. Ett sådant exempel är laddstolpar för elbilar. 

Med nya lokaler och anläggningar följer nya ytor att sköta och ansvara för. Fastigheter och 

infrastruktur måste underhållas så att värdet av anläggningarna bibehålls över tid. Den ökade 

folkmängden innebär ett ökat slitage och mer nedskräpning. 

En tydlig utveckling är ett ökat fokus på trygghet och säkerhet i den offentliga miljön. Det kan 

till exempel handla om trygghet längs våra gångstråk och säkerhet på lekplatser. Även 

trafiksäkerheten är en viktig fråga för våra medborgare. 

Med tanke på befolkningsutveckling och åldersfördelning i kommunen bör särskilt 

mötesplatser för barn och unga samt äldre prioriteras. Detta blir särskilt viktigt när 

barnkonventionen införs som lag från och med 2020. 

Avseende vatten- och avloppssystemen kommer höjda krav på rening och 

klimatförändringarna kommer kräva åtgärder för att anpassa systemen. 

Den kommande utbyggnaden i kommunen av kommunala anläggningar och byggnader 

kommer att ha stor påverkan på kommunens driftkostnader under de kommande åren. 

I regeringens budgetproposition finns bland annat följande förslag som påverkar 

avfallsverksamheten: 

 1 april 2020 införs en skatt om 75 kr/ton för avfall som går till förbränning 

 Biogasstödet förlängs, 100 miljoner kronor tillförs under 2019. Ändringar görs i 

förordningen (2018:1501) om statligt stöd till produktion av biogas som ska användas 

som biodrivmedel 

 Klimatklivet förstärks med 1,6 miljoner kronor, till totalt 2 miljarder kronor under 

2020 

 Ett producentansvar för textilier ska utredas 

 En utredning om pant på exempelvis batterier, mobiltelefoner och annan elektronik 

tillsätts 

 Nationell strategi för cirkulär ekonomi ska tas fram 

Sedan tidigare finns bland annat följande beslut: 

 Från och med 1 januari 2021 ska producenter eller tillståndspliktiga insamlingssystem 

samla in förpackningar och returpapper 

 Fastighetsägare får avböja sådan borttransport från fastigheten endast om den är 

olämplig med hänsyn till fastighetens utformning eller belägenhet, trafiksäkerheten 

eller andra omständigheter 

 Kommunen ska senast den 1 januari 2021 tillhandahålla ett system för att samla in 

utsorterat matavfall från hushåll och transportera bort det separat. Undantag kan 

meddelas. 
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19 Överförmyndarnämnden 

19.1 Sammanfattning 

Håbo kommun är en del av den gemensamma överförmyndarnämnden i Uppsala län. 

Håbo kommun redovisar ett överskott på 310 000 kronor, främst beroende på lägre kostnader 

än budgeterat för den gemensamma överförmyndarnämnden. 

19.2 Uppdrag och ansvarsområde 

Håbo kommun är en del av den gemensamma överförmyndarnämnden i Uppsala län och utser 

en av ledamöterna i nämnden. Nämnden ansvarar för de samverkande kommunernas 

överförmyndarverksamhet i enlighet med vad som åvilar var och en av kommunerna enligt 

gällande lagstiftning. Uppsala kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår 

i Uppsala kommuns organisation. 

Nämnden tillhandahåller gode män och förvaltare till de som har behov av hjälp med att 

bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person. En ställföreträdare är för 

nämndens målgrupp en möjlighet att leva ett oberoende liv med rätt insatser och stöd. 

19.3 Årets händelser 

Regeringen har under 2019 beslutat att tillsätta en särskild utredare som ska se över reglerna 

om gode män och förvaltare. Överförmyndarförvaltningen i Uppsala län är en av de verksam-

heter som valts ut för djupintervjuer kring hur lagstiftningen fungerar i praktiken. Det ger 

både nämndens politiker och medarbetare en god möjlighet att påverka översynen av 

lagstiftningen. 

Den gemensamma nämnden har utvärderat olika ärendehanteringssystem för överförmyndare 

för att kunna hantera nämndens ärenden mer digitalt. Under 2019 har nämnden gått över till 

en digital kommunikation med tingsrätten. 

Grundutbildning för gode män och förvaltare har genomförts. Under 2019 har förvaltningen 

tagit fram ett eget utbildningsmaterial och planlagt för att hålla utbildningen i egen regi 2020. 

Nämndens uppdrag att öka möjligheten till inflytande och egenmakt och intensifiera arbetet 

med att motverka strukturella skillnader på grund av kön löper på enligt plan. Nämnden har 

exempelvis arbetat för att öka valfriheten för dem som behöver ställföreträdare. Nämnden har 

även gjort en analys av strukturella löneskillnader på grund av kön i samband med 

löneöversynen där inga strukturella löneskillnader kunnat påvisas. 

Ett arbete med rekryteringsträffar för att hitta personer som är intresserade av att ta uppdrag 

som god man och förvaltare(ställföreträdare) har genomförts under året. Nämndmålet var att 

rekrytera 80 nya ställföreträdare. Det nåddes inte riktigt, 69 nya ställföreträdare har 

rekryterats. 
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19.4 Resultaträkning och ekonomisk analys  

Tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Bokslut 2019 
Avvikelse från 

budget 

Externa intäkter 270 0 30 30 

Interna intäkter 0 0 0 0 

Summa intäkter 270 0 30 30 

Verksamhetsköp, bidrag, 
material 

-2 076 -2 332 -2 064 268 

Personalkostnader -71 -75 -53 22 

Övriga kostnader -2 0 -10 -10 

Interna kostnader 0 0 0 0 

Summa kostnader -2 149 -2 407 -2 127 280 

Resultat -1 879 -2 407 -2 097 310 

Håbo kommun redovisar för år 2019 en lägre kostnad för överförmyndarverksamhet jämfört 

med både budget och föregående år. Överskottet mot budget beror på lägre kostnader för den 

gemensamma överförmyndarnämnden i länet. Kostnaden för år 2019 är i nivå med kostnaden 

för år 2018. 

Den gemensamma nämnden har en budget på drygt 39 miljoner kronor. Håbo kommuns andel 

av den gemensamma budgeten uppgår till 5,7 procent. Den gemensamma nämnden redovisar 

ett överskott vilket främst beror på färre ärenden för ensamkommande barn samt något lägre 

kanslikostnader. 

Håbo kommuns budget för överförmyndarverksamhet består av arvodeskostnader för ledamot 

i gemensam nämnd samt kommunens bidrag för den gemensamma överförmyndarnämnden. 

Håbo kommun redovisar ett överskott på 310 000 kronor, främst beroende på lägre kostnader 

än budgeterat för den gemensamma överförmyndarnämnden. 

19.5 Förväntad utveckling 

Dagens ställföreträdarsystem är baserat på idealitet, där en stor del av uppdragen innehas av 

anhöriga till den enskilde. Systemets ideella karaktär grundar sig i föreställningen att en god 

man ska vara just en god person som kliver in och hjälper en medmänniska. I dagsläget står 

många överförmyndare inför den stora utmaningen att rekrytera kompetenta ställföreträdare 

till uppdrag som är mer komplicerade och krävande än genomsnittet och som innebär en 

större insats från ställföreträdaren. Rekryteringsproblematiken är även del av den översyn av 

lagstiftningen som nu görs. 

Utöver svårigheten att rekrytera till komplicerade uppdrag finns även en särskild problematik 

kopplad till rekrytering i vissa av länets mindre kommuner. En stor del av dagens 

ställföreträdare är äldre, och det kommer behövas ett generationsskifte i en snar framtid. 

Nämndens digitala ärendehanteringssystem behöver moderniseras och effektiviseras. Beslut 

och troligen även införande av nytt ärendehanteringssystem väntas under 2020. 

Digitalisering är en utmaning för hela överförmyndarområdet. Nämnden har testat en e-tjänst 

för hantering av årsredovisningar i slutet av 2019 som infördes i januari 2020. Nämnden 

ämnar följa den digitala utvecklingen inom relevanta områden för att kunna säkerställa en 

effektiv och rättssäker överförmyndarverksamhet. 
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20 Håbohus AB 

20.1 Sammanfattning 

Inflyttningen på Vallvägen med 86 lägenheter plus 11 lägenheter med lokaler för LLS är ett 

lyckat projekt. 

År 2019 är första året med nya affärsplanen. Inget mål är hittills uppnått. Vi bedömer att vi 

överlag ligger i fas med planerade åtgärder för att nå målen i affärsplanen. Affärsplanen följs 

upp tertialvis till styrelsen. 

Resultatet för året är 6,1 miljoner efter skatt. 

20.2 Uppdrag och ansvarsområde 

Håbohus AB har i uppdrag att köpa, sälja och äga fastigheter inom Håbo kommun. I 

uppdraget ingår att bygga, förvalta och hyra ut bostäder, affärslokaler och andra faciliteter. 

Syftet med Håbohus AB är att se till att det finns bra bostäder och bra boendeservice i Håbo 

kommun. Det gör bolaget utifrån syftet med allmännyttan som lagen om allmännyttiga 

kommunala bostadsaktiebolag beskriver. 

20.3 Årets händelser 

Unika händelser 

Under 2019 händer mycket i Håbohus. Bolaget bygger klart ett område, påbörjar 

byggnationen av ett nytt äldreboende och fortsätter med konverteringen till bergvärme. 

Boende för alla 

Vi färdigställer vårt bostadsområde på Vallvägen. Där bygger vi 86 lägenheter i hus om 3-4 

våningar. Med yteffektiva lägenheter i storlekarna 1-3 rum och kök passar de alla skeden i 

livet. En vanlig kundgrupp är unga som flyttar till sitt första boende och äldre som vill ha en 

mer tillgänglig bostad än villan de lämnar. Med rimliga hyror är lägenheterna inte bara fysiskt 

tillgängliga utan även möjliga att hyra för de som inte har så stor inkomst. I samma område 

färdigställer vi två gruppbostäder LSS med totalt 11 lägenheter. För oss känns det bra att 

bygga för alla i samhället. Alla lägenheter är uthyrda. 

Konvertering till bergvärme 

I Håbohus största bostadsområde, Mansängen, fortsätter vi konverteringen från fjärrvärme till 

bergvärme. Ytterligare 5 huskroppar är konverterade och det börjar visa sig i minskad 

förbrukning. Arbetet fortsätter mot målet att hela Mansängen konverteras till bergvärme för 

minskad förbrukning, men också för att inte bli lika sårbara som när hela området matas från 

en central. 

20.4 Uppföljning kvalitet och mål 

Nya mål, nya möjligheter 

Håbohus antar en ny affärsplan med mål för perioden fram till år 2022. 

Håbohus ska: 

· Öka sin produktion av förnyelsebar el 

· Göra det enklare för hyresgästen att källsortera sina förpackningar 
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· Minska mängden hushållssopor 

· Sänka energiförbrukning med 10 % 

· Öka möjligheten till laddning av elbilar i bostadsbeståndet. 

· Implementera ett kvalitetsledningssystem. 

· Initiera att en hyr- eller delningspool blir tillgänglig för våra hyresgäster. 

· Bibehålla eller förbättra 2018 års hyresvärdsindex på 82 i hyresgästbarometern. 

· Möjliggöra för reservkraftdrift i de fastigheter där vårdverksamhet bedrivs. 

· Förbättra tillgängligheten i bostadsbeståndet 

· Säkerställa att det finns mark att exploatera efter år 2022. 

· Bygga 150 lägenheter samt påbörja produktionen av ytterligare 75 lägenheter i två projekt 

varav minst ett utanför Bålsta. 

· Underlätta inträdet på arbetsmarknaden 

· Ha en synlig soliditet på minst 17,5% 

· Ha ett resultat före skatt på minst 10% av omsättningen 

De exakta målformuleringarna, hur och när de ska följas upp anges i affärsplanen. 

Uppföljning kvalitet och mål 

År 2019 är första året med nya affärsplanen. Inget mål är hittills uppnått. Vi bedömer att vi 

överlag ligger i fas med planerade åtgärder för att nå målen i affärsplanen. Affärsplanen följs 

upp tertialvis till styrelsen. 

  



Årsredovisning 2019 196(209) 

20.5 Volym- och resursmått 

  2016 2017 2018 2019 

Antal bostäder  1 332 1 350 1 377 1 474 

Bostadsyta, m²  86 997 88 018 89 260 94 183 

Lokalyta, m²  8 824 8 970 9 092 9 438 

Fastigheternas bokförda värden m² 9 685 9 841 11 159 10 613 

Genomsnittshyra, bostäder   1 208   1 218   1 233  1 283 

Underhåll   152   176   318  170 

20.6 Resultaträkning  

tkr 
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Verksamhetens intäkter 129 305 134 790 137 686 

Verksamhetens kostnader -88 938 -73 740 -83 296 

Avskrivningar -2 206 -34 850 -35 202 

RÖRELSERESULTAT 38 161 26 200 19 188 

Finansnetto -9 754 -17 320 -7 414 

Bokslutsdispositioner 1 201  -3 895 

Skatt -5 863  -1 762 

ÅRETS RESULTAT 23 745 8 880 6 117 

20.7 Ekonomisk analys 

Uppvärmningskostnaderna, minskningen beror till största del på konverteringen till 

bergvärme, för övrigt ökar priserna mer än KPI på E.ON priser för fjärrvärme. 

Omflyttningen minskar under 2019 men kostnaderna ökar för varje omflyttning då det krävs 

större åtgärder med bland annat byte av vitvaror och målningsarbeten. Elkostnaderna ökar 

jämfört med föregående år, konvertering till bergvärme är den största orsaken, sammantaget 

minskar bolagets kostnader efter övergången till bergvärme. Kostnaderna för reparation ökar 

jämfört med budget, främsta orsaken är att personalkostnaderna ökar. 

Avvikelserna på riskkostnader är att kostnader för skadearbeten samt kostnader osäkra 

fordringar ökar. 

Administrationen ökar, en nyanställning av en besiktningsman, pensionskostnader ökar, även 

telefoni och datakostnader har påverkat kostnaderna. Konsultkostnader för arkitekter i 

samband med nyproduktion, förstudie av framtida byggprojekt har påverkat kostnads-

ökningen samt återföring av nedlagda kostnader för Centrumprojekt har mest påverkat 

ökningen för posten övriga kostnader. Driftkostnaderna exklusive underhåll och 

fastighetsskatt ökar till 616 (561) kronor per m². 

Underhållskostnaderna uppgår till 20,3 miljoner kronor. Underhållsarbetet följer i stort  

underhållsplanen. Avvikelse är översyn av fjärrvärme på Skeppsvägen och byte av 

elinstallation på Vänersborgsvägen som har flyttats fram till 2020. Åtgärder som har 

tillkommit är byte av tre tak på höghusen i Mansängen samt utbyte av fläktar i lägenheter 

även det i Mansängen. 

Håbohus tillämpar avskrivningar enligt komponentmetoden på byggnader, avskrivningarna 

uppgår till 34,7 miljoner kronor. 
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Räntekostnaderna minskar inklusive borgensavgift med 2,4 miljoner kronor 

 

   2015   2016   2017   2018  2019 

Fastigheternas direktavkastning, bokfört värde  6,2 % 5,8 % 5,8 % 3,7 % 4,9 % 

Fastigheternas direktavkastning, beräknat 
marknadsvärde  

4,4 % 4,0 % 4,1 % 2,5 % 2,9 % 

Avkastning på totalt kapital  5,3 % 9,4 % 2,5 % 3,6 % 1,7 % 

Soliditet  10,6 % 15,6 % 16,5 % 16,3 % 17,1 % 

Överskottsgrad  44,9 % 44,3 % 44,2 % 31,2 % 39,5 % 

Resultat för skatt minus 
försäljning/nettoomsättning  

4,7 % 7,9 % 8,2 % 22,0 % 8,6 % 

Genomsnittlig skuldränta brutto  2,79 % 2,27 % 1,95 % 1,20 % 0,84 % 

20.8 Investeringar  

Tkr 
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Inkomster 0 0 0 

Utgifter -146 718 -40 000 -37 113 

Summa -146 718 -40 000 -37 113 

 

Större investeringar under året är färdigställande av Vallvägen med 97 lägenheter, avslutade 

åtgärder på Sofielundsvägen samt fönsterbyte på Bålstavägen. 

20.9 Väsentliga personalförhållanden 

Håbohus har 18 personer anställda varav 4 kvinnor med fördelningen 29 år och yngre 0 

stycken, 

30-49 år 9 stycken samt 50 år och äldre 9 stycken. 

Av de anställda har 4 stycken högskoleutbildning. 

Under året har tre rekryteringar skett. Det har inte varit något problem att hitta kompetent 

personal. Bolaget har inga vakanta tjänster vid årsskiftet. 

Bolaget följer sin fastlagda utbildningsplan. 

20.10 Förväntad utveckling 

Håbohus följer utvecklingen i samhället och ser följande förändringar och behov. 

Trygghet 

Trygghetsfrågorna är i fokus, både lokalt och nationellt. Vi påverkas av trenden och upplever 

att otryggheten i våra bostadsområden har ökat. För att motverka trenden har vi har genomfört 

trygghetshöjande åtgärder som till exempel förbättrad belysning, nya låssystem, beskärning 

av buskage mm. Trygghet och stolthet för det bostadsområde man bor i är viktigt. Får de goda 

krafterna råda ökar trygghet och trivsel medan slitage, skadegörelse och nedskräpning 

minskar. Fastigheternas värden är starkt beroende av hur attraktivt ett område är så det finns 

alltså även stora ekonomiska värden som kan påverkas av social utsatthet. 

Våra problem är relativt små jämfört med vissa andra orter. Vi måste fortsätta jobba aktivt 
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tillsammans med andra aktörer i samhället för att utvecklingen inte ska få åt fel håll. 

Fortsatt stor efterfrågan 

Håbo kommun växer. Nya verksamhetsområden planläggs och stora etableringar är på väg. 

Med fler arbetsplatser i kommunen ökar trycket på fler bostäder. Vi ser en stor fortsatt 

efterfrågan på hyresrätten i Bålsta. Med större efterfrågan ökar intresset för privata aktörer. 

Håbohus kan den lokala marknaden, vi är trygg i vår produkt och i vår roll hyresvärd. Vi 

mäter oss gärna med andra och välkomnar konkurrensen från privata aktörer. 
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21 Håbo Marknads AB 

21.1 Sammanfattning 

Håbo Marknads AB fick nya direktiv från ägaren Håbo kommun 2018, vilket styrde 

verksamhetsplaneringen 2019. 

21.2 Uppdrag och ansvarsområde 

Håbo Marknads AB definierar fyra områden att fokusera på: 

1. Bolaget ska stötta det befintliga näringslivet, stötta befintliga och nya företag för att 

skapa nya arbetstillfällen genom att bidra till företagets utveckling. 

2. Hjälpa företag med nyetablering 

3. Arbeta för att utveckla besöksnäring och varumärket Håbo för att öka kommunens 

attraktivitet 

4. Tillsammans med skolan stimulera elever till eget företagande genom UF 

21.3 Årets händelser 

Bolaget fick ny styrelse med ny styrelseordförande december 2018. VD entledigades 14 

februari och återanställdes 28 februari. Styrelsens ordförande avgick 30 februari. Ny 

ordförande tillträdde 1 april. VD var sedan var långtidssjukskriven från 20 april till sista juni. 

Under denna period tillsattes en tillförordnad VD. Ordinarie VD sade upp sin anställning sista 

augusti. Ny tillförordnad VD tillsattes från 1 september fram till 19 september. Extern 

tillförordnad VD tillsattes på halvtid från 25 nov. 

Under 2019 har tre personer inklusive VD lämnat sin anställning. 

December 2019 togs beslut att rekommendera kommunfullmäktige att lägga ner bolaget. 

På grund av ovanstående händelseförlopp har inte bolaget kunnat genomföra sin 

verksamhetsplan. 

Bolaget har under 2019 ansvarat för två projekt 

1. DUA-projektet. (Delegationen för Unga och nyanlända till Arbete) Under perioden har 

ett 50-60 tal personer berörts av projektet och anvisats till olika åtgärder efter 

kartläggning. Viljan att erbjuda praktik har varit stor bland företagen med det har ändå 

varit svårt att matcha kandidater p g a bristande samarbete från Arbetsförmedlingen, 

bristande kartläggning av sökande samt svårighet att få fram rätt kompetenser. Ett 

tiotal personer har fått anställning efter praktik eller direkt vid intervju. 

2. Projekt Stenhuset. Projekt Stenhuset har som syfte att öka antalet besök i Skokloster. 

HMAB äger projektet men eftersom ansvarig projektledare bytte arbetsplats till 

kommunen, har ansvaret för projektet flyttats till Kultur och Fritid. 

Kontakt med Företagarföreningen. I december hade HMAB ett möte med Håbo 

Företagarförening för att ta fram en konkret plan för åtgärder för de företag som vill 

expandera eller förbättra sin lönsamhet. Det kan vara utbildningar, som styrelseutbildning, 

ekonomiutbildning eller handfasta åtgärder som att bidra till att tillsätta en styrelseledamot 

med specialitet inom affärsutveckling och tillväxt. 

Genomfört ett antal företagsbesök. Under december påbörjade VD, på uppdrag av styrelsen, 

att genomföra 10-15 företagsbesök för att utvärdera vilka av dem som önskar närmare 

samarbete med kommunen och vilken service de efterfrågar. 
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21.4 Uppföljning kvalitet och mål 

Under 2019 såg vi frukterna av det arbete som Håbo Marknads AB och kommunen verkställt 

under tidigare år. 

Det övergripande långsiktiga målet att förbättra näringslivsklimatet har under 2019 vänt mot 

en uppåtgående trend efter att ha varit vikande sen 2012. På senaste mätningen visas en 

förbättrad eget index och därmed en bättre ranking. 

Andra händelser under året: 

 Avtalet blev klart för etablering av Axfoods toppmoderna distributionsanläggning. 

 Nyetablering av ICA Maxi färdigställs med invigning mars 2020. 

 Världens minsta livsmedelsbutik etablerar sig i Håbo. Konceptet är självbetjäning helt 

obemannad. 

21.5 Volym- och resursmått  

Håbo Marknads AB marknadsför verksamhetsområdena i Dragelund och Logistik. Bålsta. Det 

gör att fler som är intresserade av att starta verksamhet får veta att Håbo är en attraktiv 

kommun. 

Kommunens cirka 2 000 företag utmärker sig genom att vara bland dem som har bäst tillväxt i 

länet. 

   2016   2017   2018   2019  

 Antal nystartade företag  138 150 155 187 

 Totalt antal företag  2 011 2 098 2 124 2 065 

 Antal företag som drivs av kvinnor  518 525 527 552 

 Antal besökare på besöksmålet Skokloster  94 200 96 000 98 000 98 800 

21.6 Resultaträkning  

Tkr 
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Verksamhetens intäkter 7 005 6 475 7 017 

Verksamhetens kostnader -6 233 -6 095 -6 676 

Avskrivningar -75 -22 -22 

Verksamhetsnetto 697 358 319 

Finansnetto 373 358 155 

Skatt -89 -79 339 

Resultat 287 279 494 

21.7 Ekonomisk analys 

Kommunfullmäktige beslutar om vilka medel som Håbo Marknads AB ska bedriva sin 

verksamhet. Bolaget sätter sin budget utifrån fullmäktiges beslut. 

Bolaget har i uppgift att arbeta med verksamhet som inte ger några intäkter enligt den 

näringslivspolitik som kommunfullmäktiga har beslutat om. Under 2019 har bolaget drivit 

projektverksamhet med stöd av bland annat statsbidrag. 

Bolagets totala intäkter uppgick till 7,0 miljoner kronor. varav driftbidraget från kommunen 
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5,0 miljoner kronor. Övriga intäkterna var i huvudsak erhållna statliga bidrag och 

projektmedel. 

Bolagets totala kostnader uppgick till cirka 6,5 miljoner kronor. Personalkostnader som är den 

största kostnadsposten uppgick till 4,2 miljoner kronor. Under 2019 konstaterades det att 

medarbetarnas intjänade premier för pensioner inte hade betalats ut av bolaget. Under året 

gjordes en utredning av bolaget och kommunens personalavdelning i samråd med kommunens 

pensionsadministratör om hur mycket premier som skulle betalas in till pensionsbolaget för de 

anställda. Pensionspremier inkl. löneskatt uppgick till cirka 360 000 kronor. Övriga kostnader 

som bolaget har haft utöver personalkostnader för olika aktiviteter är för näringslivsutveckling 

160 000 kronor, för marknadsföring/varumärkes aktiviteter cirka 695 000 kronor och för 

besöksnäring cirka 517 000 kronor. Bolaget hade i samband med markförsäljning till 

kommunen, en skatteskuld till skatteverket som i bokslut 2017 var skuldfört i balansräkningen 

med ett för högt belopp. Skillnaden har i årets bokslut reglerats mot resultaträkning och detta  

förbättrar bolagets resultat med cirka 340 000 kronor och skatteskulden har reglerats mot 

skatteverket. Vid räkenskapens slut har bolaget 2,3 miljoner kronor i likvida medel. 

I samband med att verkställande direktören för bolaget lämnade bolaget gjordes en 

överenskommelse mellan bolagets styrelse och VD om ett avgångsvederlag. Eftersom ett 

tillägg till avtalet tecknades och blev villkorat att den avgångne VD bistår tillförordnad VD 

för bolaget 2 arbetsdagar i veckan, skuldfördes inte avgångsvederlaget i balansräkningen utan 

utbetalas varje månad enligt överenskommelsen mellan bolagets styrelse och VD. 

En annan personalförändring som gjordes mellan bolaget och kommunen är att en 

medarbetare på bolaget överfördes till kultur- och fritidsförvaltningen, för att arbeta med 

besöksnäringsfrågor. Tjänstepersonens lön har betalas av kommunen och kommunen har i sin 

tur fakturerat bolaget, då arbetsuppgiften skulle utföras av bolaget. 

21.8 Väsentliga personalförhållanden 

Ägaren (Håbo kommun) tog beslut om ny budget för Håbo Marknads AB 2020 som 

halverades mot året innan. Personalstyrkan är från december 2019 reducerad till VD, som 

jobbar halvtid, en administratör, en projektledare samt en person med lönebidrag. 

21.9 Förväntad utveckling 

Det finns en stor efterfrågan på företagsmark tack vare Håbo kommuns unika läge mitt i 

Mälardalen. Därför är det helt avgörande att de detaljplaner som är påbörjade blir färdiga. De 

kommer nämligen göra det möjligt för större verksamheter att etablera sig. Nationella och 

internationella aktörer förhandlar bara med kommuner där det finns tillgänglig detaljplanerad 

mark. 
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22 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

22.1 Sammanfattning 

Det ekonomiska resultatet för 2019 är 162 000 kronor. Det egna kapitalet uppgår till 3,7 

miljoner kronor. Resultatet ligger mycket nära det budgeterade vilket gjort att verksamheten 

kunnat prioritera utvecklingsfrågor med en trygg ekonomisk förutsägbarhet. 

Förbundets mål från årets verksamhetsplan har i stort sett uppfyllts för både verksamhet och 

ekonomi. Under året har förbundet: 

 Utökat bemanningen vardagar dagtid i Bålsta till 1+4. 

 Investerat i ett nytt stegfordon och tankbil i Bålsta. 

 Deltagit i vårens släckarbete rörande bränder i aspludd som gav räddningscentralen ett 

nytt dygnsrekord för hanterade larm. 

 Genomfört en omfattande utredning av branden i bussdepån i Lindhagen. 

 Moderniserat och haft genomgång av förbundets värdegrund 

 Invigt en ny brandstation i Örsundsbro. 

 Hittat en temporär lösning för brandvärnet på Bryggholmen. 

 Utbildat förbundets styrkeledare i regional ledningsutbildning. 

 I samverkan med regionen hanterat en omfattande brand i ett flerbostadshus i 

Enköping. 

22.2 Uppdrag och ansvarsområde 

Räddningstjänsten Enköping-Håbo är ett kommunalförbund skapat i syfte att fullfölja de 

skyldigheter som medlemskommunerna har enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 

Förbundet kan därutöver komma överens med en medlem om att utföra tilläggsuppdrag. 

I förbundets uppdrag ingår att utbilda kommunens anställda i Brandskydd, Systematiskt 

brandskyddsarbete och HLR. Förbundet är uppdelat i 6 insatsområden med varsin 

brandstation för snabbast möjliga räddningsinsats. 

22.3 Årets händelser 

Våren 2019 uppstod fenomenet med aspludd som ledde till ett stort antal markbränder i 

stockholmsområdet. Inom förbundets geografiska område förekom endast bränder i begränsad 

omfattning men personalen deltog under en period i en intensiv jakt på dessa bränder i 

Stockholms län. 

Bemanningen i Bålsta utökades under januari till 1+4 vardagar dagtid. 

Tidigt under året genomfördes ett omfattande utredningsuppdrag från Storstockholms 

brandförsvar rörande branden i bussdepån i Lindhagen. I juni invigdes den nya brandstationen 

i Örsundsbro och strax efter sommaren blev den temporära lösningen för Bryggholmens 

brandvärn klar. 

Förbundet genomförde under våren ett projekt rörande förbundets värdegrund som innebar en 

modernisering och påminnelse om betydelsen av förbundets emblem. Under hösten 

genomfördes en stor utbildningsinsats för personal på Ledningsregementet i Enköping, ett 

samarbete som förhoppningsvis fortsätter de kommande åren. 

I september inträffade en omfattande brand i Enköping. Under insatsen samarbetade 

räddningsstyrkor från hela räddningsregionen och visade prov på den kapacitet som förbundet 

har tack vare detta samarbete. 
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22.4 Uppföljning kvalitet och mål 

Handlingsprogrammet för räddningstjänst gäller för mandatperioden 2019-2022. 

Utvecklingsmålen från handlingsprogrammet bryts ned till årliga mål i förbundets 

verksamhetsplan. 

Räddningstjänsten ska arbeta för att förhindra och begränsa konsekvenserna till följd av 

olyckor enligt fyra övergripande mål från förbundsordningen. 

 Skador på liv, egendom och miljö ska förhindras genom en effektiv räddningsinsats. 

 Inga olyckor, som kan föranleda räddningsinsats, ska ske i verksamheter där tillsyn 

genomförs enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och 

explosiva varor (LBE). 

 Inga bränder ska uppstå på grund av eldstäder som omfattas av kraven på rengöring & 

brandskyddskontroll. 

 Kommuninvånarna har kunskap om hur risker förebyggs och har förmågan att göra en 

egen första insats. 

Under 2019 har förbundet tagit fram och definierat olika typer av uppföljning. Indikatorerna 

från Verksamhetsplanen har förändrats för att stämma med målstrukturen i Enköpings 

kommun och för att även kunna redovisas i Håbo. Målsättningen är att med avstamp i 2019 

kunna följa indikatorerna över tid och att dessa kompletteras med mätetal som direkt påverkas 

av den egna verksamheten. 

19 av 21 mål har uppnåtts helt eller delvis för 2019. Två mål har inte nåtts. 
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Gulmarkerade är endast delvis uppfyllda och grönmarkerade är uppfyllda. 19 av 21 mål har 

uppnåtts helt eller delvis för 2019. 2 mål har inte nåtts. 

De ekonomiska målen från ägardirektivet 

 Verksamhetsåret ska ha en resultaträkning i balans eller resultera i ett överskott. 

 Det egna kapitalet ska uppgå till minst 400 000 kronor. 

 Likviditeten ska inte understiga 2 miljoner kronor. 

 Investeringar ska täckas av egna medel. 

Förbundets finansiella mål är att: 

 avsätta 1 procent av medlemsbidraget i Eget kapital. 

4 av 5 mål är uppfyllda för fastställda mål avseende ekonomi då mindre än 1 procent av 

medlemsbidraget avsatts i eget kapital. 
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22.5 Volym- och resursmått 

Antalet trafikolyckor är fortsatt högt efter ett lugnare 2017. Antalet falska automatlarm är 

lägre än de föregående åren. Antalet brand i byggnad fortsätter på samma höga nivå som 2018 

medan brand ej i byggnad har minskat betydligt sedan den extrema sommaren 2018. 

 

Förbundets målsättning har varit att utföra 220 tillsyner vilket inte uppnås under 2019. 

Utfallet påverkas av tillgängliga resurser för uppdraget och antalet tillsynspliktiga objekt i 

årsplaneringen. Antalet byggärenden är fortsatt högt i båda kommunerna. 
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22.6 Resultaträkning  

tkr 
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Verksamhetens intäkter 6 625 5 305 5 218 

Verksamhetens kostnader -61 784 -62 682 -62 934 

Avskrivningar -2 819 -3 190 -3 114 

Medlemsbidrag 59 978 61 490 61 694 

Finansiella intäkter 0 1 2 

Finansiella kostnader -478 -684 -704 

Resultat 900 240 162 

22.7 Ekonomisk analys  

Resultaträkningen redovisar förbundets samtliga intäkter och kostnader samt hur det egna 

kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. Kassaflödesanalysen redovisar uppgifter om 

betalningsflödet från den löpande verksamheten, investeringar samt eget kapital på dagen för 

räkenskapsperiodens utgång. 

För 2019 visar räddningstjänsten ett positivt resultat på 162 000 kronor. Hyreskostnaden för 

Örsundsbro blev 204 000 kronor högre än budgeterat på grund av att inflyttning 2 månader 

tidigare än beräknat. Denna kostnad har Enköpings kommun kompenserat med höjt 

medlemsbidrag i enlighet med förbundsordningen. Pensionskostnaden påverkas positivt med 

cirka 400 000 kronor på grund av en uppsägning under året. I övrigt motsvarar utfallet årets 

budget. 

22.8 Investeringar  

Tkr 
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Inkomster 0 0 0 

Utgifter -4 050 -10 900 -10 608 

Summa -4 050 -10 900 -10 608 

 

Förbundet har under 2019 slutfört investering av en tankbil samt en stegbil till Bålsta. 

22.9 Väsentliga personalförhållanden 

Den totala lönesumman inklusive personalomkostnader, övertid- och jourersättningar, 

pensions-kostnader samt direktions- och revisionsarvoden är 47,1 miljoner kronor. 

Personalkostnaderna är 77,5 procent av de totala verksamhetskostnaderna på 60,8 miljoner 

kronor.  

Förbundets mål är att ha en sjukfrånvaro som ligger under 2 procent. Årets sjukfrånvaro ligger 

på 4,06 procent vilket är den högsta frånvaron sedan förbundet bildades. Hälften av 

sjukfrånvaron utgörs av långtidsfrånvaro. Statistiken omfattar endast den heltidsanställda 

personalen på grund av att den deltidsanställda personalen har annan huvudarbetsgivare.  
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22.10 Förväntad utveckling 

Under sommaren 2018 presenterades resultaten från Alarmeringsutredningen som främst 

syftar till att säkerställa en obruten larmkedja samt utredningen om en effektivare 

räddningstjänst. Den senare har gett förslag på reglering för att säkerställa kommunernas 

förmåga att hantera större räddningsinsatser. MSB har under 2019 drivit på för att få 

räddningstjänsterna att samarbeta i större ledningssystem för att öka den operativa förmågan. 

I och med att samverkan med andra räddningstjänster ökar ställs även frågan om en större 

förbundsbildning. Ett större förbund har lägre kostnader för förbundsgemensamma funktioner. 

Det lokala inflytandet över organisationen blir däremot mindre, något som har varit politiskt 

viktigt vid tidigare vägval. 

Kommunerna kommer att få ett utökat krav på krisberedskap och civilt försvar. 

Räddningstjänsten är en del av kommunernas förmåga att hantera en kris och kan komma att 

få en förändrad roll i detta sammanhang framöver. 

Förbundet behöver fortsätta utveckla arbetet med processorienterad kvalitetsutveckling och 

hitta relevanta mätetal för verksamheten. Det kommer att bli allt viktigare att kunna redovisa 

vilken effekt olika ekonomiska prioriteringar ger i kommunala verksamheter. 

För att klara framtida rekrytering av RIB-personal måste förbundet och kommunerna hitta 

tätare samarbeten och möjliggöra arbetsuppgifter utöver beredskap i orter med stor 

utpendling. I denna utmaning är också möjligheten att rekrytera kvinnor till yrket en nyckel 

till framgång. 
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23 Revisionsberättelse 

Läggs in efter revisionssammanträde 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(5) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-02-26  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 23 Dnr 2019/00242  

Årsredovisning 2019 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till årsredovisning 

2019 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att paragrafen justeras 

omedelbart.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden har genomfört ett bokslut per den 31 
december år 2019 och redovisar det i årsredovisningen. I årsredovisningen 
presenteras uppföljning av nämndens mål, volymer och ekonomi. 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens 
förskoleverksamhet, barnomsorg, omsorg på obekväm arbetstid, öppen 
förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning, med tillhörande 
barn- och elevhälsa. Inom nämndens ansvarsområde finns även kostenheten 
och den kommunala musikskolan. 

Resultaten på nationella prov i årskurserna 3 och 6 förbättrades 2019, 
samtidigt som meritvärdena för åk 9 och behörigheten till 
gymnasiet försämrades. Andelen elever på gymnasiet som tagit examen 
inom 3 år har ökat.  

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott om sammanlagt  
23,4 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2020-02-03, BOU 2019/00242 nr 58004 
– Årsredovisning 2019 (Barn- och utbildningsnämnden).  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carl- Johan Torstenson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.     

______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
Förvaltningsekonom 

 







HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 15 

Årsredovisning 2019 

Beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-02-25 

Dnr 2019/00014 

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens årsredovisning för 2019 och
överlämnar denna till kmmnunfullmäktige.

2. Socialnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning 

Nämnden redovisar ett överskott på 321 000 kronor jämfört med budget. I utfallet 
finns sänkta kostnader för placeringar, både barn, unga och vuxna samt lägre 
kostnader för försörjningsstöd än budgeterat. 
Nämndens verksamheter har haft väldigt få placeringar för barn, unga och vuxna. 
Ett långsiktigt och strukturerat förebyggande arbete som gett ett gott resultat både 
för medborgarna och ekonomiskt. 
Nämnden kommer helt eller delvis uppfylla sina uppsatta mål för året. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse nr 33243, daterad 2020-02-10
- Årsredovisning 2019, socialnämnd

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
Kommunens revisorer 
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§ 13 Dnr 2019/00010  

Årsredovisning 2019 Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut till kommunfull-
mäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner överflytt av investeringsmedel till 2020 

för: Projekt 1386 förstudie Bibliotek 341 000 kronor till fastighetsavdel-

ningen samt projekt 1396 Gröna Dalens IP med 2,9 miljoner kronor kvarva-

rande på kultur- och fritidsnämnden.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut  

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner årsredovisning 2019 och överläm-

nar denna till kommunfullmäktige.  

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.  

Sammanfattning  

Kultur- och fritidsförvaltningen har i enlighet med anvisningar från kom-

munstyrelsen upprättat förslag till årsredovisningen för kultur- och fritids-

nämndens verksamhet 2019.  

Kultur- och fritidsnämnden har ett överskott på 2,6 miljoner kronor. Enligt 

KF§116 2018-11-05 ska nämnden lämna överskott för de kapitalkostnader, 

avskrivningar och räntekostnad för investeringar, som inte faller ut och detta 

uppgår till 2,4 miljoner. 

Under 2019 har förvaltningen haft i uppdrag att genomföra en omorganisat-

ion inom administrationen och fritidsgården samtidigt som man byggt upp 

en ny förvaltning och nämnd. 

Förvaltningen har effektiviserats inför 2020 med 1,2 miljoner.  

Det ekonomiska utfallet är bättre än beräknat. Det beror till stor del på att 

föreningsbidraget inte förbrukats samt att fritidsgårdarna inte bemannats i 

den utsträckning som varit planerad. 

 

Förvaltningens måluppfyllelse är god. Förvaltningen har genomfört sina 

grunduppdrag enligt förväntan samtidigt som man verkställt en ny administ-

rativ struktur. 

Kultur- och fritidsnämnden har under 2019 haft 3 836 000 kronor i investe-

ringsbudget men endast använt 346 000 kronor. Av överskottet på 3 490 105 

kronor kommer 3,3 miljoner kronor begäras överförda till 2020 då investe-

ringar ej kunnat genomföras helt under 2019.   
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Kultur- och fritidsnämn-
den 
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Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2019 Kultur- och fritidsnämnden KFN 

2019/00010 nr 807, 2020-02-06 

- Årsredovisning 2019 Kultur- och fritidsnämnd   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen   

Ekonomichef  

Förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen 

Fastighetschef 
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§ 15 Dnr 2020/00002  

Årsbokslut för bygg- och miljönämnden 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

1. Årsredovisning för 2019 för bygg- och miljönämnden godkänns och 

överlämnas till kommunfullmäktige.  

Sammanfattning  

Verksamheten inom förvaltningen löper väl. Det råder ett relativt högt be-

byggelsetryck i kommunen vilket märks på volymen ärenden kopplat till 

bygglov, kart- och mättjänster samt miljö- och hälsoskydd. 

Det råder stort fokus på utvecklingsarbete, handläggningstider mins-

kar, kundnöjdheten ökar liksom tillgängligheten. 

Miljöavdelningens verksamhet läggs fast i början i en tillsynsplan lagd uti-

från tillgängliga resurser. Tillsynen av de enskilda avloppsanläggningarna 

går mot mål.  

Förvaltningen har under året en god balans i bemanningen vilket gör att 

verksamheten löper på väl med rimliga handläggningstider, tid för utveckl-

ingsarbete, ökad tillgänglighet och relativt god arbetsmiljö. 

Bedömningen är att måluppfyllelsen är god för de sex målen. Endast ett av 

målen anses inte uppfyllt. 

Verksamheten ger ett överskott om cirka 1,5 miljoner kronor.  

 

Ärendet 
Bygg- och miljönämndens verksamheter kostar nästan 13,3 miljoner kronor 

netto 2019, vilket är en minskning jämfört med året innan. Nämndens verk-

samheter lämnar ett överskott jämfört med budget om drygt 1,5 miljoner 

kronor. Den främsta orsaken till överskottet är högre intäkter än budgeterat. 

Intäkterna är cirka 22 procent högre än budget medan utfallet av kostnader-

na ligger mer i nivå med lagd budget, dock överstiger kostnaderna budget 

med cirka 1,5 procent. 

Nämndens intäkter består främst av bygglovsavgifter, tillsynsavgifter och 

tillståndsavgifter samt intäkter för arbete som utförs i plan- och exploate-

ringsprojekt. Dessutom har nämnden intäkter för kart- och mättjänster. 

Intäkterna inom bygglovverksamheten ger det enskilt största bidraget till 

överskottet, intäktsökningen är nästan 24 procent högre än budgeterat. 

Överskottet beror främst på att ärendeflödet inom bygglovavdelningen är 
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osedvanligt stort vilket i sig genererar ökade intäkter. Mot slutet av året 

konstateras ökning av ärendeflödet och just november månad (efter maj må-

nad) är en av de månader där flest ärenden inkommer till bygglovavdelning-

en.  

Det är även ett antal företagsetableringar aktuella med stora lager- och lo-

gistikbyggnader som beviljas lov under 2019. Dessutom ger den nya plan- 

och bygglovtaxan som gäller från maj 2019 ett mer korrekt avgiftsuttag jäm-

fört med tidigare taxa där det inte gick att ta rätt betalt för utfört arbete. 

Övriga verksamheter ger ett mindre överskott. Bygg- och miljönämndens 

egen verksamhet uppvisar dock ett mindre underskott. Förklaringen är att 

2019 är första året i en ny mandatperiod samtidigt som nämnden får flera 

nya ledamöter och då är behovet av introduktion större än ett vanligt verk-

samhetsår.  

Årsredovisningen som bygg- och miljöförvaltningen har tagit fram redovi-

sas i sin helhet till bygg- och miljönämnden med förslag om godkännande.  

Verksamheterna fick följande resultat 

-Bygg- och miljönämnd -283 000 kronor (underskott 40 000 kronor) 

-Nämndadministration -297 000 kronor (överskott 6 000 kronor) 

-Kart, mät, GIS -2 062 000 kronor (överskott 38 000 kronor) 

-Bygglovavdelning -697 000 kronor (överskott 1 217 000 kronor) 

-Förvaltningsledning -3 206 000 kronor (överskott 84 000 kronor) 

-Miljöavdelning -4 230 000 kronor (överskott 130 000 kronor) 

-Bostadsanpassning -2 515 000 kronor (överskott 128 000 kronor) 

Den totala nettobudgeten för verksamhetsåret var 14 853 000 kronor.  

Uppföljning 

Ingen uppföljning krävs. 

Beslutsunderlag 

 Årsredovisning 2019 för bygg- och miljönämnden   

 

______________ 
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Omslagsbilden: 

Sommar i centrum – roliga aktiviteter för barn och unga 

Under fyra sommarveckor bjöd kommunen in till Sommar i centrum – en härlig sommarmiljö 
med aktiviteter för barn, unga och familjer utanför kommunhuset i Bålsta. 

På programmet stod bland annat ansiktsmålning, pysseltält, origami, käpphästhoppning, 
drakbygge, musik och underhållning. Aktiviteterna lockade många besökare och blev mycket 
uppskattade.  
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1 Inledning 

1.1 Om årsredovisningen 

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om kommunens 
samlade verksamhet och ekonomi år 2019. 

Den vänder sig också till dig som är invånare eller företagare i kommunen och alla andra som 
är intresserade av kommunens verksamhet och ekonomi. 

Här kan du läsa om vilka mål som satts upp, hur måluppfyllelsen har gått och hur 
skattepengarna har använts. 

De obligatoriska inslagen förvaltningsberättelse och ekonomisk redovisning kompletteras 
med en inledning samt nämndernas och bolagens rapporter om sin verksamhet och ekonomi. 
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1.2 Förord 

 

Kompletteras innan KS sammanträde 

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsens ordförande 

Lotta Grahn Elg 
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1.3 Fakta om Håbo kommun 

Representation i kommunfullmäktige, parti Andel röster val 
2018 

Mandat 

Socialdemokraterna 25,97 % 11 

Moderaterna 25,9 % 10 

Sverigedemokraterna 19,43 % 8 

Centerpartiet 7,64 % 3 

Bålstapartiet 7,14 % 3 

Liberalerna 3,93 % 2 

Vänsterpartiet 3,96 % 2 

Kristdemokraterna 3,13 % 1 

Miljöpartiet 2,48 % 1 

Summa 100 % 41 

 

Åldersfördelning 2019-12-31 Håbo kommun, 
antal 

Håbo kommun, 
procent 

Riket, 
procent 

Uppsala län, 
procent 

0-6 1 956 8,9 % 8,2 % 8,3 % 

7-9 873 4,0 % 3,6 % 3,7 % 

10-12 939 4,3 % 3,6 % 3,6 % 

13-15 970 4,4 % 3,4 % 3,4 % 

16-19 1 179 5,4 % 4,4 % 4,4 % 

20-29 2 265 10,3 % 12,9 % 15,5 % 

30-44 4 067 18,5 % 19,3 % 19,4 % 

45-64 5 817 26,5 % 24,5 % 23,1 % 

65-79 3 127 14,3 % 14,9 % 14,0 % 

80 –w 741 3,4 % 5,2 % 4,6 % 

Summa 21 934 100,0 100,0 100,0 

 

Befolkning, hushållssammansättning Antal 2017 Antal 2018 
Procent 

2018 
Procent 

riket 2018 

Ensamstående utan barn 2 375 2 556 29 40 

Ensamstående med barn 685 726 8 7 

Sammanboende utan barn 2 198 2 222 26 24 

Sammanboende med barn 2 616 2 660 31 22 

Övriga hushåll 539 529 6 7 

Totalt 8 413 8 693 100 100 

Fotnot: Uppgifter avseende år 2018 är de senast tillgängliga. 

 

Skattesats, procent 2015 2016 2017 2018 2019 

Kommunen 21,34 21,34 21,34 21,34 21,34 

Landstinget 11,16 11,16 11,71 11,71 11,71 

Skattesats totalt 32,50 32,50 33,05 33,05 33,05 
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1.4 Organisation 

Håbo kommuns politiska organisation och tjänstemannaorganisation 

 

Kommunstyrelsen 

 

Övre raden fr. v.: Helene Cranser (S), Per-Arne Öhman (M), Fredrik Anderstedt (S), Fred 
Rydberg (KD), Sven-Olov Dväring (S), Kjell Dufvenberg (L), Thomas Moore (SD) 

Nedre raden fr. v.: Owe Fröjd (Båp), Helene Zeland Bodin (C), Agneta Hägglund (S), 
Liselotte Grahn Elg (M), Christian Nordberg (MP), Michael Rubbestad (SD) 
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1.5 Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade i juni om tre övergripande mål för kommunens verksamhet 
under mandatperioden: 

 Öka företagarnas nöjdhet med kommunens och bolagens fysiska och digitala 
bemötande 

 Utveckla områden för bostäder, arbetsplatser och service utifrån samhällets behov 
 Utveckla mötesplatser som stärker Håbos attraktivitet 

Aktiviteter och arbete har pågått under resten av året men bedömningen är att målen inte nåtts 
under året och arbetet måste fortsätta. 

Nämnderna har utifrån de fyra perspektiven målgrupp, verksamhet, medarbetare och ekonomi 
identifierat ett antal utvecklingsmål för perioden. Måluppfyllelsen inom kommunens 
nämnder bedöms vara relativt god för året. Elva mål anses vara helt uppfyllda, åtta mål anses 
vara delvis uppfyllda och fyra mål är inte uppfyllda. Bedömningen är att målen kommer att 
uppfyllas på sikt men att det kommer att krävas ett flerårigt arbete. 

Kommunfullmäktige har beslutat om tre finansiella mål för kommunen: 

 Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt två procent av 
skattenettot exklusive realisationsvinster och investeringsbidrag från andra än staten 

 Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att minska 
kommunens skuldsättningsgrad eller för att finansiera kommunens investeringar 

 Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till kommunen 

Inget av dessa tre mål har uppfyllts för året. 

Bokslutet visar ett positivt resultat för hela koncernen och kommunen redovisar ett resultat på 
26,9 miljoner kronor. När realisationsvinster räknas bort, enligt balanskravet, så återstår ett 
överskott med 1,7 miljoner kronor. 

Årets investeringar inom koncernen uppgår till 229 miljoner kronor varav 194 miljoner avser 
kommunen. 
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1.6 Kvalitet 

Vi jämför oss med andra kommuner 

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett verktyg där kommuner jämförs. Arbetet drivs av 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Jämförelsen ser på kommuners kvalitet ur ett 
invånarperspektiv. 260 kommuner deltar i jämförelsenätverket idag. 

Kommunens kvalitet undersöks årligen inom tre områden: 

· Barn och unga 

· Stöd och omsorg 

· Samhälle och miljö 

Resultaten ger en indikation på kvaliteten i kommunen och därför är det viktigt att analysera 
resultaten och se varför de ser ut som de gör. I jämförelsediagrammen används färgerna rött, 
gult och grönt för att visa hur Håbo kommuns resultat ligger till jämfört med andra. För varje 
mått rangordnas alla kommuner efter sitt resultat. De 25 procent bästa kommunerna får grön 
färg, de 25 procent sämsta får röd färg och de övriga kommunerna i mitten får gul färg. 
Saknas data visas det med grå färg. Inom området "Barn och unga" förekommer även färgen 
vit vilket innebär att ingen vikning har gjorts. Varje stapel i diagrammen visar översiktligt 
andelen mått med respektive färg inom varje perspektiv. Färgsättningen visar om resultatet är 
bra eller dåligt i jämförelse med andra, inte om resultatet i sig är bra eller dåligt. 

Nedan ges en sammanfattande bild av Håbo kommuns kvalitet i jämförelse med andra 
kommuner. 

 

Området Barn och unga är valt på grund av att det är en prioriterad målgrupp. Nyckeltalen är 
framförallt kopplade till utbildningsverksamheten men även deltagande inom kultur- och 
fritidsverksamhet. 

I Håbo kommun erbjuds alltid förskoleplats inom garantitiden. Däremot erbjuds endast 17 
procent av alla som söker till förskola plats på önskat datum. Resultatet har gått ner jämfört 
med tidigare år och är bland de 25 procent sämsta i riket. En bidragande orsak är att 
vårdnadshavare väljer ett datum som sammanfaller vid ett månadsskifte även om behovet av 
plats är först senare under månaden, då även inskolningen påbörjas. Den nyöppnade förskolan 
Frösundavik har förbättrat barngruppernas storlek under året och är nu i genomsnittet med 
övriga kommuner i landet. 
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Resultaten i grundskolan är fortsatt bra. Den största förändringen jämfört med tidigare år är 
antalet godkända elever i årskurs 6 i ämnet matematik, där kommunen nu tillhör de 25 procent 
bästa i landet. 

Gymnasieelever på Fridegårdsgymnasiet med examen inom 4 år har minskat något jämfört 
med tidigare år men kommunen placerar sig fortsatt i mitten vid en jämförelse med andra 
kommuner. 

Barn och ungas deltagartillfällen i idrottsföreningar har sjunkit de senaste åren. Det är främst 
ungdomar i åldrarna 13-17 år som har ett minskat deltagande. I åldrarna 7-12 år är deltagandet 
fortsatt högt i jämförelse med andra kommuner. 

 

Området Stöd och omsorg fokuserar på de målgrupper av medborgare som behöver service av 
socialtjänst och omsorgsverksamhet utifrån sina specifika behov. 

Hela 96 procent av vuxna personer som ansökt av försörjningsstöd har inte återkommit med 
en förnyad ansökan om försörjningsstöd inom ett år efter avslutat försörjningsstöd. Det 
placerar in kommunen bland de 25 procent bästa kommunerna i landet. Väntetiden inom 
försörjningsstöd från ansökan till beslut har förbättrats något jämfört med tidigare år men är 
fortsatt  bland de 25 procent sämsta i landet. 

Inom kommunens hemtjänst, särskilt boende för äldre och LSS, visar årets mätning att 
kvaliteten är fortsatt hög. Daglig aktivitet, valfriheten att välja alternativa måltider och ett 
brett TV-kanalutbud i gemensamma utrymmen på äldreboenden är några exempel vad som 
erbjuds vilket placerar in Håbo som en av de 25 procent bästa kommunerna i landet. Även 
inom hemtjänsten placerar sig Håbo bland de 25 procent bästa när det gäller hur många 
personal hemtjänsttagaren träffar i genomsnitt under en period på 14 dagar. Däremot upplever 
hemtjänsttagarna att de ofta besväras av ensamhet. 
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Inom området Samhälle och miljö finns nyckeltal som mäter kommunens service till samtliga 
som bor, vistas eller verkar i kommunen. Kommunal service som avfallshantering ingår. 
Dessutom ingår hållbart samhällsbyggande, både socialt vad gäller arbetsmarknad och 
delaktighet, ekonomiskt kopplat till näringsliv samt miljömässigt. 

Samtliga frågor som kommer in via kommunens officiella e-post besvaras inom en dag och 
hela 83 procent av de som kontaktar kommunen via kommunens huvudnummer får direkt ett 
svar på sin fråga. 94 procent upplever även ett gott bemötandet vid kontakt med kommunen. 
Det placerar Håbo kommun som en av landets sjunde bästa kommuner när det gäller 
tillgänglighet och service. 

Av kommunens bilar har andelen miljöbilar fortsatt sjunka jämfört med tidigare år. Däremot 
ses en positiv trend gällande andelen ekologiska livsmedel i kommunen verksamheter. 
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1.7 Befolkning, boende och sysselsättning 

1.7.1 Boende och befolkning 

1.7.1.1 Bostäder 

I Håbo kommun finns drygt 8 500 bostäder. Av dessa utgörs cirka 72 procent av småhus och 
cirka 27 procent av bostäder i flerbostadshus. Drygt en procent är övriga bostäder som till 
exempel specialbostäder för äldre eller personer med funktionsnedsättning. Andelen småhus 
är relativt hög. Som jämförelse utgörs 42 procent av hela landets bostadsbestånd av småhus. 

Under 2019 färdigställs 186 nya bostäder (utfärdade slutbesked). Flertalet nya bostäder 
tillkommer i centralorten Bålsta i projektet Väppeby Äng. I Skokloster färdigställs 26 nya 
bostäder i projektet Gropen, där 13 parhus uppförs. Det uppförs 18 stycken småhus i 
kommunen främst lokaliserat till landsbygden. 

Årets bostadsbyggande visar att trenden med ökat bostadsbyggande har fortsatt. Under år 
2009-2015 har nyproduktionen pendlat mellan 25-50 bostäder per år för att sedan successivt 
öka. År 2016 var det en måttlig ökning då 64 bostäder färdigställs. År 2017-2019 är det 
betydligt högre volymer, se tabell nedan. För år 2019 nås en toppnotering om 186 
färdigställda bostäder. 

År Färdigställda bostäder 

2017 177 

2018 120 

2019 186 

Under året lämnas bygglov för 49 småhus och 125 lägenheter i flerbostadshus samt 60 
bostäder i vårdboende. Sammantaget är det 174 nya bostäder och 60 stycken vårdplatser i 
särskilt boende. Färdigställandet av dessa bostäder blir under åren 2020-2021, med 
tyngdpunkt mot 2021. Det innebär att 2020 kommer uppvisa relativt låg produktionsvolym. 
Från år 2021 och framåt finns förutsättningar för en volym  som de senaste årens och kanske 
något mer. Det finns en stor volym bostäder som ingår i flera av detaljplaneprojekten som 
processas för närvarande. När de planerna kan genomföras så finns mycket goda 
förutsättningar för en fortsatt uppåtgående trend i bostadsbyggandet. Detta under förutsättning 
av att byggherrarna ser att marknaden efterfrågar aktuellt utbud. 

Ett av de större kommande exploateringsprojekten för bostäder utgörs av området för den så 
kallade Tvåhusplanen. Planen vinner laga kraft mars 2019 och i december kan första 
bygglovet hanteras. Första etappen utgörs av 97 bostäder i flerbostadshus. Lägenheterna 
upplåts med bostadsrätt. Hela Tvåhusområdet mellan järnvägen och Stockholmsvägen kan 
innehålla cirka 500 bostäder i flerbostadshus. Utbyggnaden kommer att pågå flera år. 
Kommunen har att anlägga infrastrukturen med gata och vatten- och avloppsanordningar. De 
arbetena påbörjas under 2020. 

Ett annat av de större exploateringsområdena i Bålsta är Väppeby Äng där produktionen av 
bostäder avslutas kring halvårsskiftet. Sista inflyttningen sker efter sommaren. Det är 
Håbohus respektive BoKlok som uppför cirka 260 bostäder i hyres- och bostadsrätt. Inom 
Håbohus område uppförs två gruppbostäder om sex bostäder vardera. Området blir helt 
färdigställt 2020 när tomten avsedd för förskola färdigställs. Byggstart av den nya förskolan 
sker i slutet av året. Förskolan är en så kallad friförskola och drivs av MåBra Förskolor, som 
räknar med plats för 120 barn. 

I Lindegårdsvägens södra del (invid Åbergs Museum) sker byggstart för cirka 30 
hyreslägenheter som färdigställs under 2020. Strax intill har Götenehus hittills uppfört tio 
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småhus/kedjehus med äganderätt. Försäljningen av återstående 20 småhus går sakta, och ska 
uppföras vartefter husen säljs. Inom samma detaljplan avser Götenehus sedan fortsätta med 
nästa etapp, som ger cirka 60 bostäder i flerbostadshus. 

Samtliga bostäder inom Frösundavik är inflyttade och tillsammans med förskola, bollplaner 
och lekplats är 2019 första året då det inte längre är byggarbetsplats. Däremot kompletteras 
Frösundavik under våren med en mindre livsmedelsbutik. Det är ett helt nytt koncept och 
under våren slås portarna upp för landets första obemannade livsmedelsbutik (Lifvs). 

Planeringen för etapperna i det stora förnyelseprojektet kring Bålsta centrum fortsätter under 
året. Den första etappen kring Bålsta torg med resecentrum är föremål för granskning av 
planförslaget under maj-juni. Därefter omarbetas planförslaget till del och sänds i slutet av 
året ut för en förnyad granskningsomgång. Sammantaget bedöms planen ge möjlighet för 
uppförande av drygt 740 lägenheter och i olika upplåtelseformer. Den täta strukturen med 
blandande funktioner skapar förutsättning för en levande och trygg stadsdel såväl dag- som 
kvällstid. 

Planeringen för etapp 6 för själva Bålsta centrum och närmaste omgivning mynnar i ett 
samrådsförslag som hanteras under våren. Här handlar det om utökade ytor för handel, kontor 
och liknande samt cirka 240 bostäder. Del av centrumparkeringen föreslås att bebyggas med 
parkeringshus för att möta ökat behov av parkeringsplatser. 

Inom gamla Bålsta går detaljplanen för Björkvallen i mål under hösten. Projektet innehåller 
112 bostäder i två- till fyra våningar i flerbostadshus respektive småhus. Ett annat projekt i 
gamla Bålsta är utvecklingen kring ”Gästis” där förslaget till detaljplan antas i december, men 
beslutet överklagas. 

I Kalmarsand finns det flera projekt som är aktuella i planprocesser och tillsammans 
summerar de till närmare 500 bostäder. Det största planprojektet av dem medför cirka 400 nya 
bostäder och berör bland annat siloområdet. En mindre del verksamhetsmark föreslås samt 
plats för förskola/skola och eventuellt någon typ av vårdboende. Planförslaget var på samråd 
år 2018 och vidareutveckling pågår av förslaget i kombination med genomförandefrågor 
såsom köp- och exploateringsavtal. 

Första detaljplanen inom ramen för Gröna Dalens planprogram är aktuell för samråd under 
sommaren. Därmed tas första steget mot att utveckla en stadspark som binder ihop de centrala 
delarna av Bålsta med Mälaren och sammanför Bålstas bostadsområden. Här planläggs 
parkmark, aktivitetsytor samt möjlighet för Gröna Dalenskolan att bygga ut sina lokaler samt 
att möjliggöra uppförande av en idrottshall intill skolan. I Gröna dalen norr om Centrumleden 
utvecklas ett planprojekt med bostäder om 50-60 lägenheter (Bovieran). Den planen 
innehåller även en mindre del småhusbebyggelse mot skogsbrynet i väster. 

I Skokloster färdigställs projektet Gropen under året. Ett helt nytt projekt i centralt läge, mitt i 
byn, sätter fart under året tillsammans med Håbohus, där syftet är att möjliggöra bostäder och 
centrumverksamhet i anslutning till Slottsskolan i Skokloster. Här rör det sig om cirka 30 
hyreslägenheter. Ett planförslag är föremål för samråd under hösten. Projektet Skokloster 
Udde intar ett pausläge under året i avvaktan på utredning kopplat till VA-försörjningen. 

Det finns planprojekt på landsbygden med mindre volym bostäder som till exempel i Ekilla 
och Katrinedal. Det finns även byggrätter i några äldre detaljplaner i Skokloster, Måttan, 
Övergran och Krägga där markägaren påbörjar förberedelser inför genomförande. 

I kommunens bostadsförsörjningsprogram från 2014 anges riktlinjen att den årliga 
produktionen av bostäder ska ske balanserat i etapper och ska samspela med regionens 
tillväxtambitioner. Bostadsförsörjningsprogrammet anger även ett tillskott med 150-200 nya 
bostäder per år i kommunen. Årets produktion av bostäder ligger i linje med programmets 
ambitioner. 
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Bostadsförsörjningsprogrammet är ett viktigt verktyg för den långsiktiga och strategiska 
planeringen och utvecklingen av bostäder i Håbo kommun, och har koppling till flera viktiga 
styrdokument för hur kommunens markområden ska användas och utvecklas. Under 2020 
väntas Håbo kommuns nya översiktsplan antas av kommunfullmäktige. I samband med att 
översiktsplanen antas inleds en revideringsprocess av kommunens 
bostadsförsörjningsprogram. Revideringen syftar dels till att uppdatera programmet till 
dagens förutsättningar, dels till att säkerställa att riktlinjerna överensstämmer med 
översiktsplanens planeringsriktlinjer. 

1.7.1.2 Befolkningen  

Befolkningstillväxten fortsätter i Håbo kommun. Vid årsskiftet 2019/2020 uppgår antalet 
invånare till 21 934 personer, vilket motsvarar en ökning med 370 personer. Det är en lägre 
befolkningsökning än under föregående år då befolkningen ökade med 481 personer. Den 
procentuella befolkningsökningen under 2019 är 1,7 procent, vilket är en starkare tillväxt än 
Sveriges totala befolkningsökning på 1,0 procent. 

Den största delen av befolkningsökningen beror på ett positivt flyttnetto. Under 2019 har 
1 490 personer flyttat till Håbo kommun, medan 1 188 personer flyttat från kommunen. Det 
innebär att Håbo kommun har ett positivt flyttnetto på 302 personer. Befolkningen ökar även 
på grund av ett positivt födelsenetto. Under året föddes 218 barn, medan 153 personer avled, 
vilket bidrar till ett positivt födelsenetto på 65 personer. 

Håbo kommuns befolkningsprognos från 2019 indikerade en befolkningsökning med drygt 
400 personer under året. Den faktiska befolkningsökningen blev 30 personer färre än 
prognosticerat. Avvikelsen mellan prognosen och det faktiska utfallet beror på att såväl 
flyttnettot som födelsenettot blev något lägre än prognosens antaganden. 

Ålder Utfall 2018-12-31 Utfall 2019-12-31 Förändring 

0 238 231 -7 

1-5 1396 1434 38 

6-9 1154 1164 10 

10-12 975 939 -36 

13-15 934 970 36 

16-18 870 903 33 

19-24 1340 1332 -8 

25-44 5179 5276 97 

45-64 5652 5817 165 

65-74 2307 2204 -103 

75-79 841 923 82 

80-w 678 741 63 

Totalt 21564 21934 370 

In- och utflyttningen är fortsatt hög. Håbo kommun har en stor omsättning på bosatta, vilket 
är karaktäristiskt för kommunerna runt Stockholm. Flyttnettot uppgår år 2019 till 302 
personer, vilket är lägre än under föregående år. 

Totalt har 1 490 personer flyttat till Håbo kommun under 2019, och 1 188 personer har flyttat 
från kommunen. Utbytet med övriga Sverige vad gäller in- och utflyttare är betydligt högre än 
utbytet med det egna länet. Av alla flyttar som gjordes under året, såväl inflyttning som 
utflyttning, gick 78 procent över länsgränsen. Gentemot övriga Sverige har Håbo kommun ett 
positivt flyttnetto på 299 personer. Det kan förklaras med att en stor andel av flyttarna sker 
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över länsgränsen mot Stockholms län. 13 procent av flyttarna skedde inom Uppsala läns 
gränser. Gentemot övriga kommuner i länet har Håbo kommun ett negativt flyttnetto på minus 
46 personer. Nio procent av flyttarna gick till eller från utlandet. Gentemot utlandet har Håbo 
kommun ett positivt flyttnetto på 49 personer, vilket är lägre än under föregående år. 

  Inflyttning 2019 Utflyttning 2019 Flyttnetto 2019 Flyttnetto 2018 

Uppsala län 155 201 -46 -71 

Övriga Sverige 1190 891 299 373 

Utlandet 145 96 49 95 

Totalt 1490 1188 302 397 

Håbo kommun fortsätter att ha en förhållandevis ung befolkning. Det beror på att kommunens 
hushåll består av en stor andel barnfamiljer. Genomsnittsåldern i kommunen är 39,8 år, vilket 
är den tredje lägsta i Uppsala län efter Knivsta kommun och Uppsala kommun. 
Genomsnittsåldern i Sverige är 41,2 år. 

Den stora andelen barnfamiljer bidrar till att andelen barn och unga under 20 år är 
förhållandevis hög i jämförelse med övriga länet och nationellt. Gruppen 20-29-åringar är 
dock betydligt lägre. Det beror sannolikt på att många unga vuxna flyttar från kommunen för 
arbete och studier, vilket ger en lägre andel i dessa åldersgrupper. 

Andelen 30-44-åringar, 45-64-åringar samt 64-79-åringar är ungefär densamma i Håbo 
kommun som i Uppsala län såväl som i riket. 

I jämförelse med såväl länet som riket som helhet har Håbo kommun en betydligt lägre andel 
äldre personer över 80 år. Antalet personer över 80 år har dock ökat i en snabbare takt i 
kommunen än i övriga länet och nationellt. Under 2000-talet har antalet personer över 80 år 
mer än dubblerats och ökningen kommer sannolikt fortsätta under kommande år. 

1.7.2 Sysselsättning och näringsliv 

1.7.2.1 Näringsliv 

I Håbo kommun finns över 2 100 företag och många nya företag startar upp verksamhet under 
året. Nyföretagandet ligger fortsatt på en hög nivå i kommunen vid en jämförelse med andra 
kommuner. Företagen i kommunen anses generellt välmående med förutsättningar för god 
tillväxt. Under året genomförs en rad aktiviteter inom koncernen med stöd av den 
handlingsplan ”Tillsammans mot 4,0” som arbetats fram i dialog mellan kommunkoncernen 
och företagarna i syfte att utveckla samverkan och förståelse. Projektet har flera delmål och 
övergripande handlar det om att nå än bättre företagsklimat i kommunen. 

Svenskt Näringsliv har en metod att mäta företagsklimat och i den mätning och ranking som 
presenteras i september uppvisar Håbo en klättring till det bättre. Det sammanfattade 
omdömet från Håbo kommuns företagare ger ett resultat om 3,05 jämfört med förra årets 2,71. 
Under året utvecklas en mycket god dialog mellan företagarorganisationerna och dess 
medlemmar tillsammans med den kommunala förvaltningen. Dialogen ger en eftertraktad 
samsyn med ökad förståelse och respekt för varandras roller. Samtidigt kan konstateras att i 
de mätningar som görs i samband med kommunens myndighetsutövning i de tjänster som 
företagarna utnyttjar så ökar nöjd-kund-indexet. Inom bygglov är företagarnas ökade 
kundnöjdhet mest tydlig. 

Företagarnas intresse av att etablera sig i kommunen är stort och i synnerhet i Bålsta. Det 
finns för närvarande begränsat med planlagd mark till försäljning, men flera projekt är under 
planering och planläggning och ger ett kraftigt tillskott av verksamhetsmark. 

Inom och i anslutning till Bålsta finns stora möjligheter till utveckling av mark för etablering 
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av verksamheter. I Dragets verksamhetsområde nära trafikplatsen vid väg E18 säljs under året 
den sista tomten inom den äldre detaljplanen. Sammantaget är det över 100 000 kvadratmeter 
mark där nu företag byggt, bygger eller ska till att bygga nytt. I den nordvästra delen av 
Draget pågår planläggning av ytterligare 55 000 kvadratmeter verksamhetsmark (samråd i 
årets början). 

Inom Lillsjöns Företagspark fortsätter byggnationen av en större dagligvaruhandel. Det är en 
ICA Maxibutik som etableras med planerat öppnande mars 2020. Inom samma område står 
det klart under året att BraBil etablerar sig och lämnar Dyarnes verksamhetsområde. Här ges 
möjlighet till utökade ytor med större erbjudande till kund. Området rymmer även byggrätt 
för ytterligare ett par mindre etableringar. 

Öster om företagsparken pågår planläggning för att möjliggöra utökning av 
verksamhetsområdet med cirka 25 000 kvadratmeter. Efter samrådet förs under året en dialog 
med Länsstyrelsen i Uppsala län kring närheten till fornlämningar och hur mötet med dessa 
och verksamhetsområdet optimalt kan utformas. Med tanke på det attraktiva läget nära väg 
E18 är intresset stort för etablering. En av aktörerna som avser etablera sig är McDonalds. 
Intresse finns även för etablering av en drivmedelsanläggning (Tanka) vilket kommer att 
prövas i den fortsatta planprocessen. 

Dragelund utgörs av ett större markområde (cirka 60 hektar) med attraktivt läge längs med 
väg E18 med möjlig anslutning mot Dragets trafikplats. Planeringen är ännu i tidigt skede 
med ett planprogram som godkänns under våren. Därefter följer detaljplaneskedet 
tillsammans med KilenKrysset som är den intressent kommunen ser som blivande exploatör. 
Här studeras även hur mark på östra sidan motorvägen kan utvecklas för verksamheter. 
Eventuellt kan även mark inom grannkommunen, Upplands-Bro kommun, komma att 
inkluderas vilket förutsätter en fortsatt och bred dialog med Upplands-Bro kommun. 

Ett annat större utvecklingsområde i anslutning till Bålsta utgörs av Logistik Bålsta, som är 
beläget nordväst om Bålsta. Ett planprogram från 2013 ligger till grund för planeringen av de 
nya verksamhetskvarteren. Första byggstart sker under året inom kvarter 3 (cirka 30 hektar 
mark). Det är en större etablering i storleksordningen 110 000 kvadratmeter höglager för 
Dagab/Axfood som beräknas stå klar år 2023. 

Nästa detaljplan inom Logistik Bålsta är kvarter 4 som antas av kommunfullmäktige i 
september. Här ges bland annat möjlighet för Benders att utveckla sin verksamhet. Det blir 
cirka 26 hektar verksamhetsmark varav 16 hektar för annan köpare. Beslutet att anta 
detaljplanen är dock föremål för överprövning. 

För de två kvarteren 5 och 6 som ligger längst västerut i Logistik Bålsta blir ett förslag till 
samrådshandling klar i slutet av året. Planområdet innehåller 25 hektar mark för 
verksamhetsändamål. Dessutom planläggs 23 hektar som naturmark för att säkerställa en 
buffert av skog som tätortsnära rekreation mellan verksamhetsområdet och bostäderna i 
Skörby. 

Under november lämnas planuppdrag för ett större verksamhetsområde utanför Bålsta i 
anslutning till Ekolskrogs rastplats. Här undersöks möjligheten att etablera ett verksamhets- 
och logistikområde. Samtidigt vill Preem utveckla rastplatsen Ekolskrog med fokus på 
servering/restaurang. Planen ska även undersöka möjligheten för Bålsta Auktionshall att 
expandera sin verksamhet. Området är drygt 35 hektar. 

I de centrala delarna av Bålsta möjliggörs också handel av mer småskaligt format. Det görs 
inom ramen för Bålsta centrumplaneringen där det uppmuntras till lämpliga verksamheter i 
kommande bostadsbebyggelse i gatuplanen. Dessutom är fastighetsägaren för Bålsta Centrum 
i aktiv planeringsfas i planläggningen för att utveckla centrum med både bostäder och 
kommersiella lokaler. 
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Under året uppstår en ny företeelse i kommunen med obemannad mindre livsmedelsbutik. Det 
är cirka 25 kvadratmeter butiksyta placerad i nära anslutning till där många bor, men längre 
bort från andra butiker. Den ena, och landets första, öppnas i Frösundavik och den andra 
öppnas i Krägga. 

I arbetet med framtagande av ny översiktsplan är förutsättningarna för näringslivets 
utveckling en självklar del. Där ingår både strategiska inriktningar och utpekande av lämpliga 
områden för verksamhetsutveckling. Samtidigt hanterar översiktsplanen hur de befintliga 
företagen ges bästa möjliga förutsättningar att utvecklas inom de områden som kommunen 
kan råda över eller påverka inom. 

1.7.2.2 Branschspridning 

Håbo kommun är kommunens största arbetsgivare med många anställda inom vård, omsorg 
och utbildning. Kommunens näringsliv består till stor del av många små företag och ett 
mindre antal medelstora företag. Verksamheterna är spridda men stora delar av arbetsstyrkan 
är sysselsatta inom byggverksamhet, tjänster samt handel, hotell och restaurang. 

Bransch Antal Procentuellt 

Jordbruk, skogsbruk och fiske 60 1,1 

Tillverkning och utvinning 531 9,2 

Byggverksamhet 911 15,8 

Handel, hotell och restaurang 915 15,9 

Transport 260 4,5 

Tjänster 957 16,6 

Utbildning 955 16,6 

Vård och omsorg 727 12,6 

Offentlig förvaltning och försvar 291 5,1 

Ej specificerat 150 2,6 

Totalt 5 757 100,0 

Uppgifter avser år 2018 och är de senast tillgängliga. 

1.7.2.3 Arbetspendling 

Håbo kommun har ett strategiskt läge i Mälardalen, längs Mälarbanan och E18. Kommunens 
geografiska läge är en förutsättning för kommunens arbetspendling. Den huvudsakliga 
arbetspendlingen sker mot Storstockholm, men kommunen har även utbyte med Uppsala, 
Enköping och Västerås. Pendeltåg och regionaltåg gör det möjligt att en för en stor del av 
kommunens befolkning att arbeta i andra kommuner i Mälardalen. 

Totalt pendlar 7 157 personer ut från Håbo kommun. Antalet inpendlare uppgår till 2 144 
personer. Att antalet utpendlare är större än antalet inpendlare innebär att Håbo kommun har 
ett negativt pendlingsnetto. Det negativa pendlingsnettot uppgår till 5 013 personer. Det beror 
till stor del på kommunens goda pendlingsförutsättningar och närheten till starka 
arbetsmarknader i omkringliggande städer. 

Vanligast är att pendla till Stockholms län, dit pendlar totalt 6 003 personer. De vanligaste 
pendlarkommunerna i Stockholms län är Stockholms stad, Upplands-Bro kommun och 
Järfälla kommun. 805 personer pendlar till andra kommuner inom Uppsala län och 120 
personer pendlar till Västmanlands län. 

Inpendlingen till Håbo kommun uppgår till 2 144 personer. 1 126 av dessa pendlar in från 
Stockholms län. Inom Uppsala län pendlar 806 till Håbo kommun från länets övriga 
kommuner. 
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Arbetspendling Håbo kommun 

Förvärvsarbetande befolkning 10 784 

Arbetstillfällen 5 757 

Utpendling 7 157 

Inpendling 2 144 

Nettopendling 5 013 

Uppgifter avser år 2018 och är de senast tillgängliga. 

1.7.2.4 Arbetslöshet 

I slutet av 2019 uppgår andelen öppet arbetslösa och sökande i program till 3,6 procent av den 
förvärvsarbetande befolkningen. Det är en högre andel än under föregående år. Andelen är 
relativt låg i jämförelse med övriga Uppsala län och hela landet. 

Andelen 18-24-åringar som är öppet arbetslösa eller sökande i program uppgår till 4,8 
procent. Det är en högre andel än föregående år. Motsvarande andel i Uppsala län är 4,2 
procent, och i Sverige som helhet 6,2 procent. 

Andel av befolkningen 16-64 år i arbetslöshet och i program eller med stöd, vid årets slut 
(%). 

År Håbo Uppsala län Riket 

2013 3,7 4,7 6,7 

2014 3,5 4,2 6,3 

2015 3,4 4,2 6,1 

2016 3,2 4,3 6,0 

2017 3,2 4,5 5,9 

2018 3,3 4,5 5,5 

2019 3,6 4,6 6,0 
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2 Förvaltningsberättelse 

2.1 Översikt över verksamhetens utveckling 

Här redovisas en översikt av utvecklingen av den kommunala koncernens och kommunens 
verksamhet de fem senaste åren. 

Den kommunala koncernen 2015 2016 2017 2018 2019 

Verksamhetens intäkter, mkr 375 462 459 486 493 

Verksamhetens kostnader, mkr -1 168 -1 242 -1 363 -1 462 -1 551 

Årets resultat, mkr 44 112 54 69 30 

Soliditet 1) 18 % 22 % 23 % 24 % 24 % 

Soliditet inklusive totala 
pensionsförpliktelser 

4 % 9 % 11 % 13 % 14 % 

Investeringar, mkr (netto) 2) 180 237 258 331 229 

Självfinansieringsgrad investeringar 3) 73 % 81 % 53 % 39 % 55 % 

Långfristig låneskuld, mkr 1 534 1 478 1 583 1 720 1 790 

Koncernen Håbo kommun redovisar ett lägre resultat jämfört med de två senaste åren. Årets 
resultat uppgår till 30 miljoner kronor. Det innebär att det egna kapitalet ökar med 0,9 
procent. Resultatet för Håbohus AB uppgår till 5,3 miljoner kronor, Håbo Marknads AB cirka 
500 000 kronor och Håbo kommuns andel av resultatet för kommunalförbund Räddningstjänst 
Enköping/Håbo som är cirka 60 000 kronor. 

Soliditeten som är ett mått på kommunkoncernens långsiktiga finansiella handlingsutrymme 
ökar till 24,3 procent. Kommunkoncernens soliditet inklusive samtliga pensionsåtagande 
uppgår till 14,4 procent, en ökning från 13,5 procent. 

Investeringarna minskar detta år till 229 miljoner kronor, utfallet blev lägre än budget. Det 
medför att investeringarna i högre grad självfinansierats. 

Kommunkoncernens låneskuld fortsätter att öka. Ökningen är 70 miljoner kronor och 
låneskulden är vid årsskiftet 1 790 miljoner kronor. I stort sett ligger hela förändringen på 
kommunen. 

Kommunen 2015 2016 2017 2018 2019 

Folkmängd 20 279 20 737 21 083 21 564 21 934 

Befolkningsökning 245 458 346 481 370 

Kommunal skattesats 21,34 21,34 21,34 21,34 21,34 

Verksamhetens intäkter, mkr 272 354 371 393 374 

Verksamhetens kostnader, mkr -1 138 -1 244 -1 328 -1 414 -1 482 

Årets resultat, mkr 49 75 138 44 27 

Årets resultat som andel av skattenettot 5,1 % 7,2 % 12,7 % 3,9 % 2,2 % 

Årets resultat enligt balanskrav 49 62 36 10 2 

Årets resultat exklusive 
realisationsvinster och 
investeringsbidrag från andra än staten 

   10 -2 

Årets resultat exklusive 
realisationsvinster och 
investeringsbidrag från andra än staten, 
som andel av skattenetto (finansiellt 
mål) 

   0,9 % -0,1 % 
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Kommunen 2015 2016 2017 2018 2019 

Soliditet 1) 24 % 28 % 32 % 34 % 33 % 

Soliditet inklusive totala 
pensionsförpliktelser 

-1 % 5 % 13 % 17 % 18 % 

Investeringar (netto) 2) 106 120 308 181 194 

Självfinansieringsgrad investeringar 3) 100 % 115 % 61 % 55 % 46 % 

Långfristig låneskuld, mkr 743 687 789 803 873 

Antal anställda 1 403 1 471 1 525 1 551 1 593 

Kommunen redovisar ett resultat på 26,9 miljoner kronor. Enligt 11 kap. 10 § LKBR ska 
beräkning och redovisning av balanskravet göras i förvaltningsberättelsen. Kommunens 
resultat för år 2019 enligt balanskravsutredning uppgår till 1,7 miljoner kronor. 

Årets resultat och balanskravsresultatet är betydligt lägre de senaste två åren jämfört med 
tidigare år. Den främsta anledningen är nämndernas underskott. 

Kommunens soliditet minskar med cirka 1 procentenhet som en följd av förändring i 
principen för hur investeringsbidrag från privata utförare och kostnaderna för detaljplaner ska 
hanteras. Detta enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning LKBR som började 
gälla från 2019. Korrigeringen är gjord för både 2018 och 2019, både på tillgångar och på 
skulder i balansräkningen. 

Kommunens soliditet inklusive samtliga pensionsåtaganden har de senaste fem åren haft en 
positiv utveckling från -1 procent till 18 procent år 2019. Pensionsförpliktelser för 
medarbetare och som är intjänade före år 1998 har de senaste åren minskat i samband med att 
de betalas ut till medarbetare som går i pension. 

Självfinansieringsgraden sjunker ytterligare detta år, eftersom investeringsnivån ligger kvar 
på samma nivå men årets resultat minskar. Det gör att låneskulden fortsätter att öka. 

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilket innebär att 
större delen av pensionsskulden tas upp som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. 
Denna del av pensionsskulden är dock lika viktig att beakta ur risksynpunkt. Det totala 
pensionsåtagandet har minskat under året med 10 miljoner kronor. Minskningen sker i den del 
av åtagandet som utgörs av ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen. Kommunen har inte 
gjort några finansiella placeringar för pensionsåtagandet, utan hela förpliktelsen har återlånats 
i verksamheten. Härigenom begränsas kommunens låneskuld. 

Antalet anställda i kommunen ökar med 2,7 procent och den 1 november var antalet 1 593. 

Definitioner: 
1) Soliditet definieras som eget kapital dividerat med totalt kapital. 
2) Nettoinvesteringar definieras som bruttoinvesteringar med avdrag för offentliga bidrag. 
3) Självfinansieringsgrad definieras som årets resultat plus avskrivningar i procent av 
kommunens nettoinvesteringar. 
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2.2 Den kommunala koncernen 

2.2.1 Kommunens samlade verksamhet 

 

 

Kommunens samlade verksamhet består av den verksamhet som kommunen bedriver i egna 
eller gemensamma nämnder samt den verksamhet där kommunen överlämnat skötseln av en 
kommunal angelägenhet till en annan juridisk person. Skötseln kan överlämnas till hel- eller 
delägt kommunal bolag, förening, stiftelse eller en privat utförare. När kommunen överlämnat 
skötseln till någon annan juridisk person ska kommunen kontrollera och följa upp 
verksamheten. Skolverksamhet är inte en sådan verksamhet eftersom Skolverket ansvarar för 
uppföljning och kontrollen av den verksamheten. 

I bilden visas hur kommunens samlade verksamhet är organiserad med nämnder, 
kommunkoncern och privata utförare. 

Kommunkoncernen 

Kommunkoncernen består, utöver kommunen, av kommunens helägda kommunala bolag 
Håbohus AB och Håbo Marknads AB. Kommunen bedriver även räddningsverksamhet 
tillsammans med Enköpings kommun i ett kommunalförbund. 

Den sammanställda redovisningen sammanfattar den ekonomiska ställningen och åtaganden 
för hela kommunkoncernen. Juridiska personer där kommunen har ett betydande inflytande, 
vanligen minst 20 procent, ska ingå i kommunkoncernen och därmed i den sammanställda 
redovisningen. 
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Kommunen 

Under 2019 genomfördes en organisationsförändring där kultur- och fritidsnämnden och 
tekniska nämnden bildar egna nämnder. Tidigare ingick verksamheterna i kommunstyrelsen, 
där tekniska verksamheten hade ett eget utskott. 

Syftet med organisationsförändringen var behov av tydligare organisation för styrning och 
ledning för de tekniska verksamheterna samt för kultur och fritid. Två nya nämnder tillsattes 
för att underlätta mer fokuserad uppföljning och utveckling av dessa verksamheter samt 
möjliggöra val av ledamöter med kompetens och intresse för verksamheten. 

Kommunen har tillsammans med Trosa kommun en gemensam nämnd, där Håbo kommun 
administrerar Trosa kommuns löneutbetalningar. Från 1 januari 2020 kommer Salems 
kommun att ingå i den gemensamma nämnden. 

Nämnder utan betydande inflytande 

Överförmyndarnämndens verksamhet bedrivs i Uppsala kommuns regi för kommuner i 
Uppsala län, där Håbo kommuns andel är 6 procent. 

Privata utförare 

De fem privata utförare som kommunen köper mest verksamhet av, redovisas i fallande 
ordning. Omfattningen är från 20 ner till 7 miljoner kronor per utförare. 

Motiv till att anlita privata utförare 

Enligt kommunens policy för valfrihet och konkurrens ska varje nämnd ha en treårig plan 
över vilka verksamheter som ska prövas i konkurrens och hur valfriheten i 
egenregiverksamheten ska utvecklas. Planen revideras årligen och följs upp i samband med 
delårsbokslut och bokslut. 
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2.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Sedan finanskrisen utbröt för tio år sedan har global ekonomisk politik och 
finansmarknaderna i hög grad präglats av expansiva åtgärder från ett flertal centralbanker. 
Räntenivån är låg och kommer att förbli låg kortsiktig. På lite längre sikt kommer räntenivån 
att bli högre och med den skuldsättning koncernen har kommer detta att påverka både 
kommunen och Håbohus AB. 

Med de bostadsförsörjningsplaner kommunen har idag kommer det demografiska trycket att 
öka allt mer, något som ställer krav på ökade resurser bland annat i form av personal och 
lokaler. Flera av kommunens verksamheter beskriver svårigheter att hitta personer med rätt 
kompetens. Att kommunen klarar av kompetensförsörjningen i organisationen spås framöver 
bli en nyckel för fortsatt utveckling. 

Med de investeringsplaner kommunen har idag med ny simhall, nya fritidsanläggningar och 
nya verksamhetslokaler för LSS-boende, skolor, äldreboende kommer trycket på ekonomin att 
öka när personalkostnaderna för att sköta anläggningar och kapitalkostnaderna måste 
finansieras över resultaträkningen. 

Den senaste tiden har präglats av ett högt resursutnyttjande och hög sysselsättningsgrad. Det 
är ur många aspekter positivt, bland annat inom kommunsektorn då det bidrar till ett högt 
skatteunderlag. Samtidigt driver det upp priser och leder till svårigheter att hitta personal att 
anställa. Det finns tecken på att högkonjunkturen nu börjar mattas av och framtidstron hos 
såväl hushåll som företag i Sverige har markant försvagats den senaste tiden. Kommunsektorn 
har haft höga reala skatteunderlagsökningar flera år men prognoser framåt visar på 
avmattning.  

Samtidigt kommer den nya kostnadsutjämningen som trädde i kraft år 2020 och 
skattesänkningen om 25 öre, att påverka kommunens resultat och ställning, när 
kostnadsutjämningen är fullt genomförd år 2023, med cirka 35 miljoner kronor i lägre intäkter 
jämfört med år 2019. De utmaningar kommunen står inför för att klara av en ekonomi i 
balans, är att det kommer att krävas fortsatta hårda prioriteringar, kostnadsnedskärningar och 
ett förändrat arbetssätt. 
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Finansiella risker 

Koncernen 

Koncernen redovisar ett positivt resultat för 2019 men låneskulden är fortfarande stor och 
koncernen är mycket räntekänslig. Koncernen måste även framöver öka andelen eget kapital 
och därigenom skapa reserver för att möta kommande både kända och oförutsedda 
kostnadsökningar eller intäktsminskningar. 

Kommunen 

Räntekostnaderna på långfristiga skulder minskar med 0,4 (1,2) miljoner kronor till 9,6 
miljoner kronor jämfört med år 2018. Minskningen beror bland annat på den låga räntenivån 
och att kostnaderna för derivat minskat mellan åren. Kommunen har under 2019 upptagit nya 
lån om 50,0 miljoner kronor. 

Kommunen använder ränteswappar för att säkra upp ränterisken på underliggande lån. Av 
kommunens totala skuldportfölj på 783,7 (733,7) miljoner kronor har 599 (315) miljoner 
kronor eller 76 (43) procent av lånen säkrats upp med derivatinstrument med olika 
förfallostruktur eller till en fast räntebindning. Ränterisken vid en procents höjning av räntan 
uppgår till 1,8 (4,2) miljoner kronor på helår. 

Syftet med ränteswappar är att begränsa exponeringen mot risken i rörlig ränta. Genom 
ränteswapparna betalar kommunen en fast ränta och erhåller tre månaders Stibor. Att delvis ta 
bort denna risk överensstämmer med kommunens målsättning om en jämn och stabil 
räntekostnad över tiden. Den totala genomsnittsräntan för kommunens långfristiga skulder 
uppgår till 1,08 (1,38) procent. Jämfört med föregående år är det en minskning med 0,30 
procentenheter. 

Skuldportföljen har en volym på 783,7 miljoner kronor. Den genomsnittliga räntan för hela 
skuldportföljen uppgår till cirka 1,08 procent (1,38) procent. 

Både den genomsnittliga räntebindningen och räntan har förändrats. Den genomsnittliga 
räntenivån i portföljen har minskats med cirka 0,30 procentenheter. 

Kommunen använder aktivt derivatinstrument för att säkra upp ränterisken på underliggande 
lån. Av kommunens totala skuldportfölj har cirka 599 (315) miljoner kronor eller 76 (43) 
procent av lånen säkrats upp med derivatinstrument med olika förfallostruktur eller till fast 
räntebindning. Ränterisken vid en procents höjning av räntan uppgår till 1,8 miljoner kronor 
på helår. 

Skuldportföljens genomsnittliga kapitalbindning är 3,27 (2,70)år och den genomsnittliga 
räntebindningen är 2,86 (1,95)år. Av portföljen har 10,85 (31,9) procent en kapitalbindning på 
ett år eller kortare och 26,8 (57,0) procent har en räntebindning på ett år eller kortare. Utan 
derivat hade 53,6 (89,1) procent av portföljen haft en räntebindning på ett år eller kortare. 

Med nuvarande låneportfölj har kommunen inga valutarisker eller kreditrisker. Kommunen 
har inte placerat några tillgångar, därav föreligger inga risker avseende finansiella tillgångar. 

2.3.1 Pensionsförpliktelser 

Kommunens pensionsskuld uppgår vid årets slut till 408,9 (407,7) miljoner kronor, varav 
cirka 115,8 (103,9) miljoner kronor redovisas under avsättningar i balansräkningen och 293,0 
(303,8) miljoner kronor som ansvarsförbindelse enligt den blandade modellen. Den totala 
pensionsskulden ökar med cirka 1,2 miljoner kronor jämfört med 2018. Kommunen har inga 
förpliktelser avseende särskilda avtalspensioner mot chefer eller medarbetare, utan erbjuder 
löneväxling till medarbetare som önskar det. 
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2.3.2 Pensionsmedelsförvaltning 

Specifikation, tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser -103 890 -115 829 

Ansvarsförbindelser - pensionsförpliktelser som inte upptagits bland 
avsättningar 

-303 775 -293 054 

Finansiella placeringar 0 0 

Återupplåning i verksamheten -407 665 -408 883 

De delar av avgiftsbestämd ålderspension som hänförs till åren 1998–1999 redovisades under 
avsättningar inklusive årliga uppräkningar motsvarande statslåneräntan. 

För år 2000 avsattes 1,1 procent till avgiftsbestämd ålderspension och resterande 2,7 procent 
redovisades under avsättningar inklusive ränteuppräkning. 

För år 2001 beslutade kommunfullmäktige att hela den avgiftsbestämda ålderspensionen (3,8 
procent) skulle avsättas för individuell förvaltning. 

Från och med år 2002 gör kommunen en avsättning även för timanställda och vikarier. Ett 
nytt avtal förhandlades fram som ger timanställda som är 28 år eller äldre pensionsrätt från 
och med 2002. 

För år 2003 beslutade kommunfullmäktige att pensionsavsättningarna för 1998–2000 betalas 
ut som avgiftsbestämd ålderspension enligt PFA 98 (tjänstepensionsavtalet) inklusive 
löneskatt. Betalningen gjordes under 2004 och uppgick efter nuvärdesberäkning av 
förmånsvärdet till 24,2 miljoner kronor inklusive löneskatt. 

I tabellen nedan redovisas avgiftsbestämda pensionsutbetalningarna för år 2004-2019. 

År 
Avgiftsbestämd 

ålderspension inkl. 
löneskatt, mkr 

År 
Avgiftsbestämd 

ålderspension inkl. 
löneskatt, mkr 

2004-2007 60,4 2 013 24,0 

2008 18,5 2 014 25,0 

2009 20,3 2 015 27,4 

2010 20,5 2 016 28,6 

2011 21,4 2 017 31,0 

2012 22,5 2 018 33,1 

  2 019 31,3 

För år 2018 uppgår den avgiftsbestämda delen av pensionen till 33,1 (31,0) miljoner kronor 
inklusive löneskatt. 

Förra året genomfördes en förändring i pensionsvalet AKAP-KL att den ska förmedlas fyra 
gånger istället för en gång. Under 2019 har cirka 3,0 miljoner kronor betalats ut och 
resterande 28,3 miljoner kronor, den avgiftsbestämda delen (KAP-KL) betalas ut mars 2020. 

Sedan år 2016 görs en avsättning till de förtroendevalda enligt OPF-KL motsvarande 4,5 
procent på utbetalda arvoden. Avsättning inklusive löneskatt för år 2019 uppgår till cirka 
320 679 kronor. 
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2.3.3 Hållbarhetsarbete 

All verksamhet i Håbo kommun ska ta sin utgångspunkt i en långsiktigt hållbar utveckling 
och kommunens vision, Vårt Håbo 2030. En av inriktningarna i vår vision är att i hållbara 
Håbo finns det goda livet. 

Visionen hanterar de tre dimensionerna ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. 
Inriktningen är kommunens lokala svar på de Globala målen. Genom att jobba ekonomiskt 
långsiktigt och kvalitetssäkra arbetet med naturens bästa som mål uppnår Håbo kommun en 
hållbar samhällsutveckling och bidrar till de lokala, nationella och globala mål som finns.

 

Hållbara Håbo – en samlad bedömning för 2019 

Under 2019 har Håbo kommun satsat på att stärka arbetet med hållbar utveckling inom 
kommunen. Vi ansökte och kom med i projektet Glokala Sverige, ett kommunikations- och 
utbildningsprojekt som ska öka engagemanget och kunskapen om FN:s Globala mål och 
Agenda 2030. 

Vid en utbildningsdag i november för politiker och tjänstepersoner fick kommundirektör 
Tobias Arvidsson ta emot en stafettpinne från Glokala Sverige. Det var en symbolhandling 
där Håbo kommun visar att vi kommer att ta oss an Agendan och bidra till att de Globala 
målen nås utifrån våra förutsättningar och utmaningar. 
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Beredningsgrupp Agenda 2030  

Kommunledningsgruppen har tillsatt en beredningsgrupp för Agenda 2030 som startar sitt 
arbete under 2020. På kommundirektörens och kommunledningsgruppens uppdrag ska 
beredningsgruppen säkerställa att kommunens vision, Vårt Håbo 2030, med inriktningen 
hållbara Håbo, efterlevs. 

Agenda 2030 ska vara en naturlig del i samtliga verksamheters grunduppdrag och ses som ett 
övergripande paraply. Initialt lyfter vi fram det som ett beredningsgruppsområde för att visa 
att arbetet ska prioriteras. Vårt arbete ska vara långsiktigt och utgå från en helhetssyn där 
samtliga hållbarhetsdimensioner inkluderas – ekologisk, social och ekonomisk. 

Hållbarhetsstrategi  

Håbo kommun tappade placeringar i 2019 års miljöranking som utförs av Aktuell Hållbarhet. 
En anledning är att vi inte har någon formulerad strategi för att bedriva Agenda 2030-arbete. 
Kommunen hamnar på plats 159, jämfört med plats 101 året innan. I Uppsala län placerade 
sig Håbo på plats 6 av 8. 

Vi arbetar för att vår miljöstrategi för ekologisk hållbar utveckling även ska inkludera de 
andra hållbarhetsdimensionerna, social och ekonomisk hållbarhet, på ett tydligare sätt och 
övergå till en hållbarhetsstrategi. Arbetet har planerats under 2019 och genomförandet startar 
2020. 

Miljö- och hållbarhetsutbildning 

Under 2019 har kommunens miljöstrateg tillsammans med kommunekologen och 
avfallsverksamheten tagit fram en intern miljö- och hållbarhetsutbildning. Det är en 
utbildning i ekologisk hållbarhet utifrån kommunens miljöstrategi och syftar till att höja 
kunskapsnivån och ge inspiration till fortsatt arbete. Under 2019 genomfördes utbildningen 
inom sex verksamheter i kommunen. Utbildningssatsningen fortsätter även under 2020. 

Arbete kopplat till Agenda 2030  

Kommunens förvaltningar och bolag bidrar på olika sätt till att uppnå de Globala målen. 
Under 2019 har vi börjat arbetet med att koppla de aktiviteter våra verksamheter gör tydligare 
till de Globala målen och Agenda 2030. Några exempel presenteras här nedanför. 

Avfallsverksamheten arbetar kontinuerligt med hållbarhetsfrågor. Bland annat på 
återvinningscentralen, där stort fokus under 2019 har lagts på att inspirera till återbruk, 
återanvändning och minskad konsumtion samt ökad sortering av olika avfallsslag. Detta 
arbete kopplar till de Globala målen 11 hållbara städer och samhällen och 12 hållbar 
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konsumtion och produktion. Ökad sortering leder till att mängden material som går till 
förbränning minskas, och bidrar därmed i förlängningen till ett mer hållbart samhälle. På 
återvinningscentralen arbetar även arbetsledare och deltagare från kommunens Dagliga 
verksamhet, vilket bidrar till ett mer inkluderande och hållbart samhälle. 

Vid bibliotekets Språkcafé har tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen 
tillsammans hållit en workshop i källsortering. Aktiviteten kopplar till flera av de Globala 
målen, bland andra mål 1 ingen fattigdom, 4 god utbildning för alla, 10 minskad ojämlikhet 
och 12 hållbar konsumtion och produktion. Workshopen ger övning i svenska språket samt 
ökad kännedom om sopsortering, vilket gör det möjligt för fler att bidra till ett hållbart 
samhälle. 

Under 2019 har kommunens energi- och klimatrådgivning, som samordnas av 
kommunstyrelsens förvaltning, samarbetat med barn- och utbildningsförvaltningen inom 
projektet Solelever. Projektet knyter särskilt väl an till mål 4 god utbildning för alla, mål 7 
hållbar energi för alla och mål 13 bekämpa klimatförändringarna. Solelever syftar till att 
skapa ett koncept som stärker högstadieelevers kunskaper kring energi- och klimatfrågor med 
särskilt fokus på solenergi. 

För att förbättra arbetet med elevernas hälsa har barn- och elevhälsoenheten genomfört flera 
samarbeten och aktiviteter med fokus på det hälsofrämjande arbetet i kommunens 
grundskolor. Ett exempel är ett dansprojekt för tjejer, i samverkan med Håbo bibliotek. Detta 
görs även tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen. Målet är att ta fram metoder och 
verktyg i arbetet med elevernas hälsa. Projektet blir möjligt genom att en hälsopedagog har 
anställts med pengar från den statliga satsningen för barn och ungas psykiska hälsa. Projektet 
kopplar till flera av målen i Agenda 2030, bland annat mål 3 god hälsa och välbefinnande, 
mål 4 god utbildning för alla och mål 5 jämställdhet. 

 

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 som inrymmer de 17 Globala målen för 
hållbar utveckling. Som ett stöd för kommuners genomförande av Agenda 2030 redovisas ett 
urval av nyckeltal cirka 50 stycken på kolada.se för respektive kommun. Nyckeltalen säger 
inget om egentlig måluppfyllelse utan visar bara hur en kommun ligger till i förhållande till 
andra kommuner. 

Jämfört med andra kommuner visar majoriteten av Håbo kommuns nyckeltal ett medel eller 
bra resultat. I förhållande till andra kommuner i Sverige ligger Håbo bra till vad gäller mål 3 
hälsa och välbefinnande, mål 11 hållbara städer och samhällen och mål 15 ekosystem och 
biologisk mångfald. I förhållande till andra kommuner ligger Håbo dåligt till vad gäller mål 2 
ingen hunger och mål 10 minskad ojämlikhet. 
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Hållbarhetslöften  

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna att nå uppsatta 
miljömål ingår Håbo kommun i Länsstyrelsens arbete med att ta fram en färdplan för ett 
hållbart län. Under 2019 tecknade kommunen hållbarhetslöften för minskad klimatpåverkan 
inom följande åtgärder: 

 Öka gång och cykling 
 Fossilfria tjänstefordon 
 Minska energi- och effektanvändning för fastigheter och verksamheter 
 Minska effekttoppar för el 
 Öka produktionen och användningen av återvunnen eller förnybar energi och av 

fossilfria drivmedel. 

Minskad klimatpåverkan är det första åtgärdsprogrammet av fyra. 2020 tecknas 
hållbarhetslöften inom temaområdet ekosystem och biologisk mångfald. Åtgärdsprogrammen 
är fyraåriga. Genom att teckna hållbarhetslöften förbinder sig kommunen att genomföra ett 
antal åtgärder, enskilt eller i samverkan med andra aktörer. Vi ser samverkan som en naturlig 
och nödvändig del av kommunens arbete. Tillsammans med andra kan vi komma ännu längre. 

 

Ekologisk hållbarhet  

Håbo kommun har en miljöstrategi för en ekologisk hållbar utveckling av kommunen. Utifrån 
de miljöutmaningar vi står inför idag har tre inriktningar prioriterats: 

 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. 
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Till miljöstrategin finns en handlingsplan som sträcker sig mellan åren 2017-2020. En 
uppföljning av miljöstrategin redovisas årligen till kommunfullmäktige. Kommunens 
förvaltningar och bolag har fått redovisa åtgärder som har utförts under verksamhetsåret 2019 
i linje med miljöstrategin. 

Ett flertal olika projekt och aktiviteter för att öka kunskapen och engagemanget inom 
ekologisk hållbarhet har genomförts. En miljövecka med interna och externa aktiviteter, en 
dag om vatten för tjänstepersoner och förtroendevalda, vattendag för årskurs 4, 
klädbytardagar och återbruksveckor har anordnats. Dessutom har Earth Hour och 
trafikantveckan uppmärksammats. Miljöhjältar inom kommunens organisation nominerades 
och en per förvaltning utsågs 2019 med syftet att sprida goda exempel. 

Naturskolans verksamhet vänder sig till både förskolan och grundskolan genom att pedagoger 
erbjuds utbildning. I grundskolan har naturskolan även aktiviteter med elever. Utbildningarna 
och aktiviteterna bidrar till att skapa förståelse för naturen och dess betydelse för ekologisk 
hållbarhet. Kommunens skötsel av tätortsnära skogar, hagmarker och skyddade områden 
bidrar på ett betydande sätt till ökad biologisk mångfald och ekologisk hållbarhet. 

Vattenfrågorna är omfattande och inbegriper väldigt många delar av den kommunala 
verksamheten. Det kräver samsyn, långsiktighet och god ekonomisk planering. Håbo kommun 
har bra styrdokument på plats som är politiskt antagna, så som vision, miljöstrategi, 
vattenprogram och dagvattenpolicy. Under 2019 antogs även VA-policy och VA-plan. 
Arbetet för en förbättrad vattenkvalitet ställer krav på samarbete och samordning, både inom 
kommunen och i mellankommunala forum. Det finns en förvaltningsövergripande 
vattengrupp och styrgrupp med tjänstepersoner som samordnar uppföljningen av åtgärderna i 
vattenprogrammet. Än så länge saknas en organisation och samordning som omfattar alla 
styrdokument samt extern samverkan. 

Enligt Håbo kommuns koldioxidbudget 2020-2040 behöver kommunens utsläpp minska med 
drygt 16 procent per år för att uppnå Parisavtalet och möta de klimatutmaningar vi står inför. 
Kommunens största utsläpp kommer från våra transporter. Vi är en bilberoende kommun och 
för att nå en nödvändig minskning av utsläppen behöver en kraftig omställning ske med 
många och tydliga åtgärder inom samtliga sektorer. Sedan 1990 har koldioxidutsläppen 
minskat med ungefär 50 procent i Håbo. Håbohus personbilsfordonspark är fossilbränslefri. 
Koldioxidutsläppen för Håbo kommuns fordonsflotta har minskat och är fossilbränslefri till 
närmare 30 procent. Andelen förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler är närmare 
100 procent. 

Håbo kommun är med i Sveriges ekokommuner och använder sig av Miljöbarometern för att 
följa och jämföra miljöutvecklingen inom kommunen genom att jämföra gröna nyckeltal 
(sekom.miljobarometern.se/habo). Majoriteten av Håbos nyckeltal utvecklas positivt, 13 
stycken. 3 nyckeltal utvecklas negativt. I den samlade redovisningen av kommunens 
miljöarbete redovisas ett flertal av de gröna nyckeltalen samt åtgärderna kopplat till 
miljöstrategins tre inriktningar och tio målsättningar. 2019 är de utförda åtgärderna flera och 
kopplade till de i handlingsplanen fyra prioriterade målsättningarna. Ett flertal av de utlästa 
trenderna i miljöuppföljningen är positiva. Mycket har genomförts inom kommunens och 
bolagens verksamheter som ligger i linje med miljöstrategin, men mer behöver göras för att nå 
uppsatta mål. 

Social hållbarhet  

Håbo kommun har goda möjligheter att klara hälsomålet i Agenda 2030. Här finns 
förutsättningar för goda uppväxtvillkor, utbildning, boendemiljö, arbete och 
pendlingsmöjlighet, omsorg och gott frilufts- och fritidsutbud. Viktiga förutsättningar för god 
hälsoutveckling i befolkningen. 

Flera aktiviteter för att jobba hälsofrämjande har skett under året. Håbo hälsoäventyr har 



Årsredovisning 2019 30(209) 

arbetat i skolorna med olika program och metoder för att till exempel minska 
tobaksanvändningen. För att öka ungdomarnas inflytande i kommunen arrangerar Håbo 
kommun en årlig demokratidag för ungdomar. Årets tema var ungas psykiska hälsa. Det finns 
även ett ungdomsråd som ger ungdomar möjlighet att direkt påverka sin närmiljö i samråd 
med utsedda ungdomspolitiker och kommunalråd. Under året förnyade kommunens sitt 
medborgarlöfte med polisen för att jobba med den upplevda tryggheten i Bålsta Centrum. 
Polarna och nattvandrande föreningsliv är en viktig del i det drogförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet. 

Studien ”Liv och hälsa ung” ger kommunen kunskap om hur länens ungdomar upplever sin 
hälsa och sina liv – här och nu. Det ger oss möjlighet att undersöka skillnaderna i hälsa hos 
unga. Studien visar en oroande utveckling över tid när det gäller hur ungdomar mår, samt 
deras upplevda trygghet. Samtidigt visar ”Liv och hälsa ung” även positiva resultat. Bland 
annat att ungdomar använder allt mindre tobak och alkohol. Resultatet bildar underlag för 
hälsofrämjande och förebyggande insatser. 

När det gäller jämställdhet arbetar Håbo kommun aktivt med lönekartläggning för att 
identifiera var vi ska sätta in insatser för att få ett mer utjämnat löneutfall mellan kvinnor och 
män. Vi ligger bra till jämfört med andra kommuner i fråga om andelen heltidsanställda. Där 
verksamheten tillåter erbjuder vi nyanställda en heltidsanställning. 

Arbetet inom socialförvaltningen handlar mycket om social hållbarhet. Genom stödinsatser 
till barn, vuxna och föräldrar. Grunden för socialt arbete med barn och unga bygger på 
frivillighet. Samtidigt är det viktigt att socialtjänsten har förutsättningar och verktyg att vid 
behov kunna ingripa tidigt även då insatser inte kan ges med samtycke. Barn- och 
utbildningsförvaltningen har ett viktigt uppdrag i att arbete kompensatoriskt för goda 
uppväxtvillkor. De arbetar även med ett värdegrundsarbete utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

Håbo kommun ingår i en regional överenskommelse, råd för social för hållbarhet, som har 
konkretiserat fyra insatsområden för lokal och regional samverkan: 

 Kompensatoriska insatser för goda och jämlika livsvillkor 
 Förutsättningar för goda levnadsvanor 
 Egenmakt, inflytande och delaktighet 
 Trygga miljöer 

Styrkan med rådets verksamhet är samverkan mellan flera parter (stat, region, kommun). I 
Håbo kommun finns en lokal sammansättning aktörer i Hälso- och trygghetsrådet, 
kommunens lokala BRÅ, där insatsområdena diskuteras, informeras om och följs upp. 
Åtgärder behöver vara generella men anpassade, både i omfattning och utformning till de 
grupper som har störst behov. Insatserna måste sättas in tidigt och vara samordnade, mellan 
skolan/elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Håbo kommun har även en viktig 
uppgift i fortsatt planering för att behålla de goda livsvillkoren vilket bidrar till god hälsa och 
trygghet och att de finns för alla. God hälsa är en drivkraft för utveckling och tillväxt. 
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Ekonomisk hållbarhet  

Håbo kommun har ett strategiskt läge i regionen. Befolkningen i Mälardalen, inklusive Håbo 
kommun, fortsätter att växa. Kommunen märker av ett expansionstryck både på verksamheter 
och bostäder. Det ställer högre krav på befintlig infrastruktur så som väg, järnväg och IT, men 
även VA- och energiförsörjning behöver lösas hållbart. Det planerade bostadsbyggandet, och 
den befolkningsökning som följer, är nödvändig för kommunens framtida tillväxt och 
kommunens långsiktiga ekonomi. Den långsiktiga planeringen och en hållbar tillväxttakt är 
utmanande. 

Den förväntade befolkningsökningen leder till att såväl behoven av, som kostnaderna för, 
kommunal verksamhet kommer att öka. Håbo har en åldrande befolkning, samtidigt som 
barnfamiljer lockas att flytta hit. Kommunen har behov av nytt äldreboende, LSS-boende, 
skolor och förskolor. Vi har även investeringsbehov i en ny simhall och nya 
fritidsanläggningar. Därför kommer kommunen att stå inför ekonomiska utmaningar och 
långsiktigheten för att klara dessa över tid är avgörande. Enligt SCB:s befolkningsprognos 
och kommunens bostadsförsörjningsplaner kommer de beräknade demografiska behoven att 
överstiga skatteintäkterna de kommande tio åren. En långsiktig finansiell analys som 
redovisas i årsredovisningen beskriver detta. 

Olika generationer har olika förutsättningar, behov och krav på ”det goda livet”. Kommunen 
behöver göra långsiktiga beslut i de val vi gör när det gäller investeringar och inköp för att 
uppnå ekonomisk hållbarhet. Det är utmanande att bygga bra skolor för framtiden när vi växer 
snabbt. Planeringen behöver vara långsiktig och val som kan vara ekonomiskt krävande kan 
behöv göras för att det ska löna sig i framtiden. Håbo har ett aktivt föreningsliv som engagerar 
många, unga som gamla. Det ger kommunen stora fördelar, vilket vi kan se i hälsomålet. 
Kommunen har en utmaning i att underhålla och säkerställa fritidsanläggningar och slitaget är 
stort. 

Håbo kommun är ung och saknar i stort sett de övervärden på tillgångssidan som många andra 
kommuner i Stockholmsområdet har kunnat använda för att finansiera sin expansion. 
Skuldsättningsgraden är hög eftersom kommunen gjorde mycket omfattande investeringar 
inom skolan under åren 1996 till 2003. Det är angeläget att minska koncernens skuldsättning 
utifrån ett långsiktigt perspektiv för att minska sårbarheten när exempelvis räntenivån 
förändras. 

Håbo kommun redovisar 2019 ett positivt ekonomiskt resultat. Det finns en tydlig 
budgetprocess och uppföljning av ekonomi och verksamhet sker systematiskt. Kommunen har 
för närvarande inga placeringar, men när det blir aktuellt att placera medel kommer 
hållbarhetskraven att tillämpas. Investerare tar hänsyn till risker så som klimatrisker. 
Kommunen står inför stora investeringsbehov och det är nödvändigt att vi bygger långsiktigt 
för framtiden och att våra verksamheter anpassas till kommande klimatförändringar. Vi 
behöver tydligt gå före i omställningen, ställa krav i våra inköp så att vi tillsammans blir 
fossilbränslefria och på så sätt minskar klimatförändringarna och riskerna som kommer av 
dessa. 
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2.4 Händelser av väsentlig betydelse 

Koncernen 

Håbohus färdigställer det nya bostadsområdet på Vallvägen. Det består av 86 lägenheter i hus 
om 3-4 våningar, med rimliga hyror. De yteffektiva lägenheterna i 1-3 rum och kök passar 
alla skeden i livet, som till exempel ungas första bostad och äldre som vill ha en mer 
tillgänglig bostad än villan de lämnar. I samma område färdigställs två gruppbostäder LSS 
med totalt 11 lägenheter. Alla lägenheter är uthyrda. 

I Håbohus största bostadsområde, Mansängen, fortsätter konverteringen från fjärrvärme till 
bergvärme. Det börjar visa sig i minskad förbrukning och sårbarheten minskar jämfört med en 
enda central. 

I december 2019 togs beslut att rekommendera kommunfullmäktige att lägga ner Håbo 
Marknads AB. 

Räddningstjänstens bemanning i Bålsta utökades under januari till 1+4 vardagar dagtid. 
Förbundet har under 2019 investerat i tankbil och stegbil till Bålsta, för 10,9 miljoner kronor. 

Kommunen 

Håbo och Trosa kommuner har sedan år 2005 en gemensam lönenämnd där Håbo kommun är 
värdkommun. Lönenämnden beslutade i juni att ansluta Salems kommun från januari 2020. 
Under året har samarbetet förberetts och gemensamt reglemente och avtal har tagits fram. 

Första byggstart sker under året i Björnbro verksamhetsområde (Logistik Bålsta) inom kvarter 
3 (cirka 30 hektar mark). Det är en större etablering på cirka 110 000 kvadratmeter höglager 
för Dagab/Axfood som beräknas stå klar år 2023. Genomförandet av infrastrukturen i området 
är under slutförande. Hittills har 85,9 miljoner kronor investerats i infrastrukturen varav 49,9 
miljoner under året. 

Nästa detaljplan inom Logistik Bålsta är kvarter 4 som antogs av kommunfullmäktige i 
september. Här ges bland annat möjlighet för Benders att utveckla sin verksamhet. Det blir 
cirka 26 hektar verksamhetsmark varav 16 hektar för annan köpare. Detaljplanebeslutet är 
dock föremål för överprövning. 

För de två kvarteren 5 och 6 som ligger längst västerut i Logistik Bålsta blev ett förslag till 
samrådshandling klar i slutet av året. Planområdet innehåller 25 hektar mark för 
verksamhetsändamål. Dessutom planläggs 23 hektar som naturmark för att säkerställa en 
buffert av skog som tätortsnära rekreation mellan verksamhetsområdet och bostäderna i 
Skörby. 

Genomförandet av Lillsjöns företagspark har fortlöpt under året där bland annat ICA Maxi är 
under uppförande. Tillsammans med kommunens marknadsbolag har försäljningen fortsatt av 
verksamhetsmark i Draget och samtlig tomtmark är nu avyttrad. 

Kommunen har hanterat flertalet anvisningar genom olika avtal om framtida exploateringar. 
När det gäller verksamhetsmark i Björnbro/Logistikområdet har ett slutligt avtal tecknats 
(januari 2020) med Bender som reglerar genomförandet av kvarter 4. Ett nytt anvisningsavtal 
för resterande delarna av etapp 4 har tecknats med Dagab och för etapp 5 och 6 har ett avtal 
ingåtts med företaget Nrep. Sammantaget ger dessa avtal vid ett genomförande en betydande 
försäljningsintäkt till kommunen men också utmaningar i form av hundratals nya 
arbetstillfällen. Kommunen har även ingått ett avtal med Food People (McDonalds) om 
etablering i Draget och förhandlingar pågår om flera andra etableringar i samma område. 
Kommunen har även anvisat marken utmed E18 benämnt Dragelund till Kilenkrysset. 

Kommunen har också anvisat flera nya bostadsprojekt bland annat cirka 50 nya bostäder 
utmed Kraftleden till Skanska BoKlok samt cirka 100 bostäder vid Dalängen till 
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Bovieran/Balder och McFreeze. Under 2020 kommer projektet Kalmarsand slutförhandlas. I 
Bålsta centrum har kommunen avtalat om försäljning av mark till Grosvenor för utbyggnad av 
handel och bostäder. 

Bebyggelsetrycket fortsätter att vara högt i kommunen. Under året lämnas bygglov för 49 
småhus och cirka 125 lägenheter i flerbostadshus samt 60 i vårdboende. 

Fridegårdsgymnasiet utökar programutbudet med Barn-och fritidsprogrammet från hösten 
2020. Förstudie för en större gymnasieskola beslutas och inleds. Samverkansavtal skrivs med 
Enköpings kommun om antagning till Westerlundska gymnasiets yrkesprogram på lika villkor 
för Håbos ungdomar 

Projekt för förenklad handläggning och digitalisering inom enheten ekonomiskt bistånd och 
etablering har påbörjats. Effektmålet är att öka tillgänglighet och servicegrad för 
kommuninvånarna och att fler sökande kommer snabbare ut i självförsörjning. Effektmålet är 
även att genom minskad administration frigöra tid för personliga möten och bidra till ett större 
fokus på det sociala arbetet. Projektet fortsätter under 2020. 

Ett omtag har gjorts i ett pågående projekt att utveckla och revidera nämndens ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9. För att säkerställa god kvalitet inom 
förvaltningens verksamheter och ett mer systematiskt arbetssätt som skapar trygghet och 
rättssäkerhet för den enskilde 

Vård- och omsorgsnämnden har under våren startat två nya gruppbostäder LSS med totalt 11 
lägenheter. 

Servicebostaden inom psykiatri stängdes under våren 2019 vilket har bidragit till externa köp 
för att tillgodose den enskildes behov. 

Ekans korttidsboende LSS stängdes vid årsskiftet. 

När det gäller investeringsutgifterna nom kommunen skjuts många projekt framåt av olika 
skäl och investeringsutgifterna för 2019 blir betydligt lägre än budgeterat. 

En ny konstgräsplan invid Futurum färdigställs och tas i drift inför utomhussäsongen. 
Investeringen uppgår till 17,2 miljoner kronor varav 9,3 miljoner har nedlagts under året. 

Barn och utbildningsnämnden fattar beslut om att avbryta de pågående projekten på 
Västerängsskolan samt Viby skola. Samtidigt beställer nämnden en förstudie hos 
lokalförsörjningschefen för att studera förutsättningarna för framtida lokalisering av 
elevplatser i Bålsta och hur dessa ska tillgodoses. 

Det pågående byggprojektet vid Futurumskolan pausas under november då det framkommit 
att vissa underentreprenörer som anlitas av huvudentreprenören inte har kollektivavtal eller 
betalar arbetsgivaravgifter. Avtalet med huvudentreprenören sägs upp med omedelbar verkan. 
Byggprojektet planeras fortsätta under 2020. Skolans verksamheter påverkas inte. Hittills har 
76,8 miljoner kronor nedlagts i byggnationen varav 31,1 miljoner kronor under året. 
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2.5 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

För nämnder och för kommunala bolag och kommunalförbund som ingår i koncernen har 
kommunfullmäktige beslutat om ett antal policys och strategier för styrning och ledning. 
Nedan redogörs kortfattat vilka policys och strategier som kommunfullmäktige beslutat om 
samt processer för mål och budgetprocessen samt uppföljning under året. I tillämpliga delar 
ska även kommunala bolag och kommunal förbund för räddningstjänsten Enköping Håbo 
följa dessa policys och strategier. 

Process för framtagande av mål 

Kommunfullmäktiges mål syftar till kommunens långsiktiga utveckling med fokus på 
samhällsutveckling och demokratifrågor medan nämndernas mål- och kvalitetsstyrning 
fokuserar på kommunens grunduppdrag, service och lagstyrd verksamhet. 

Kommunfullmäktiges fokusområden och mål är framtagna i blocköverskridande samverkan 
mellan de politiska partierna och gäller hela mandatperioden. Målen omhändertas av 
kommunstyrelsen och kommundirektör som tillsammans med kommunens ledningsgrupp styr 
och leder utvecklingsarbetet i dessa frågor. 

Nämndernas, förvaltningarnas och avdelningarnas mål tas fram fristående från 
kommunfullmäktiges fokusområden och mål och har ibland ett kortare tidsperspektiv vilket 
innebär att de kan förändras under gällande mandatperiod. Dessa fastställs årligen i samband 
med budgeten. 

Förutom de övergripande fokusområdena och målen fastställs även årligen finansiella mål för 
kommunen i samband med att budgeten antas. 

Håbos styrmodell 

I Håbo kommun tillämpas en horisontell och tillitsbaserad styrning. Styrmodellen består av tre 
delar, ekonomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning och innebär att varje organisatorisk 
enhet fristående ska analysera sitt nuläge, förutsättningar och utmaningar utifrån sitt eget 
grunduppdrag. Analysen ligger sedan till grund för planering och prioritering av enhetens 
kvalitetsarbete och utvecklingsmål utifrån enhetens givna budgetram. Uppföljning sker 
löpande under året och återkopplas främst i dialog med de styrande politikerna samt 
överordnad chef. Skriftlig återkoppling av mål- och kvalitetsarbetet sker två gånger per år i 
samband med delårs- och årsbokslut. 
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Budgetprocess 

De ekonomiska förutsättningarna för kommunens verksamhet utifrån kommunens finansiella 
mål, tas fram under februari-mars. Dessa förutsättningar, tillsammans med 
befolkningsprognosen som visar de demografiska förändringarna samt prisförändringar, bildar 
de preliminära inriktningsramar som förvaltningarna får utgå från. 

I mars och april tar förvaltningarna fram en analys av sin verksamhet utifrån förändringar i 
befolkning, lagar och förordningar, lokaler och kapitalkostnader samt möjliga 
omprioriteringar och effektiviseringar. Investeringar på kort och lång sikt ska ingå. 

Under maj arbetar kommunledningsgruppen med budgetförslaget utifrån de ekonomiska 
förutsättningarna och verksamhetsanalyserna. 

I juni färdigställs kommunledningsgruppens förslag och distribueras till samtliga politiker. 

12 september anordnas en budgetkonferens med kommunstyrelsen och nämndsordförande och 
vice ordförande inklusive Håbo Marknads AB, där kommunledningsgruppen presenterar 
förslaget. På budgetkonferensen finns utrymme för bland annat dialoger och diskussioner. 

Under september och oktober pågår den politiska beredningen och Håboalliansen presenterar 
sitt budgetförslag på KSAU den 7 oktober. Oppositionen lämnar budgetförslag den 11 
oktober. Kommunfullmäktige beslutar om budgeten 4 november. 

Under hösten arbetar nämnder och förvaltningar, utifrån kommunfullmäktiges budget som 
beslutas i november, med driftbudget, investeringsbudget och mål med verksamhetsplanering. 
Innan årsskiftet ska nämnder ha beslutat om sin budget och verksamhetsplan med mål, för det 
nya året. 

Uppföljning av ekonomi och verksamhet 

Nämnden lämnar uppföljning och prognos av ekonomi och verksamhet till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige vid tre tillfällen under året. Det är delårsuppföljning per 31 mars, 
delårsrapport per 31 augusti samt årsredovisning. Uppföljning och prognos görs för 
driftbudget, investeringsbudget, exploateringsbudget samt verksamhetens grunduppdrag och 
utvecklingsmål. 
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Vid väsentliga avvikelser i nämndens löpande uppföljning ska nämnden skyndsamt rapportera 
till kommunstyrelsen med förslag till åtgärder som nämnden beslutat eller kommer att besluta 
om. 

Reglementet för intern kontroll 

Reglementet för intern kontroll syftar till att säkerställa en god intern kontroll i kommunens 
verksamheter. Avsikten med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att 
undgå allvarliga fel. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns ett väl fungerande system för 
intern kontroll i kommunen. Ansvaret regleras i kommunallagen 6 kap § 1 där det framgår att 
kommunstyrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma 
nämnders verksamhet. Där framgår även att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal 
verksamhet som bedrivs i kommunalägda bolag och kommunalförbund som kommunen är 
medlem i. 

Respektive nämnd har ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde och 
bolagsstyrelsen/förbundsdirektionen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
bolaget/förbundet. 

Reglementet fastställer vilka roller och ansvar som omfattas av intern kontroll samt hur 
planering och uppföljning av den interna kontrollen ska genomföras. 

Ägardirektiv och ledningsfunktion till kommunala bolag 

Bolagen är ett helägda kommunala bolag där ägarinflytandet utövas av kommunfullmäktige 

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

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen fatta årliga beslut huruvida 
verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. 

Bolagens verksamhet anges i bolagsordningen för bolagen och får ej bedriva verksamhet som 
inte är förenlig med den kommunala kompetensen. 

Bolagen ska i tillämpliga delar följa av kommunfullmäktige fastställda styrdokument. 
Bolagets styrelse ska tolka vad som är tillämpliga delar genom att årligen fastställa vilka 
styrdokument som ska gälla för bolaget. 

Upphandlingspolicy KF 2019-06-17 § 94. 

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. 

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

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. 



Årsredovisning 2019 37(209) 

Strategi för kompetensförsörjning KF 2019-09-30 §132 

För att uppfylla visionen Håbo 2030 har kommunfullmäktige beslutat om strategi för att säkra 
kompetensförsörjning i kommunen. Strategin tydliggör kommunens ambition och 
förhållningssätt vad gäller kompetensförsörjningen och gäller för samtliga verksamheter i 
kommunen. 

Av strategidokumentet framgår att målbilden för år 2025 är att kommunen är en attraktiv 
arbetsgivare och har medarbetare med rätt kompetens så att verksamheterna kan erbjuda 
tjänster av hög kvalitet. 

Kommunens förtroendevalda, i egenskap av arbetsgivare, ska medverka till att skapa 
förutsättningar för ett aktivt arbete med kompetensförsörjningen. Detta innebär aktiviteter 
inom områdena attrahera, rekrytera, utveckla, behålla, avveckla (ARUBA). 

Chefer i kommunen ska bidra dels med att arbeta för att det ska vara en attraktiv arbetsmiljö 
och hög kvalitet i verksamheterna dels med att ta fram underlag för det långsiktiga 
kompetensförsörjningsbehovet inklusive möjligheten att bredda rekryteringen. 

Medarbetare i kommunen ska bidra med att vara aktiva i arbetet med att skapa god 
arbetsmiljö och hög kvalitet i verksamheterna. 

Lokalförsörjningsplan 2019-2028  

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. 

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. 

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. 

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera förslag till lokalförsörjningsplan 2019-2028 
till kommunstyrelsen för ytterligare beredning 2019-06-17, KF 2019-06-17. 
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2.6 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

2.6.1 Uppföljning av mål för verksamheten 

2.6.1.1 Vision 

24 mars 2014 antog kommunfullmäktige Håbos nya vision - Vårt Håbo 2030. Visionen är 
vägledande i kommunens arbete och visar hur kommunen ska utvecklas fram till år 2030. 

I visionen Vårt Håbo 2030 kan man läsa: 

”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.” 

Visionen har fyra huvudområden och där framgår det att: 

 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. 

 Bålsta ska vara en levande småstad med en intressant mix av människor, aktiviteter 
och service. Bålsta är en bra kombination av den täta stadens puls och småstadens 
stillhet. 

 Håbo kommun ska vara den naturnära Mälarkommunen genom att tillgängliggöra 
natur och vattenmiljöer för boende och besökare. Samtidigt har vi ett stort ansvar att 
förvalta och bevara. 

 Håbo kommun ska vara en aktiv part i Mälardalengenom att utnyttja sitt strategiska 
läge i regionen. Vi ska vara en attraktiv marknad för varor, tjänster, arbetsplatser, 
kompetens och kultur. 

2.6.1.2 Kommunfullmäktiges fokusområden och mål 

Kommunfullmäktige beslutade den 6:e maj 2019 om tre övergripande mål för 
mandatperioden. Med nedan bedömning avses den förväntade måluppfyllelsen fram till 2019 
års utgång och inte måluppfyllnaden för hela perioden. 

Ett starkt lokalt näringsliv och arbetsmarknad i fokus 

Beskrivning 

Företagandet i Håbo kommun ska vara starkt och möjliggöra en lokal arbetsmarknad, för att 
skapa en levande småstad 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. 
 
 

KF:s övergripande mål 

Öka företagarnas nöjdhet med kommunens och bolagens fysiska och digitala bemötande 

 Mål delvis uppfyllt 
 
Målet syftar till att förbättra det lokala näringslivsklimatet, att ha näringslivets frågor i fokus. 
 
Genom att utveckla dialogen mellan kommunen och företagen kan en bättre förståelse för varandras 
villkor och förutsättningar nås. Kontakten med kommunen/bolagen ska upplevas enkel och underlätta 
för företagen att planera proaktivt. 
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KF:s övergripande mål 

 
 

Analys 
 

Under året har företagsfrukostar och öppet hus anordnas. Tillsammans med företagarföreningarna har 
även riktade insatser och dialogmöten initierats med mycket gott resultat. Likaså är många delar av 
punkterna som listades i visionen "Tillsammans mot 4.0" gjorda, pågående eller planerade. 

Det sker ett aktivt arbete med att tillgängliggöra de kommunala tjänsterna via digitalisering just nu i 
kommunen. Detta arbete syftar till att ytterligare förenkla och underlätta kontakten för företagare och 
medborgare. 

Svenskt Näringslivs årliga mätning, som genomfördes under våren, visade på ett tydligt positivt 
trendbrott och resultatet ökade från det sammanvägda betyget 2,7 till nytt betyg på 3,1. 

Förändringar och otydlighet gällande organisering och ansvar kring näringslivsfrågor inom 
kommunkoncernen kvarstår. Exempel på konsekvenser som blivit på grund av det är att delar 
"Tillsammans mot 4.0" inte har åtgärdats under perioden. 

Bedömningen är således att Kommunfullmäktiges mål att öka företagarnas nöjdhet med kommunens 
och bolagens fysiska och digitala bemötande är att målet delvis uppfylls och att arbetet måste 
intensifieras under kommande år för att uppfylla målet i sin helhet. 

Samhällsbyggnad med helhetssyn och livsperspektiv i fokus 

Beskrivning 

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. 
 
 

KF:s övergripande mål 

Utveckla områden för bostäder, arbetsplatser och service utifrån samhällets behov 

 Mål delvis uppfyllt 
 
Målet syftar till en utveckling av kommunens samhällsbyggnad utifrån ett ekologiskt, socialt och 
ekonomiskt hållbart perspektiv. Utvecklingen ska ske utifrån en helhetssyn och i nära samverkan mellan 
kommunens verksamheter och i dialog med medborgare och näringsliv. 
 
Genom ett ökat fokus och prioritering inom samhällsbyggnadsområdet ska attraktiva områden för 
boende och service växa fram. Planlagd mark ska säkerställas i tid för byggnation och utveckling av 
samhället. 
 
 

Analys 
 

Under året har många aktiviteter startats. Bland annat har arbetet med ny hållbarhetsstrategi påbörjats. 
Processen för ny översiktsplan har pågått och ny översiktsplan förväntas antas år 2020. Ny 
lokalförsörjningsplan är under uppbyggnad och kommer att antas tidigt våren 2020 och arbetet med att 
ta fram en Nödvattenplan, Risk och Sårbarhetsanalys samt Säkerhetsskyddsanalys pågår. 

Fortfarande är det många pågående detaljplaner och ett högt tryck med många intressenter för byggbar 
bostads- och industrimark. Flera större detaljplaner är antagna under året. Det finns dock en risk att inte 
hinna uppfylla Kommunfullmäktiges mål om ökad dialog och större planberedskap på grund av 
begränsningar i tillgängliga resurser vilket innebär att målet anses bli delvis uppfylld under året. 
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Mötesplatser för alla och ett engagerat föreningsliv i fokus 

Beskrivning 

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. 
 
 

KF:s övergripande mål 

Utveckla mötesplatser som stärker Håbos attraktivitet 

 Mål delvis uppfyllt 
 
Målet syftar till att öka kunskapen och utveckla upplevelsen av befintliga mötesplatser samt att skapa 
nya som ytterligare möter efterfrågan från kommunens medborgare och besökare. 
 
Mötesplatserna ska attrahera alla som vistas i Håbo kommun och stärka Håbos identitet. Forum för 
dialog och samverkan med kommunens medborgare, näringsliv och föreningar ska utvecklas för att 
möta upp behovet vid ett växande Håbo. 
 
 

Analys 
 

Flera aktiviteter pågått under året i syfte att uppnå Kommunfullmäktiges mål om att utveckla 
mötesplatser som stärker Håbo attraktivitet. Exempel är kultursatsningen Sommar i centrum, 
Håbomässan, Håbo festdag, uppstart av planeringen av en större lekplats i Gröna Dalen-området, en 
förstudie om ett möjligt Allaktivitetshus, Leaderprojektet Stenhuset i Skokloster samt flera mindre 
aktiviteter. 

Det har även genomförts en organisationsöversyn och organisationsförändring avseende Kultur- och 
fritidsverksamheten för att bättre kunna möta upp mot efterfrågan och Kommunfullmäktiges mål. 

Dock är bedömningen att forum för dialog och samverkan behöver struktureras upp mer samt att 
arbetet med marknadsföring av befintliga och kommande mötesplatser måste utökas för att full 
måluppfyllelse ska kunna erhållas. 
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2.6.1.3 Nämndernas mål 

Perspektiv Utvecklingsmål  

Målgrupp 

Förbättrad tillgänglighet  (Bygg- och miljönämnden)  

Utveckla information och marknadsföring  (Bygg- och miljönämnden)  

Fler elever skall nå godkänt i samtliga ämnen  (Barn- och 
utbildningsnämnden)  

Elevers självledarskap kring den egna hälsan ska öka  (Barn- och 
utbildningsnämnden)  

Inom samtliga verksamhetsområden ska nämnden verka för att den 
enskilde ska komma snabbare ut i självförsörjning och arbete.  
(Socialnämnden) 

 

Utveckla förvaltningens arbete med att säkerställa individens rätt till 
självbestämmande, delaktighet och inflytande inom LSS-området.  (Vård- 
och omsorgsnämnden) 

 

Öka den digitala närvaron bland kommunens olika målgrupper.  (Kultur- 
och fritidsnämnden)  

Verksamhet 

Effektiva stödverktyg  (Bygg- och miljönämnden)  

Effektiva processer  (Bygg- och miljönämnden)  

Utveckla samverkan internt och externt  (Bygg- och miljönämnden)  

Utveckla och systematisera kvalitetsarbetet i hela styrkedjan  (Barn- och 
utbildningsnämnden)  

Stärka samverkansytorna och utveckla metoderna kring ungdomar under 
25 med missbruksproblematik  (Socialnämnden)  

Kvalitetssäkrad dokumentation i individärenden inom nämndens 
verksamheter  (Vård- och omsorgsnämnden)  

Förbättra underhållsplaner  (Tekniska nämnden)  

Nytt insamlingssystem för avfallshantering  (Tekniska nämnden)  

Säkra reservvatten  (Tekniska nämnden)  

Öka digitaliseringen  (Tekniska nämnden)  

Medarbetare 

Attrahera och behålla kompetens  (Barn- och utbildningsnämnden)  

Behålla en tillitsbaserad organisation som inkluderas i nya styrmodellen.  
(Socialnämnden)  

Rätt kompetens i nämndens verksamheter  (Vård- och omsorgsnämnden)  

Behålla en tillitsbaserad organisation som inkluderas i den nya 
styrmodellen.  (Vård- och omsorgsnämnden)  

Ekonomi 

Samtliga taxor är aktuella och uppräknas årligt med index.  (Bygg- och 
miljönämnden)  

Hållbar ekonomi  (Barn- och utbildningsnämnden)  

Genomföra investeringar enligt plan  (Tekniska nämnden)  

Nämnderna har utifrån de fyra perspektiven målgrupp, verksamhet, medarbetare och ekonomi 
identifierat ett antal utvecklingsmål för perioden. Ovan finns en sammanställning av samtliga 
mål och nämndens bedömning av måluppfyllelsen. 

Måluppfyllelsen inom kommunens nämnder bedöms vara relativt god för året. Elva mål anses 
vara helt uppfyllda under året och åtta mål anses vara delvis uppfyllda. Fyra mål är inte 
uppfyllda under året. Bedömningen av dessa mål är att de kommer att uppfyllas på sikt men 
att det kommer att krävas ett flerårigt arbete innan full måluppfyllelse nås. 

En mer detaljerad analys av varje mål återfinns under respektive nämnds avsnitt. 
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2.6.1.4 Finansiella mål 

Kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Budgeten ska innehålla 
en plan för verksamheten med mål och riktlinjer för att uppnå god ekonomisk hushållning. 
Finansiella mål av betydelse för god ekonomisk hushållning ska också anges. Kommunens 
finansiella mål fastställs årligen av kommunfullmäktige i samband med budget. 
 
 

KF:s övergripande mål 

Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt två procent av skattenettot 
exklusive realisationsvinster och investeringsbidrag från andra än staten 

 Mål inte uppfyllt 
 
 

Analys 
 

Årets resultat uppgår till 2,2 procent av skattenettot. När realisationsvinster och investeringsbidrag från 
andra än staten exkluderas, är resultatet negativt med -0,1 procent. Målet uppnås inte detta år. 

Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att minska 
kommunens skuldsättningsgrad eller för att finansiera kommunens investeringar 

 Mål inte uppfyllt 
 
 

Analys 
 

Årets resultat 26,7 miljoner kronor överstiger inte realisationsvinster och investeringsbidrag från andra 
än staten, totalt 28,5 miljoner kronor. Överskott och intäkter av engångskaraktär har därmed inte i sin 
helhet använts till att finansiera kommunens investeringar. Målet har inte uppnåtts. 

Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till kommunen 

 Mål inte uppfyllt 
 
 

Analys 
 

Alla beslutade pågående exploateringsprojekt beräknas tillsammans ge ett ekonomiskt underskott 
(nettoexploatering) för kommunen på -140,7 miljoner kronor. Målet uppnås inte detta år. 
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2.6.2 Kommunkoncernen 

I koncernen ingår kommunen, kommunens helägda bolag Håbohus AB, Håbo Marknads AB 
samt kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo. Vid upprättandet av den 
sammanställda redovisningen har kommunens redovisnings-principer varit vägledande. Ingen 
justering av avskrivningsprinciper har gjorts utan varje företags principer gäller. 
Koncerninterna poster av väsentligt värde har eliminerats. 

Konsolideringen till kommunkoncernnivå omfattar Håbo kommun, Håbohus AB, Håbo 
Marknads AB samt Håbo kommuns andel, 35 procent, av kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Enköping–Håbo. Eliminering har gjorts av periodiseringsfonder och 
obeskattade reserver för Håbo Marknads AB samt för Håbohus AB. 

Sammanställd redovisning 

Resultaträkning, tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 

Rörelsens intäkter 485 682 493 032 

Rörelsens kostnader -1 462 332 -1 551 164 

Avskrivningar -58 515 -96 518 

Verksamhetens nettokostnad -1 035 165 -1 154 650 

Skattenetto 1 125 259 1 201 728 

Finansnetto -14 963 -14 473 

Resultat efter finansiella poster 75 131 32 605 

Uppskjuten skatt -4 666 738 

Skatt på årets resultat -1 022 -3 018 

Resultat 69 443 30 325 

   

Omslutning 2 861 545 2 962 180 

Soliditet 24,0 % 24,3 % 

Årets resultat 

I 2019 års bokslut uppgår koncernens resultat till 30,3 (69,4) miljoner kronor, vilket är 39,1 
miljoner kronor sämre än föregående år. 

Kommunens redovisade resultat är cirka 26,9 (44,0) miljoner kronor. Det är 17,1 miljoner 
kronor sämre än föregående år. De kommunala bolagen redovisar ett resultat på sammanlagt 
drygt 6,6 (24,0) miljoner kronor, varav Håbohus AB 6,1 (23,7) miljoner kronor och Håbo 
Marknads AB 0,5 (0,3) miljoner kronor innan koncerninterna elimineringar. 
Räddningstjänsten redovisar ett överskott på cirka 200 000 (900 000) kronor, varav Håbo 
kommuns andel är 57 000 kronor. 
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Soliditet 

Koncernens soliditet är något högre än föregående år och ligger på 24,3 (24,1) procent. 
Inklusive pensionsförpliktelser uppgår soliditeten till 14,4 (13,5) procent. Som jämförelse 
uppgick det ovägda medelvärdet för soliditeten i länets kommuner inklusive bolagen till 27,0 
procent år 2018 och inklusive pensionsförpliktelser 12,1 procent. 

Tillgångar 

Koncernens totala tillgångar ökar med 100,6 (292,2) miljoner kronor netto. Kommunens 
tillgångar ökar med 118,0 (116,2,9) miljoner kronor. Håbohus AB:s tillgångar ökar med 5,6 
(150,6) miljoner kronor. Koncernens kostnad för avskrivningar uppgår till 96,5 (58,5) 
miljoner kronor. Det är en ökning med 38,0 miljoner kronor från år 2018. Ökningen av 
avskrivningar hänförs i huvudsak till Håbohus AB som år 2018 återförde en nedskrivning till 
resultaträkningen och som till följd att tillgångar ökade det året. 

Skulder 

Skulder inklusive pensionsförpliktelser och avsättningar förändras med 70,3 (201,4) miljoner 
kronor. Totala avsättningar ökar med 12,9 (17,8) miljoner kronor sedan föregående år. Lång- 
och kortfristiga skulder förändras med 57,4 (183,6) miljoner kronor. Långfristiga skulder ökar 
med 70,2 (134,7) miljoner kronor varav 50 miljoner kronor förklaras av att kommunen 
upptagit externa lån och resterande förklaras av omklassificeringar gjorda med anledning av 
den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning. Kortfristiga skulder minskar med 
12,8 (+48,9) miljoner kronor. Pensionsförpliktelser som redovisas utanför kommunens 
balansräkning enligt blandmodellen, minskar med 10,7 (11,9) miljoner kronor i jämförelse 
med föregående år. 

Ansvarsförbindelser och borgensåtaganden 

Externa borgensåtaganden och ansvarsförbindelser för koncernen uppgår vid årets slut till 8,4 
(9,1) miljoner kronor. Det är en minskning med 627 000 kronor sedan 2018. Minskningen 
beror i huvudsak på att kommunens borgensåtagande för föreningarna är lägre 2019 jämfört 
med föregående år. 

Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 

Ansvarsförbindelser   

Egnahem kommunal kreditgaranti 38 19 

Borgensåtaganden 0 0 

Bålsta tennisklubb 2 685 2 520 

Lilla Hagalunds vänner 74 70 

Bålsta skidklubb 4 275 3 930 

Bålsta Alpin 2 000 1 906 

Summa 9 072 8 445 

Kommuninvest - medlemsansvar 

Håbo kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i 
Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner som per 
2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått lika-lydande 
borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har 
ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna 
vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgens-förbindelse. Enligt regressavtalet 
ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive 
medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 
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medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en 
uppskattning av den finansiella effekten av Håbo kommuns ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgår Kommuninvest i Sverige AB:s 
totala förpliktelser till 460,9 miljarder kronor och totala tillgångar till 460,3 miljarder kronor. 
Håbo kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgår till 1 743,7 miljoner kronor (0,37830 
procent) och andelen av de totala tillgångarna uppgår till 1 750,3 miljoner kronor (0,38020 
procent). 

Håbo kommuns totala insatskapital i Kommuninvest ekonomiska förening per 2019-12-31 
uppgår till 18 020 600 kronor. 

 

2.6.2.1 Håbohus AB 

Verksamhet 

Bolaget äger fastigheter belägna inom Håbo kommun. Fastigheterna omfattar både bostäder 
och lokaler. Bolaget är medlem i Sveriges allmännyttiga bostadsföretags-organisation, SABO, 
samt Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, Fastigo. Dessutom är bolaget delägare i 
Husbyggnadsvaror, HBV förening utan personlig ansvarighet. 

Antalet ägda lägenheter uppgår vid årets slut till 1 474 (1 377) med en bostadsyta om 94 183 
(89 260) kvadratmeter samt 9 438 (9 092) kvadratmeter lokalyta. I lägenhetsbeståndet ingår 
bostäder för grupp-, äldreboende och särskilt boende samt 66 lägenheter med 
upplåtelseformen kooperativ hyresrätt. 

Ekonomi 

Nedan redovisas ett sammandrag av bolagets resultat och balansräkning. Bolaget redovisar ett 
positivt resultat om 6,1 (23,7) miljoner kronor. Bolagets anläggnings-tillgångar har ökat med 
1,9 miljoner kronor. Bolagets samlade skuld, både det lång- och kortfristiga, har minskat med 
cirka 3,7 (+123,4) miljoner kronor. Likvida medel har ökat från förra året med 3,2 (5,9) 
miljoner kronor. Bolaget soliditet har förbättrats från 16,3 procent till 17,1 procent. Mer 
information om Håbohus AB finns i bolagets avsnitt. 

 

Resultaträkning, tkr 2018 2019 

Verksamheternas intäkter 129 305 137 686 

Försäljning fastigheter 0 0 

Verksamhetens kostnader -88 938 -83 296 

Avskrivningar -2 206 -35 202 

Finansnetto -9 754 -7 414 

Resultat efter finansiella poster 28 407 11 774 

Bokslutsdispositioner 1 201 -3 895 

Uppskjuten skatt -4 666 738 

Skatt på årets resultat -1 197 -2 500 

Årets resultat 23 745 6 117 
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Balansräkning, tkr 2018 2019 

Anläggningstillgångar 1 106 099 1 108 010 

Omsättningstillgångar 1 480 2 006 

Kassa och bank 35 874 39 042 

Summa tillgångar 1 143 453 1 149 058 

Eget kapital 155 459 161 940 

Obeskattade reserver 39 393 43 281 

Avsättningar 10 107 9 016 

Långfristiga skulder 911 000 911 000 

Kortfristiga skulder 27 494 23 821 

Summa eget kapital och skulder 1 143 453 1 149 058 

   

Soliditet 16,3 % 17,1 % 

2.6.2.2 Håbo Marknads AB 

Verksamhet 

Håbo Marknads AB är helägt av Håbo kommun och ansvarar för näringslivsrelaterat arbete 
samt besöksnäringsverksamheten i kommunen. 

Bolaget ska stödja och utveckla befintligt näringsliv samt verka för nyetableringar av företag 
till kommunen. 

Bolaget ska bistå kommunen i marknadsföring och försäljning av företagsmark, samt arbeta 
övergripande för ökad tillväxt inom näringsliv, turism och handel. 

Ekonomi 

Nedan redovisas ett sammandrag av bolagets resultat och balansräkning. Bolaget redovisar ett 
positivt resultat om 0,3 (62,5) miljoner kronor. Bolagets samlade skuld, både det lång- och 
kortfristiga uppgår till 14,1 miljoner kronor. Likvida medel har ökat från förra året med cirka 
8,1 miljoner kronor till 15,3 miljoner kronor. Bolagets soliditet har uppgår 83,2 procent. Mer 
information om Håbo Marknads AB finns i bolagets avsnitt. 

Resultaträkning, tkr 2018 2019 

Verksamhetens intäkter 7 005 7 018 

Verksamhetens kostnader -6 557 -6 676 

Avskrivningar -75 -23 

Finansnetto 3 -164 

Resultat efter finansiella poster 376 155 

Skatt på årets resultat -89 339 

Årets resultat 287 494 

 

 

Balansräkning, tkr 2018 2019 

Anläggningstillgångar 62 39 

Kortfristiga fordringar 1 596 1 662 

Kassa och bank 15 260 2 315 

Summa tillgångar 16 918 4 016 
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Balansräkning, tkr 2018 2019 

Eget kapital 2 845 3 340 

Kortfristiga skulder 14 073 676 

Summa eget kapital och skulder 16 918 4 016 

   

Soliditet 17 % 83 % 

2.6.2.3 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

Verksamhet 

Räddningstjänsten Enköping-Håbo är ett kommunalförbund skapat i syfte att fullfölja de 
skyldigheter som medlemskommunerna har enligt lagen om skydd mot olyckor. I förbundets 
uppdrag ingår att utbilda kommunens anställda i brandskydd, systematiskt brandskyddsarbete 
och HLR (hjärt- och lungräddning). Förbundet är uppdelat i sex insatsområden med varsin 
brandstation för snabbast möjliga räddningsinsats.  

Ekonomi 

Nedan redovisas sammandrag av Håbo kommuns andel om 35 procent av kommunal-
förbundets resultat- och balansräkning. Förbundet redovisar ett positivt resultat om 162 000 
(900 000) kronor varav Håbos andel är 57 000 kronor. Förbundets samlade skuld, både den 
lång- och kortfristiga, har minskat med cirka 16,1 miljoner kronor eller 5,6 miljoner kronor 
för Håbo. Förbundets likvida medel har minskat från förra året med 22,7 miljoner kronor. 
Förbundets soliditet har förbättrats från 5,3 till 6,8 procent. Mer information om 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo finns i förbundets avsnitt. 

Resultaträkning, tkr 2018 2019 

Verksamheternas intäkter 2 319 2 599 

Driftbidrag från kommunen 20 775 20 820 

Verksamheternas kostnader -21 624 -22 027 

Verksamhetens nettokostnad 1 470 1 392 

Avskrivningar -986 -1 090 

Finansnetto -167 -245 

Årets resultat 317 57 

 

Balansräkning, tkr 2018 2019 

Anläggningstillgångar 12 392 15 015 

Omsättningstillgångar 2 398 3 000 

Kassa och bank 9 064 1 128 

Summa tillgångar 23 854 19 143 

Eget kapital 1 253 1 310 

Långfristiga avsättningar 6 908 7 774 

Långfristiga skulder 5 600 5 600 

Kortfristiga skulder 10 093 4 459 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 23 854 19 143 

   

Soliditet 5,3 % 6,8 
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2.6.3 Kommunens ekonomi 

2.6.3.1 Årets resultat 

Kommunen redovisar ett positivt resultat på 26,9 (44,0) miljoner kronor jämfört med 
budgeterat resultat på 18,3 miljoner kronor. Det är 8,5 miljoner kronor bättre än budgeterat. 
Under året har kommunen fått intäkter av engångskaraktär, bland annat reavinst vid 
försäljning av exploateringsfastigheter på 25,2 miljoner kronor. Elimineras reavinster inom 
exploateringsverksamheten uppgår resultatet för kommunen till 1,7 miljoner kronor. 

 

Resultaträkning, tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 

Verksamhetens intäkter 393 074 374 017 

Verksamhetens kostnader -1 469 330 -1 542 236 

Verksamhetens nettokostnad -1 076 256 -1 168 219 

Finansnetto -5 045 -6 651 

Skattenetto 1 125 259 1 201 728 

Årets resultat 43 958 26 858 

   

Omslutning 1 779 982 1 898 033 

Soliditet 33,7 % 33,1 % 

 

Från 1 januari 2019 började den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning att gälla. 
Detta har inneburit vissa förändringar i både resultaträkningen och balansräkningen. 

Den nya lagen är mer omfattande än den tidigare redovisningslagen, bland annat genom att 
flera frågor som tidigare normerats av RKR nu har flyttats in i lagen och vissa förändringar 
görs mot tidigare rekommendationer av RKR. 

Håbo påverkas främst av förändringar som avser intäkter (investeringsbidragen från privata 
bolag) samt bokföring av detaljplanekostnader. Dessa har tidigare periodiserats, men kommer 
i enlighet med LKBR att resultatföras direkt. 

Rättning har gjorts för investeringsbidrag och detaljplanekostnader till och med 2018 mot 
egna kapitalet. Årets investeringsbidrag och detaljplanekostnader har resultatförts 2019. 

Investeringsbidrag från privata utförare år 2019 uppgår till 3,3 miljoner kronor som 
resultatförts år 2019. Förändringar mot det egna kapitalet från år 2018 uppgår till 32,3 
miljoner kronor. 

Detaljplanekostnader som avser kommunens egen mark och fastigheter år 2019 och som 
bokförs i resultaträkningen uppgår cirka 2,2 miljoner kronor. Förändring mot det egna 
kapitalet från år 2018 uppgår till 11,0 miljoner kronor. 

Avvikelsen i driftredovisningen jämfört med budgeterat resultat beror på både positiva och 
negativa poster. Nämnderna redovisar ett underskott på 21,8 (7,6) miljoner kronor. Överskott 
redovisas av vård- och omsorgsnämnden 8,3 (1,3) miljoner kronor, kultur- och fritidsnämnden 
2,6 miljoner kronor, bygg- och miljönämnden 1,6 miljoner kronor, socialnämnden 321 000 
kronor samt överförmyndarnämnden 310 000 (500 000) kronor. 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar underskott med 23,4 (12,4) miljoner kronor, 
tekniska nämnden 7,4 miljoner kronor och kommunstyrelsen 3,2 miljoner kronor. 

Taxefinansierade verksamheter redovisar underskott på totalt cirka 1,0 (+4,0) miljoner kronor, 
varav avfallsverksamheten ett underskott på cirka 0,9 (+1,2) miljoner kronor och VA-
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verksamheten ett underskott på 56 000 kronor (+2,8 miljoner kronor). VA-verksamhetens 
underskott regleras direkt mot VA-fonden i balansräkningen och redovisas inte i kommunens 
resultaträkning. Avfallsverksamhetens underskott särredovisas mot kommunens eget kapital 
och ingår i resultatet för kommunen. 

Skatteintäkter och det kommunala utjämningsbidraget för Håbo är 5,4 (-5,3) miljoner kronor 
högre än budgeterat. 

Finansnettot visar ett överskott på 5,3 (11,2) miljoner kronor beroende på överskottsbetalning 
från Kommuninvest på 2,9 (3,9) miljoner kronor och den låga räntenivån för kommunens 
långfristiga skulder 400 000 kronor (10,0 miljoner kronor). Finansiella kostnader för 
pensionsskulden ökar med cirka 600 000 kronor jämfört med förra året. 

Kontot för pensionskostnader och upplupna lönekostnader ger nettounderskott på 8,1 (4,3) 
miljoner kronor, varav upplupna löneskulder har ökat med 4,2 (2,0) miljoner kronor och 
pensionskostnader visar högre kostnader med 3,9 (2,3) miljoner kronor jämfört med budget. 

Avskrivningarna av kommunens anläggningstillgångar och inventarier är lägre än budgeterat 
och ger ett överskott på 5,3 (5,0) miljoner kronor. Huvuddelen av överskottet redovisas på 
kommunens fastigheter, gatuanläggningar samt avskrivningar på maskiner och inventarier. 

 

2.6.3.2 Resultat jämfört med budget 

Resultatet för nämnderna, inklusive avfallsverksamheten, är ett underskott med 21,8 (6,4) 
miljoner kronor eller 1,9 (0,7) procent. Finansnettot uppgår till ett överskott på cirka 5,4 
(11,2) miljoner kronor, beroende på lägre räntekostnader för kommunens långfristiga lån och 
överskottsutdelning från Kommuninvest. Skattenettot är 5,4 (-5,3) miljoner kronor högre än 
budgeterat. Avfallsverksamheten redovisar underskott om cirka 900 000 kronor (+1,2 
miljoner kronor) vilket regleras mot upparbetat eget kapital för avfallsverksamheten, se not 
18. 

 

Avvikelse mellan budget och resultat, mkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 

Kommungemensamma verksamheter 1,3 -3,2 

Överförmyndarnämnd 0,5 0,3 

Socialnämnd -2,7 0,3 

Bygg- och miljönämnd -0,5 1,6 

Barn- och utbildningsnämnd -12,4 -23,4 

Kultur- och fritidsnämnd 0,5 2,6 

Tekniska nämnden 4,5 -7,4 

Vård- och omsorgsnämnd 1,3 8,3 

Avfallsverksamhet 1,1 -0,9 

Summa -6,4 -21,8 

För år 2019 beslutade kommunfullmäktige om tillskott av budget till två nämnder och till 
kommunstyrelsen. Vård- och omsorg fick tillskott om 700 000 kronor för att fortsatt ha 
avgiftsfria trygghetslarm, Kultur- och fritidsnämnden fick 1,2 miljoner kronor för att 
disponera under år 2019. Kommunstyrelsen fick ett tillskott om 761 000 kronor för utökning 
av 0,50 oppositionsråd samt korrigering av arvoden för kommunal- och oppositionsrådet. 

Av tabellen ovan framgår avvikelser som nämnderna redovisar i bokslutet jämfört med 
budgeten. Den största procentuella negativa avvikelsen mot budgeten uppvisar Tekniska 
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nämnden med 13 procent (ca 7,4 miljoner), Barn- och utbildningsnämnden 4 procent (23,4 
miljoner kronor), kommungemensamma verksamheter 3 procent (3,3 miljoner kronor). 

De nämnder som redovisar positiva avvikelser jämfört med budget är överförmyndar-
nämnden 13 procent (310 000 kronor), bygg- och miljönämnden 11 procent (1,6 miljoner 
kronor), kultur- och fritidsnämnden 5 procent ( 2,6 miljoner kronor), vård- och 
omsorgsnämnden 3 procent (8,3 miljoner kronor) och socialnämnden 1 procent (321 000 
kronor). 

Avfallsverksamhetens redovisar ett underskott på 900 000 kronor. VA-verksamhetens resultat 
för 2019 uppgår till ett underskott på 56 000 kronor, vilket inte redovisas i tabellen ovan 
beroende på att resultatet för VA-verksamheten regleras i balansräkningen som en skuld eller 
fordran på kommunen. 

Utförligare analyser och kommentarer redovisas i nämndernas verksamhetsberättelser. 

2.6.3.3 Resultat år 1996-2019 

För åren 1996-2000 uppgick de ackumulerade underskotten till 180,0 miljoner kronor. De 
senaste 19 åren har kommunen redovisat överskott om sammanlagt 611,0 miljoner kronor. 

Resultat åren 2000-2019 
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2.6.3.4 Nämndernas nettokostnader  

Nämndernas nettokostnader ökar med 75,2 miljoner kronor jämfört med år 2018. 
Kostnadsökningen är 7,2 procent, vilket kan jämföras med ökningen på 74,0 miljoner kronor 
(7,6 procent) mellan åren 2017 och 2018. 

 

Nettokostnadsförändring 
exklusive interna transaktioner, 
tkr 

Bokslut 2018 Bokslut 2019 Förändringar Procent 

Kommungemensamma 
verksamheter 1) 

-91 823 -98 765 6 942 7,6 

Kultur- och fritidsnämnd -23 798 -28 083 4 285 18,0 

Tekniska nämnden -104 914 -117 218 12 304 11,7 

Överförmyndarnämnd -1 879 -2 097 218 11,6 

Socialnämnd -57 200 -59 525 2 326 4,0 

Bygg- och miljönämnd -14 374 -13 701 -670 -4,7 

Barn- och utbildningsnämnd -517 351 -543 926 26 575 5,1 

Vård- och omsorgsnämnd -236 311 -259 551 23 240 9,8 

Summa -1 047 650 -1 122 866 75 220 7,2 

Kapitalkostnaderna är exkluderade i redovisningen ovan så att jämförelsen mellan åren ska bli 
rättvisande. Taxefinansierade verksamheterna avfall och VA ingår inte i redovisningen ovan. 
 
1) Kommunfullmäktige, stöd till politiska partier, valnämnd, revision, kommunstyrelse, 
kommunstyrelsens förvaltning. 

Analysen i tabellen visar att den procentuella nettokostnadsökningen mellan 2018 och 2019 är 
lägre än mellan 2017 och 2018. I relation till ökningen av skattenettot med 76,5(43,2) 
miljoner kronor (6,8 procent) mellan åren, är nettokostnadsökningen 0,4 procentenheter högre 
2019. I analysen har eliminering skett av nettokostnader för avgiftsfinansierade verksamheter, 
pensionskostnader, upplupna löneskulder och realisationsvinster. För att jämförelsen mellan 
åren ska bli rättvisande har kommunen inte tagit med interna intäkter och kostnader, 
exempelvis internhyrestransaktioner och kapitalkostnader, det vill säga internränta och 
avskrivning på tillgångarna. 

  

2.6.3.5 Kostnads- och intäktsanalys mellan åren 2018 och 2019, exklusive interna 
transaktioner 

tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Förändring 

Intäkter 393 074 374 017 -19 057 

Kostnader    

Inköp av varor och tjänster samt utbetalning av 
bidrag 

-604 884 -626 950 -22 066 

Kostnader för arbetskraft (personalkostnader) -809 199 -855 084 -45 885 

Summa kostnader -1 414 083 -1 482 034 -67 951 

Avskrivning av inventarier och fastigheter -55 247 -60 203 -4 956 

Skatteintäkter och utjämning 1 125 259 1 201 728 76 469 

Finansnetto -5 045 -6 651 -1 606 

Netto 43 958 26 857 -17 101 
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Intäkter 

Kommunens externa intäkter minskar med 19,0 (+22,4) miljoner kronor. förändringen 
kommer från flera intäktskällor: 

 Försäljning av varor och material minskar totalt med cirka 120 000 kronor netto, 
främst inom pedagogiskt omsorg cirka 143 000 kronor och inom Fritid och kultur med 
cirka 270 000 kronor samt inom gemensamma verksamheter med 92 000 kronor. Inom 
vård- och omsorgen ökar intäkterna med ca 347 000 kronor och infrastruktur och 
skydd med cirka 40 000 kronor. 

 Taxor och avgifter ökar med 11,0 miljoner kronor netto. Största ökningarna finns 
inom taxefinansierade verksamheter 6,7 miljoner kronor, infrastruktur och skydd med 
mera cirka 2,0 miljoner kronor samt vård och omsorg ca 1,1 miljoner kronor. Inom 
pedagogisk omsorg ökar intäkterna med 0,8 miljoner kronor. Inom skogsavverkning 
uppgår ersättningar till ca 1,0 miljoner kronor. inom övriga verksamheter är det en 
minskning med cirka 0,6 miljoner kronor. 

 Intäkter i form av hyror och arrenden ökar med ca 2,8 miljoner kronor. En stor del är 
hyresintäkter från externa kunder främst inom vård och omsorg samt ekonomiskt 
bistånd, 1,3 miljoner kronor, inom Fritid och kultur ökar hyresintäkterna med 0,6 
miljoner, Infrastruktur och skydd 0,6 miljoner, Övriga verksamheter redovisar 
sammantaget en ökning med 300 000 kronor i jämförelse med förra året. 

 Bidrag till kommunen minskar med ca 17,0 miljoner kronor jämfört med förra året. 
Verksamheter som får ökade bidrag i jämförelse med år 2018 är Infrastruktur och 
skydd 2,2 miljoner kronor, affärsverksamheter 400 000 kronor samt gemensamma 
verksamheter cirka 300 000 kronor. Verksamheter som får minskade bidrag är 
flyktingmottagande 13,8 miljoner kronor. Personlig assistens 2,7 miljoner kronor, 
övriga verksamheter får minskade bidrag med cirka 3,4 miljoner kronor. 

 Kommunens försäljning av verksamheter till andra kommuner samt övriga 
ersättningar ökar med 2,5 miljoner kronor. Bland annat ökar försäljningen av 
skolplatser med 2,0 miljoner kronor. Övriga verksamheter minskar intäkterna med 
sammantaget cirka 600 000 kronor. Försäkringsersättningar ökade med 1,1 miljoner 
kronor. 

 Försäljning av tillgångar, i huvudsak mark och fastigheter, minskar med 18,2 miljoner 
kronor.  

 Inköp av material, lämnade bidrag, köp av verksamhet och övriga driftkostnader 

Kostnaden för köp av material, lämnade bidrag, köp av verksamhet och övriga driftkostnader 
ökar med 22,0 miljoner kronor i jämförelse med förra året. Förändringen förklaras av flera 
poster. Främst finns kostnadsökningar inom köp av huvudverksamhet 9,5 miljoner kronor, 
lämnade bidrag 1,7 miljoner kronor, lokal- och markhyror med 4,4 miljoner kronor, 
fastighetskostnader och entreprenader 8,6 miljoner kronor, förbrukningsinventarier- och 
material 2,4 miljoner kronor, konsulttjänster 5,6 miljoner kronor, transporter och resor 2,9 
miljoner kronor, försäkring och riskkostnader 3,5 miljoner kronor. Övriga driftkostnader ökar 
med sammanlagt 700 000 kronor. 

De största kostnadsminskningarna är kostnader för försålda exploateringsfastigheter 15,0 
miljoner, kostnader för bränsle, energi, vatten 1,7 miljoner kronor samt annonser, reklam, 
information 600 000 kronor. 

Verksamheten i extern regi, när kommunen köper huvudverksamhet från andra utförare, har 
ökat med 3 procent till 284,2 miljoner kronor, jämfört med 274,7 miljoner kronor föregående 
år. Det innebär att 18 procent av kommunens verksamhet utförs av andra än kommunen, 
jämfört med 18 procent föregående år. Driftbidragen till utförare inom kommunkoncernen, 
räddningstjänsten och Håbo Marknads AB, ingår. 
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Barn- och utbildningsnämnden betalar 153,3 miljoner kronor för barn och elever i 
gymnasieskola, grundskola, förskoleklass, fritidshem och förskola och som utförs av annan 
huvudman än kommunen. Vård- och omsorgsnämnden köper främst äldreboende, hemtjänst 
och LSS-verksamhet för totalt 65,0 miljoner kronor. Det är en ökning med 17 procent från 
föregående år. Socialnämnden köper främst boende för ensamkommande flyktingbarn samt 
institutionsvård för 23,4 miljoner kronor från andra utförare. Det är en minskning med 31 
procent från år 2018. Tekniska nämnden betalar totalt 14,2 miljoner kronor för främst 
snöröjning och sandning av vägar. Kommunstyrelsen betalar driftbidraget till 
räddningstjänsten 20,8 miljoner och till Håbo Marknads AB 5,0 miljoner kronor. 
Överförmyndarnämndens verksamhet bedrivs i Uppsala kommuns regi, 2,1 miljoner kronor. 

Kostnad för arbetskraft (personalkostnader) 

Kostnaderna för personal inklusive pensioner ökar totalt med 45,9 (40,0) miljoner kronor från 
2018. Det är en ökning med 5,7 (5,2) procent. Lönekostnaden inklusive arbetsgivaravgifter, 
avtalsförsäkringar samt löneskatten ökar med 42,0 (35,3) miljoner kronor eller 5,6 (4,9) 
procent. Kostnaden för pensionsavsättningar och pensionsutbetalningar ökar med 3,9 (4,7) 
miljoner kronor eller 7,4 (9,8) procent jämfört med 2018. 

Kostnad, tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Förändring 

Löner -563 890 -595 590 -31 700 

Kostnadsersättningar -3 622 -3 231 391 

Arbetsgivaravgifter -188 730 -199 400 -10 670 

Pensioner kostnader -52 957 -56 863 -3 906 

Summa personalkostnad -809 199 -855 084 -45 885 

Avskrivning av inventarier och fastigheter 

Avskrivningskostnaden, det vill säga värdeminskningen av kommunens anläggningstillgångar 
och inventarier, är 60,2 (55,2) miljoner kronor. Jämfört med år 2018 ökar kostnaden med 5,0 
(3,7) miljoner kronor. Ökningen återfinns till största delen inom kommunens fastigheter, VA-
anläggningar, maskiner och inventarier, se tabellen. 

Objekt År 2018 År 2019 Förändring 

Fastigheter -31 180 -33 820 -2 640 

Maskiner och inventarier -5 356 -6 054 -698 

Finansiell leasing 0 -72 -72 

VA-verksamheten -9 496 -10 789 -1 293 

Avfallsverksamheten -1 001 -1 052 -51 

Anläggningar (gata) -8 214 -8 416 -202 

Summa avskrivningar -55 247 -60 203 -4 956 
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2.6.3.6 Skatteintäkter 

Intäkten av kommunalskatten, vilken är kommunens största finansieringskälla, ökar med 38,0 
(24,3) miljoner kronor eller 4,0 (2,3) procent mellan åren 2018 och 2019. Jämfört med budget 
är skatteintäkter och slutavräkning för åren 2018 och 2019 totalt 2,0 miljoner kronor högre. 

2.6.3.7 Skatteutjämning och statsbidrag 

År 2005 infördes ett skatteutjämningssystem i Sverige. Utjämningens syfte är att skapa mer 
likvärdiga ekonomiska förutsättningar för landets kommuner. Invånarna ska kunna få lika god 
service oberoende var i landet de bor. Den senaste revideringen genomfördes 1 januari 2014. 
Revideringen medförde att Håbo kommun betalar mindre till utjämningssystemet än tidigare. 
Delarna i utjämningsystemet redovisas nedan. 

Utjämning, generella statsbidrag och regleringsbidrag 

Inkomster från inkomstutjämning och regleringsbidrag uppgår till 110,9 (83,6) miljoner 
kronor för Håbo kommun. Inkomsterna är 27,3 miljoner kronor högre än 2018. Utöver 
inkomstutjämningen har kommunen fått generella statsbidrag om 4,4 (10,9) miljoner kronor 
varav 4,4 (6,0) miljoner kronor i extra statsbidrag för flyktingmottagandet. Bidraget för att 
stimulera ökat bostadsbyggande i kommunen upphörde år 2018 då kommunen fick 4,9 
miljoner kronor. 

Kostnadsutjämning 

Kostnadsutjämningen syftar till att utjämna strukturella kostnadsskillnader mellan landets 
kommuner. Under 2019 betalar kommunen 7,7 (22,5) miljoner kronor i kostnadsutjämning 
vilket är 14,8 miljoner kronor lägre än 2018. 

LSS-utjämning 

År 2004 infördes ett nytt system för att utjämna LSS-kostnaderna mellan landets kommuner. 
Vid införandet betalade kommunen 4,5 miljoner kronor i utjämningen och under årens lopp 
har kommunens kostnad i utjämningen ökat. År 2019 betalar kommunen 45,3 (46,8) miljoner 
kronor till LSS-utjämningen vilket är en minskning med 1,6 miljoner kronor från år 2018. 

Fastighetsavgift 

Införandet av fastighetsavgiften år 2008 var neutral, både för varje enskild kommun och för 
staten. Intäkterna från den kommunala fastighetsavgiften 2008 uppskattades till 12 miljarder 
kronor och fördelades lika mellan kommunerna. Från 2009 har den årliga intäktsförändringen 
från fastighetsavgiften tillförts varje kommun och adderats till det ursprungliga beloppet.  År 
2019 är det prognostiserade beloppet 41,3 miljoner kronor vilket är en ökning med cirka 1,4 
miljoner kronor jämfört med år 2018. 

Skatteintäkter, utjämning och statsbidrag, mkr 
Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Budget 
2019 

Skatteintäkter 1 060,2 1 098,2 1 096,2 

Inkomstutjämning 80,5 95,8 97,3 

Kostnadsutjämning -22,5 -7,7 -9,9 

Regleringsavgift 3,0 15,1 9,4 

LSS-utjämning -46,8 -45,3 -44,9 

Fastighetsavgift 39,9 41,3 41,9 

Särskilt statsbidrag, flykting och övrigt 6,0 4,4 4,3 

Särskilt statsbidrag, byggstimulans 4,9 0,0 2,0 

Summa 1 125,3 1 201,7 1 196,3 
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2.6.3.8 Finansnetto och räntekostnader 

Finansnettot, som utgörs av skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader, 
har sedan 2018 förändrats negativt med 1,6 miljoner kronor. Finansiella kostnader har ökat 
med cirka 900 000 kronor. I huvudsak beror det på att räntan på pensionsskulden har ökat. 
Finansiella intäkterna minska med 700 000 kronor. Detta beror i huvudsak på att utdelningen 
från Kommuninvest, år 2019 minskat med cirka 1,0 miljon kronor. 

Finansiella kostnader på långfristiga lån 

Räntekostnaderna på långfristiga skulder minskar med 0,4 (1,2) miljoner kronor till 9,6 
miljoner kronor jämfört med år 2018. Minskningen beror bland annat på den låga räntenivån 
och att kostnaderna för derivat minskat. Kommunen har under 2019 upptagit nya lån om 50,0 
miljoner kronor. 

Kommunen använder ränteswappar för att säkra upp ränterisken på underliggande lån. Av 
kommunens totala skuldportfölj på 783,7 (733,7) miljoner kronor har 599 (315) miljoner 
kronor eller 76 (43) procent av lånen säkrats upp med derivatinstrument med olika 
förfallostruktur eller till en fast räntebindning. Ränterisken vid en procents höjning av räntan 
uppgår till 1,8 (4,2) miljoner kronor på helår. 

Syftet med ränteswappar är att begränsa exponeringen mot risken i rörlig ränta. Genom 
ränteswapparna betalar kommunen en fast ränta och erhåller tre månaders Stibor. Att delvis ta 
bort denna risk överensstämmer med kommunens målsättning om en jämn och stabil 
räntekostnad över tiden. Den totala genomsnittsräntan för kommunens långfristiga skulder 
uppgår till 1,08 (1,38) procent. Jämfört med föregående år är det en minskning med 0,30 
procentenheter. 

Finansiella intäkter 

Finansiella intäkterna är 6,0 (6,6) miljoner kronor, varav 2,6 miljoner kronor kommer från 
kommunens bolag. Övriga finansiella intäkter, 3,4 miljoner kronor, kommer bland annat från 
kommunens koncernkonto och utdelningar och återbäring från Kommuninvest. 

2.6.3.9 Kostnadstäckningsgrad 

Verksamhetens nettokostnader måste, sett över ett antal år, täckas av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Dessutom behöver kommunen ett visst överskott för att kunna betala 
lån, framtida nyinvesteringar och pensionsutbetalningar. Nedanstående diagram visar 
verksamhetens nettokostnad exklusive finansiella kostnader. 

 

För att uppnå en konsoliderande nivå på verksamheten behöver relationstalet vara cirka 93 
procent, vilket Håbo inte nådde i år. Relationstalet för år 2019 ligger på 97,2 (95,6) procent 
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och en kostnadsminskning på cirka 49,0 miljoner kronor hade behövts göras. 

2.6.3.10 Investeringar 

Håbo kommun har under åren 1996 till 2019 investerat 2 021 miljoner kronor netto i 
anläggningar och inventarier. Kommunens totala bokförda värde av anläggningar och 
inventarier uppgår 2019 till 1 692,0 (1 555,0) miljoner kronor. 

Investeringsbudget exklusive exploateringsinvesteringar år 2019 uppgår till 445,2 miljoner 
kronor inklusive ombudgeteringar från år 2018 för pågående investeringsprojekt. 
Förbrukningen av investeringsmedel uppgår till netto 133,2 (149,2) miljoner kronor efter 
avdrag för offentliga investeringsbidrag. Definitionen av nettoinvestering är förändrad från 1 
januari 2019 i enlighet med lagen om kommunal bokföring LKBR. Bidrag från privata ska 
inte räknas som investeringsinkomst utan som driftintäkt. 

Överskottet inom investeringarna är 312,0 miljoner kronor. Av överskottet avser 136,8 
miljoner pågående projekt där tidplanen inte hållit och som begärs ombudgeterade till 
kommande år (år 2020 96,1 miljoner kronor och år 2021 40,6 miljoner. 

När hänsyn tas till ombudgetering till kommande år, redovisas ett överskott om 175,2 
miljoner kronor år 2019. Det beror i huvudsak på att överskott från investeringarna i 
Västerängsskolan, Vibyskolan, Skogsbrynets förskola, kommunhuset, fotbollsanläggningens 
etapp 2 och ny simhall inte följer med till nytt år. Nya investeringsbudgetar kommer att 
begäras när projekten aktualiseras. 

Förutom de ordinarie investeringarna har det investerats inom exploateringsverksamheten för 
60,6 (19,5) miljoner kronor och omsättningstillgångarna har ökats med 775 000 (18,5 
miljoner) kronor. 

Investeringar i anläggningar och inventarier år 1996-2019 
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2.6.3.11 Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen visar förändring av likvida medel under året uppdelade i kategorierna 
löpande-, investerings- och finansieringsverksamhet. 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Kassaflödet från den löpande verksamheten är positivt och uppgår till 136,6 (195,6) miljoner 
kronor. 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Investeringsutgifterna för materiella tillgångar och exploateringen är 195,7 (174,4) miljoner 
kronor. I anskaffningskostnader ingår pågående exploateringsprojekt med 60,6 (24,5) 
miljoner kronor. 

Finansieringen av investeringarna har skett genom det egna kassaflödet med 137,0 miljoner 
kronor, genom ny upplåning 50,0 miljoner samt genom försämring av likvida medel om 9,0 
miljoner kronor. 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Under året har upplåning skett om 50,0 miljoner kronor. Budgeterad upplåning som 
beslutades av kommunfullmäktige för 2019 uppgår till 127,0 miljoner. Kassaflödet från 
finansieringsverksamheten uppgår till 50,0 miljoner kronor. 

Förändring av likvida medel 

Likvida medel minskar med 9,3 (+21,1) miljoner kronor och uppgår vid årets slut till 40,8 
(50,1) miljoner kronor. 

 

2.6.3.12 Låneskuld 

Håbo kommun är ung och saknar i stort sett de övervärden på tillgångssidan som många andra 
kommuner i Stockholmsområdet har kunnat använda för att finansiera sin expansion. 
Skuldsättningsgraden är hög eftersom kommunen gjorde mycket omfattande investeringar 
inom skolan under åren 1996 till 2003 och investeringsnivå kommer fortsatt att ligga på en 
hög nivå. Kommunens externa långfristiga låneskuld uppgår till 783,7 miljoner kronor. Det 
motsvarar en ökning från 34 200 kronor till 35 800 kronor per invånare 1 november. 
Därutöver har kommunen pensionsåtaganden på 293,0 (303,8) miljoner kronor eller 13 391 
(14 170) kronor per invånare 1 november, en minskning med 779 kr/invånare. Under 2019 
investerar kommunen ca 195 miljoner kronor i fastigheter och anläggningar. 

Skuldportföljen har en volym på 783,7 miljoner kronor. Den genomsnittliga räntan för hela 
skuldportföljen uppgår till cirka 1,08 procent (1,38) procent. 

Både den genomsnittliga räntebindningen och räntan har förändrats. Den genomsnittliga 
räntenivån i portföljen har minskats med cirka 0,30 procentenheter. 

Kommunen använder aktivt derivatinstrument för att säkra upp ränterisken på underliggande 
lån. Av kommunens totala skuldportfölj har cirka 599 (315) miljoner kronor eller 76 (43) 
procent av lånen säkrats upp med derivatinstrument med olika förfallostruktur eller till fast 
räntebindning. Ränterisken vid en procents höjning av räntan uppgår till 1,8 miljoner kronor 
på helår. 
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Räntebindning och kapitalbindning 

 

Skuldportföljens genomsnittliga kapitalbindning är 3,27 (2,70)år och den genomsnittliga 
räntebindningen är 2,86 (1,95)år. Av portföljen har 10,85 (31,9) procent en kapitalbindning på 
ett år eller kortare och 26,8 (57,0) procent har en räntebindning på ett år eller kortare. Utan 
derivat hade 53,6 (89,1) procent av portföljen haft en räntebindning på ett år eller kortare. 

Med nuvarande låneportfölj har kommunen inga valutarisker eller kreditrisker. Kommunen 
har inte placerat några tillgångar, därav föreligger inga risker avseende finansiella tillgångar. 

2.6.3.13 Medfinansiering av Citybanan 

Kommunfullmäktige beslutade år 2009 (KF § 98) att Upplands Lokaltrafik (Uppsala läns 
landsting) ingick avtal med staten om medfinansiering av Citybanan. För Håbo kommuns del 
innebar detta att fullmäktige godkände en medfinansiering om 38,0 miljoner kronor jämte 
indexuppräkning om 8,2 miljoner kronor. Slutbetalningen av medfinansieringen av Citybanan 
gjordes år 2017 och har uppgått till 46,2 miljoner kronor för perioden 2013-2017 inklusive 
indexuppräkningar. 

Upplösningen, det vill säga avskrivningen av bidraget, påbörjades år 2013 innebärande en 
avskrivning på kapitalbeloppet med 1,5 miljoner kronor år 2019, vilket belastar 
resultaträkningen. Detta görs i enlighet med riksdagens beslut om ändring i lagen (1997:614), 
5 kapitel 7 §, om kommunal redovisning. År 2013–2038 kommer den årliga 
nedskrivningskostnaden om 1,5 miljoner kronor att belasta kommunens resultaträkning. 
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2.6.3.14 Soliditet 

Soliditeten anger hur stor andel av kommunens tillgångar som finansieras med eget kapital 
och ger en uppfattning om kommunens finansiella styrka på längre sikt. Utvecklingen av 
soliditeten bestäms dels av resultatet, dels av hur tillgångar, avsättningar och skulder 
förändras under året. Det finns ingen norm för vilken soliditet en kommun bör ha. Kommunen 
strävar dock efter en hög soliditet eftersom det minskar kommunens finansiella kostnader. 
Soliditeten för Håbo kommun år 2019 är 33,0 (33,7) procent. Det kan jämföras med den 
ovägda genomsnittliga soliditeten för länets kommuner som år 2018 var 40,9 procent. På 
grund av ändringarna i den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning som gäller 
från 2019 har vissa balansposter korrigerats gjorts mot det egna kapitalet 2018, varför 
soliditetsnyckel tal skiljer sig för år 2018 till det bättre. 

 

Om man även tar hänsyn till pensionsförpliktelserna, både de som redovisas som 
ansvarsförbindelse, är soliditeten 17,6 (16,7) procent, att jämföra med den ovägda soliditeten 
för länet år 2018 som var 13,0 procent. 

 

2.6.3.15 Känslighetsanalys 

Kommunens ekonomi är utsatt för påverkan från omvärlden. En känslighetsanalys som visar 
förändringar i ett antal storheter ger följande riskexponering för år 2019: 

 Ökade löner med 1 procent - motsvarar 8,1 miljoner kronor i ökade kostnader 
 Effektivisering med 1 procent - motsvarar 11 miljoner kronor i sänkta kostnader 
 100 fler/färre invånare - motsvarar 10 miljoner kronor i ändrade skatteintäkter 
 Räntan ökar med 1 procent - motsvarar 3,1 miljoner kronor i ökade kostnader 
 Ökad upplåning 100 miljoner kronor - motsvarar 1,5 miljoner kronor i ökade 

kostnader 
 Förändrad skattesats 50 öre - motsvarar 25 miljoner kronor i ändrade intäkter 
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2.7 Balanskravsresultat 

Kommunfullmäktige fattade beslut 2019-02-25 §8 att anta lokala riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv samt att reservera överskott 
upparbetade från och med räkenskapsåret 2010-2012, enligt beräkning av ingående balans för 
resultatutjämningsreserven, uppgående till 14,7 miljoner kronor. 

De lokala riktlinjerna som kommunfullmäktige beslutade om har sin utgångspunkt i 
kommunens ekonomiska ställning, vilka faktorer som främst påverkar verksamhet och 
ekonomi i framtiden samt en bedömning av faktorernas betydelse och påverkbarhet. Det kan 
exempelvis vara planerade investeringar, låneskulder och det totala pensionsåtagandets 
påverkan på resultat och ställning. Av kommunens riktlinjer framgår att; 

Reservering till resultatutjämningsfonden får göras om kommunens finansiella mål är 
uppnådda med ett belopp som motsvarar den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar 
som överstiger två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning. Detta eftersom kommunen har långfristiga skulder i from av 
lån från externa kreditinstitutioner och ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser som 
redovisas utanför balansräkning som kan belasta kommunens resultat i framtiden. 

Dessutom krävs att överskottet överstigande två procent, enligt ovan i kommunens 
resultaträkning inte används likviditetsmässigt till att finansiera det årets investeringar. 

Kommunens balanskravsresultat är positivt och uppgår enligt beräkningen i tabellen nedan till 
1,7 miljoner kronor eller 0,1 procent. Enligt beslutade riktlinjer avsätts inte medel till 
resultatutjämningsreserven år 2019. Att notera är att intäkter av engångskaraktär uppgår till 
totalt 25,2 miljoner kronor. 

Enligt 11 kap. 10 § LKBR ska upplysningar om årets resultat efter balanskravsjusteringar och 
balanskravsresultatet redovisas i förvaltningsberättelsen. Vidare framgår att vid beräkningen 
av balanskravsresultatet, som är kopplat till kommunallagens balanskrav, ska årets resultat 
rensas för vissa poster som inte härrör från den egentliga verksamheten. Denna beräkning ska 
ske enligt följande: 

  

Balanskravsresultat, tkr 2017 2018 2019 

Årets resultat 137 686 43 958 26 858 

Avgår samtliga realisationsvinster -29 334 -33 761 -25 158 

Avgår Utdelning från Håbo marknads AB -72 052 0 0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 36 300 10 197 1 700 

Avgår medel till resultatutjämningsreserv 0 0 0 

Tillägg medel från resultatutjämningsreserv 0 0 0 

Årets balanskravresultat 36 300 10 197 1 700 

Balanskravresultat från tidigare år 0 0 0 

Summa balanskravresultat 36 300 10 197 1 700 

Balanskravresultat att reglera 36 300 10 197 1 700 
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2.8 Väsentliga personalförhållanden 

2.8.1 Antal anställda 

Koncernen 

Håbohus AB har 18 anställda varav fyra är kvinnor. Åldersfördelningen är nio stycken är 30-
49 år samt nio stycken är 50 år och äldre. Av de anställda har 4 stycken högskoleutbildning. 
Under året har tre rekryteringar skett. Det har inte varit något problem att hitta kompetent 
personal. Bolaget har inga vakanta tjänster vid årsskiftet. Bolaget följer sin fastlagda 
utbildningsplan. 

Håbo Marknads AB 
VD slutade under året och det tillsattes en tillförordnad VD. 

Kommunen 

Personalredovisningen är till för att redovisa hur personalsituationen ser ut. Det som redovisas 
är läget den 1 november. Det handlar om en ögonblicksbild, eftersom personalsituationen 
förändras hela tiden. 

Redovisningen bygger på ett antal nyckeltal från kommunens personalsystem som ger 
grundläggande information om personalsituationen. 

Redovisningen omfattar tillsvidare- och visstidsanställda med månadslön (inklusive helt 
lediga anställda) enligt Allmänna bestämmelser (AB). Tillsvidareanställda är de som i dagligt 
tal ofta kallas fast anställda. Med visstidsanställda avses anställda under viss bestämd tid som 
vikarier, allmänna visstidsanställningar, provanställningar, efter 67 års ålder eller enligt 
skollagen. 

När timavlönad personal redovisas anges det särskilt att de är medräknade i redovisningen. 

Antal månadsavlönade totalt 2017 2018 2019 

Alla anställda, antal i kommunen 1 525 1 551 1 593 

Andel kvinnor, procent 78,5 79,5 79,7 

Andel män, procent 21,5 20,5 20,3 

Andel tillsvidareanställda, procent 86,3 86,4 86,4 

Andel visstidsanställda, procent 13,7 13,6 13,6 

Kommunen växer kontinuerligt och antalet anställda i kommunkoncernen har ökat. Den 1 
november 2019 är 1 377 personer tillsvidareanställda och 216 personer visstidsanställda. 
Kvinnorna utgör en klar majoritet med 79,7 procent av alla anställda. 

  

Antal månadsavlönade per förvaltning 2017 2018 2019 

Kommunstyrelsens förvaltning inkl. 
Tekniska- och Kultur-o 
fritidsförvaltningarna 

188 207 222 

- varav Tekniska förvaltningen 0 0 104 

- varav Kultur-och fritidsförvaltningen 0 0 35 

Kommunstyrelsens förvaltning   83 

Bygg- och miljöförvaltningen 32 27 28 

Barn- och utbildningsförvaltningen 889 905 924 

Socialförvaltningen 418 414 420 
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Vid årsskiftet inrättas det två nya förvaltningar; Tekniska förvaltningen och Kultur-och 
fritidsförvaltningen. Därmed minskar Kommunstyrelsens förvaltning med motsvarande antal 
anställda. 
  

Hel- och deltidsanställda 2017 2018 2019 

Tillsvidareanställda kvinnor    

Heltid 100 procent 78,7 80,1 80,9 

Deltid 75-99 procent 14,5 13,6 13,6 

Deltid -74 procent 6,8 6,3 5,5 

Tillsvidareanställda män    

Heltid 100 procent 87,2 87,7 88,3 

Deltid 75-99 procent 6,0 5,4 6,9 

Deltid -74 procent 6,8 6,9 4,8 

Innan nyanställning sker ska kommunen vid behov av arbetskraft först pröva om det går att 
erbjuda höjd sysselsättningsgrad till en deltidsanställd arbetstagare på arbetsstället som 
skriftligen har anmält intresse av detta. Detta regleras i kollektivavtalet Allmänna 
bestämmelser (AB). 

Enligt det centrala kollektivavtalet HÖK mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och 
Regioner är målsättningen att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid 
nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta heltid. 

Kommunstyrelsen har beslutat att målsättningen är att kommunens medarbetare som önskar 
arbeta heltid också ska kunna erbjudas den möjligheten. En handlingsplan som sträcker sig till 
2021 har upprättats i kommunen. 
Förskoleverksamheten har infört heltid vid nyanställning. I handlingsplanen anges att målet 
inför år 2020 är att 95 % av alla tillsvidareanställda ska ha heltidsanställning. Kommunen har 
under 2019 uppnått att 82,1 % av samtliga tillsvidareanställda har heltidsanställning. 

80,9 procent av alla tillsvidareanställda kvinnor i kommunen är heltidsanställda. Motsvarande 
siffra för männen är 88,3 procent. Heltidsanställningarna för både kvinnor och män har ökat 
under året. Det är främst kvinnor som arbetar i verksamheter med många deltidsanställningar, 
som vård och omsorg och skolmåltidsverksamhet. 

På kommunstyrelsens förvaltning arbetar 96 procent av de tillsvidareanställda heltid. 
Motsvarande siffra för övriga förvaltningar är; 94,9 procent på tekniska förvaltningen, 100 
procent för bygg- och miljöförvaltningen, 90 procent på kultur- och fritidsförvaltningen, 88,4 
procent för barn- och utbildningsförvaltningen och 64 procent för socialförvaltningen. 
Socialförvaltningen erbjuder sedan 2013 heltidsanställning till alla tillsvidareanställda på 
dagtid inom äldre- och korttidsboende. 

2.8.2 Åldersstruktur 

  

Genomsnittsåldern för kommunens samtliga månadsavlönade är 44,1 år. De 
tillsvidareanställdas snittålder är 45,1 år. Genomsnittsåldern för den tidsbegränsat anställda 
personalen är 37,9 år. 

40,1 procent av alla tillsvidareanställda är över 50 år. 
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Antal tillsvidareanställda Kvinnor Män Alla 

 1 115 262 1 377 

Indelning i åldersgrupp och procent    

20-29 6,9 9,5 7,4 

30-39 20,5 24,4 21,2 

40-49 32,7 25,2 31,3 

50-59 27,9 27,5 27,8 

60 och över 12,0 13,4 12,3 

2.8.3 Arbetad tid och resursanvändning 

 Här redovisas den faktiskt arbetade tiden och olika former av frånvaro. Frånvaro delas upp i 
semester, sjukfrånvaro samt lagstadgad och annan överenskommen ledighet. Avtalad arbetstid 
är det möjliga antalet arbetade timmar per år (helgdagar borträknade). Vid beräkning av den 
totala arbetade tiden tas dessutom hänsyn till mertid och övertid, vilket inte ingår i den 
avtalade arbetstiden. 

Den arbetade tiden för 2019 är 2 415 476 timmar, vilket motsvarar cirka 76,7 procent av den 
avtalade tiden. Redovisningen avser alla månads- och timavlönade. 

  

Arbetad tid och frånvaro, timmar i 1000-
tal 

2017 Procent 2018 Procent 2019 Procent 

Arbetstid enligt avtal 3 022 100 3 047 100 3 148 100 

Summa frånvaro 740 24,5 737 24,2 759 24,1 

Övertid och mertid 29 1,0 26 0,9 26 0,8 

Totalt arbetad tid 2 311 76,5 2 336 76,7 2 415 76,7 

Utförda årsarbeten 

Arbetad tid minus frånvaro kan omräknas till årsarbetare. Ett årsarbete avspeglar en normal 
årsarbetstid på 1700 timmar för en heltidsarbetande. Med den beräkningsgrunden utförde alla 
anställda i kommunen, inklusive timavlönade men exklusive feriearbetarna, totalt 1 421 
årsarbeten. 

2.8.4 Genomsnittlig utbildningsnivå 

Den genomsnittliga utbildningsnivån i en kommun är hög eftersom många yrken kräver 
universitetskomptens, såsom lärare, förskollärare, fritidspedagoger, socialsekreterare, 
kuratorer, ingenjörer, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, bibliotekarier, miljö- 
och hälsoskyddsinspektörer samt handläggare inom olika områden som t.ex. ekonomer, HR-
specialister, jurister, samhällsplanerare och projektledare. 

2.8.5 Personalförsörjning och kompetensutveckling 

Samtliga aktörer inom Region Uppsala upprättar kompetensförsörjningsplaner för gemensam 
bild av kompetensbehovet. I Håbo kommun har framkommit att följande är bristyrken vilka är 
svårrekryterade: skolpsykologer, sjuksköterskor inom funktionsnedsättning/geriatrik, 
socialsekreterare/stöd till familjer, kurator/beroendeterapeut, lärare inom samtliga områden 
men störst brist inom svenska, so, tyska och kemi/fysik samt slöjdlärare, badmästare, 
projektledare inom teknik, byggnadsinspektörer, fastighetsförvaltare, drifttekniker VA och 
VA-ingenjörer samt kockar. 
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Ett sätt att trygga personalförsörjningen är att erbjuda full sysselsättning till de medarbetare 
som så önskar. Det överensstämmer också med det centrala kollektivavtal som kommunerna 
omfattas av. 

Antalet externa rekryteringar har dock minskat något under året och är 273 stycken i 
rekryteringssystemet. De flesta ser kommunens platsannonser via Arbetsförmedlingens 
platsbank, kommunens webbplats eller intranätet. 

Personalomsättningen minskar sedan några år vilket bland annat kan bero på lågkonjunktur 
som minskar rörligheten på arbetsmarknaden.152 av kommunens tillsvidareanställda har 
slutat under året (2018: 171 personer, 2017: 198 personer). Det motsvarar en 
personalomsättning på 10,9 procent (2018: 12,5 procent, 2017: 15,4 procent). 77 procent av 
dessa har slutat på grund av egen uppsägning (2018: 82,5 procent), 16 procent på grund av 
pension (2018: 11 procent) och resterande av övrig orsak. I år valde 24 personer att gå i 
pension. Av dessa var 12 under 65 år, sju var 65 år och fem var över 65 år. 19 personer gick i 
pension 2018 och 33 personer 2017. 

Håbo kommun är sammanhållande för mentorsprogrammet i ett samarbete mellan 
personalavdelningarna i Enköping, Knivsta, Upplands-Bro och Håbo. Under året deltar Håbo 
med två adepter.   

2.8.6 Sjukfrånvaro - Hälsotal 

Sjukfrånvarotalet i procent av tillgänglig ordinarie arbetstid har minskat till 6,3 procent för 
hela kommunen. De totala sjukfrånvarotimmarna omräknat till årsarbetare motsvarar 108 
årsarbetare. 

Redovisningen omfattar alla arbetstagare oavsett anställningsform men inom avtals-område 
HÖK/AB. Som sjukfrånvaro räknas frånvaro på grund av sjukdom, olycksfall, arbetsskada, 
medicinsk behandling, arbetslivsinriktad rehabilitering och sjuk- eller aktivitetsersättning. 
Sjukfrånvaron anges i procent av de anställdas sammanlagda möjliga ordinarie arbetstid i 
timmar, den tillgängliga arbetstiden. Hänsyn har tagits till frånvaro utan lön, exempelvis 
tjänstledighet för annat arbete, tjänstledighet för vård av barn eller övrig frånvaro utan lön. 

Nyckeltal sjukfrånvaro (procent) 2017 2018 2019 

Total sjukfrånvaro av den tillgängliga ordinarie arbetstiden 6,7 6,9 6,3 

Sjukfrånvaro för kvinnor av den tillgängliga ordinarie 
arbetstiden 

7,3 7,5 6,9 

Sjukfrånvaro för män av den tillgängliga ordinarie arbetstiden 4,7 4,4 4,0 

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år och yngre 5,9 6,6 6,0 

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 30-49 6,2 6,8 5,9 

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år och äldre 7,8 7,1 6,8 

Andel i % av total sjukfrånvaro som varat 60 dagar eller mer 39,3 37,1 36,0 

 

Sjukfrånvaro per förvaltning i procent av tillgänglig ordinarie arbetstid 2017 2018 2019 

Kommunstyrelsens förvaltning 6,8 7,1 3,2 

Tekniska förvaltningen - - 9,4 

Bygg- och miljöförvaltningen 3,4 5,5 4,0 

Kultur- och fritidsförvaltningen - - 1,7 

Barn- och utbildningsförvaltningen 6,2 6,3 6,1 

Socialförvaltningen 7,9 8,1 7,0 
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Den 31 december 2019 var 38 anställda i kommunen långtidssjukskrivna i mer än 60 dagar, 
varav 11 anställda på deltid. 2018 var motsvarande siffra 43 personer och 2017 var den 55 
personer. 

Sjuklönekostnaden totalt är 11 263 000 kronor exklusive PO-pålägg. 

Korttidssjukfrånvaro 

Att minska korttidssjukfrånvaron för kommunens anställda är ett politiskt prioriterat område. I 
samverkan med företagshälsovården har ett projekt startat för att minska 
korttidssjukfrånvaron. 

Korttidsfrånvaron för dag 1-14 har minskat med 0,5 procentenheter från 4,54 procent av 
arbetad tillgänglig arbetstid år 2018 till årets 4,04 procent . Nyckeltalsinstitutets 
beräkningssätt har använts. 2017-års siffror visar en korttidsfrånvaro på 4,1 procent. 
Motsvarande siffra för 2016 var 3,9 procent. 

Därmed har även sjuklönekostnaden för sjukperioden dag 2-14 i hela kommunen minskat med 
1 259 tkr och är totalt 9,6 miljoner kronor exklusive PO-pålägg 39,17 procent (2018: 10,8 
miljoner kronor) under året. Därtill kommer minskade vikariekostnader i vissa verksamheter. 

  

2.8.7 Arbetsmiljö och företagshälsovård 

Personalavdelningen har påbörjat införande av det digitala systemet KIA – Information om 
Arbetsmiljö för kommuner. Systemet kommer att underlätta hanterandet av anmälningar och 
utredandet av arbetsskador/-sjukdomar och tillbud samt riskhantering och kränkande 
särbehandling. 

För att underlätta arbetet med att utveckla och samordna kommunens systematiska 
arbetsmiljöarbete SAM har personalavdelningen anordnat handledningstillfällen för samtliga 
chefer och skyddsombud i Sunt Arbetslivs utbildningsmaterial. Detta är en förberedelse för 
chefer/skyddsombud i deras arbete med att vitalisera arbetsmiljöarbetet på respektive 
arbetsplats. 

Håbo kommun har ramavtal med Enköpingshälsan AB för företagshälsovårdstjänster för 
kommunens personal. Det är filialen Företagshälsovården Håbohälsan som är kommunens 
huvudsakliga leverantör. Anledningar till att vända sig till företagshälsovården är dels det 
förebyggande arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen, dels det rehabiliterande arbetet med 
enskilda anställda som drabbats eller riskerar att drabbas av ohälsa och sjukskrivning. 582 
timmar användes för företagshälsovård under året. Snittkostnaden för företagshälsovård per 
månadsavlönad var 555 kronor. Den totala kostnaden hos Håbohälsan är 883 300 kronor, 
varav 458 tkr är ökade kostnader på grund av korttidssjukfrånvaroprojektet. Projektet har 
bidragit till att sänka sjuklönekostnaden för dag 2-14 med 1 200 tkr. 

  

2.8.8 Friskvård 

Kommunen genomför åtgärder för att främja de anställdas hälsa och minska sjukfrånvaron. På 
många arbetsplatser finns friskvårdsinspiratörer. 

Om verksamheten tillåter har anställda möjlighet att använda arbetstid till friskvård, den så 
kallade friskvårdstimmen. Personalen erbjuds även ett friskvårdsbidrag till aktiviteter enligt 
Skatteverkets regelverk. Syftet är att stimulera och främja personalens förutsättningar till ökad 
fysisk och psykisk hälsa. 
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2.8.9 Medellön 

Utfallet av årets löneöversyn blev enligt budget och avslutades enligt fastställd tidsplan i 
kollektivavtalet. Löneökningen är därmed 2,3 %. 

Ett jämförelsemått för lön är begreppet medellön i kronor per månad. Medellönen speglar 
priset på arbetskraft vid nyanställning beroende på krav för tjänsten, marknadsläget samt 
resultatet i de centrala lönekollektivavtalen. Medellönen beräknas som ett medelvärde av 
överenskommen lön inklusive fasta tillägg, för all månads- och timavlönad personal enligt 
Allmänna bestämmelser. Medellönen nedan avser 1 november. 

Medellön, kronor per månad 2017 2018 2019 

Kvinnor 27 924 28 963 29 951 

Män 28 630 29 293 30 519 

Totalt 28 081 29 036 30 072 

Inom Bygg-och miljöförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen samt Socialförvaltningen 
har kvinnorna högre medellön av baslönen än männen. 

  

Medellön per förvaltning, kr per månad Kvinnor Män Totalt 

Kommunstyrelsens förvaltning 37 670 45 854 39 969 

Tekniska förvaltningen 29 162 32 562 30 433 

Bygg- och miljöförvaltningen 38 728 36 467 37 759 

Kultur- och fritidsförvaltningen 30 671 26 266 28 430 

Barn- och utbildningsförvaltningen 30 932 31 876 31 112 

Socialförvaltningen 27 685 25 798 27 334 

Totalt 29 951 30 519 30 072 

2.8.10 Personalkostnad 

Personalkostnader består av löner för arbetad och inte arbetad tid, ersättningar, sociala 
avgifter, pensionskostnader samt personalsociala kostnader. 

Personalkostnader beräknas för alla tillsvidareanställda, visstids- och timavlönade enligt 
Allmänna bestämmelser. 

Personalkostnad per årsarbetare, tkr Totalt Lön för arbetad tid 

År 2019 555 501 

År 2018 543 485 

År 2017 523 465 

År 2016 501 442 

År 2015 492 434 

 

  



Årsredovisning 2019 67(209) 

2.9 Förväntad utveckling  

2.9.1 Långsiktig finansiell analys 2020 - 2030 

År 2017 gjordes en utredning av Sveriges kommuner och regioner (SKR) om hur kommunens 
långsiktiga ekonomi skulle utvecklas under en tio års period utifrån olika tillväxttakter. Inför 
budgetprocessen för år 2020 gjordes en uppföljning av utredningen och som redovisades till 
kommunstyrelsen inför budgetprocessen för år 2020-2022. Den långsiktiga finansiella 
analysen gjordes med tanke på de stora demografiska förändringar som väntas de kommande 
åren. Enligt SCB:s befolkningsprognos och kommunens bostadsförsörjningsplaner kommer 
de beräknade demografiska behoven att överstiga skatteintäkterna de kommande tio åren. 
Utredningen redovisade också att den förväntade befolkningsökningen leder till att såväl 
behoven av, som kostnaderna för, kommunal verksamhet kommer att öka. Den verksamhet 
som sticker ut vad beträffar det demografiska trycket är framför allt äldreomsorgen. 

Detta och en hög investeringsvolym i verksamhetsfastigheter, fritidsanläggningar och teknisk 
infrastruktur under de närmaste åren måste finansieras. En viktig grundpelare är då att 
redovisa ett resultat som finansierar merparten av investeringarna för att slippa öka 
skuldsättningen alltför kraftigt i kommunen. Då kommer framtida generationer inte tvingas 
finansiera det som tidigare generationer har konsumerat, utan kan istället få använda sina 
skatteintäkter fullt ut för egen konsumtion. 

Sammanfattande bedömning om kommunens långsiktiga ekonomi är att det planerade 
bostadsbyggandet och den befolkningsökning som följer av densamma är nödvändig för 
kommunens framtida tillväxt. 

Men liksom för de flesta kommuner står Håbo kommun inför stora utmaningar. Om inte 
staten skjuter till mer pengar måste kommunen antingen höja skatten eller vidta åtgärder som 
kraftigt sänker kostnaderna (alternativt både och). 

Förändringar som gjordes i kostnadsutjämningen mellan kommunerna och som var till Håbo 
kommuns nackdel kommer också att begränsa det ekonomiska utrymmet de kommande åren. 

Det kan också bli svårt att genomföra planerade investeringar. För att hålla de finansiella 
kostnaderna nere krävs ett bra resultat, minst 2 procent per år men helst 4 procent och att 
kommunen fortsätter stärka resultatnivån de kommande åren. 

2.9.2 God ekonomisk hushållning och budgetföljsamhet 

En viktig del för att uppnå god ekonomisk hushållning är att det finns en god 
budgetföljsamhet i kommunen. Under perioden av fem år har både kommunen och koncernen 
visat positiva budgetavvikelser totalt, även om enskilda nämnder visat negativa avvikelser. 

Årets resultat ligger sammantaget 16,6 miljoner kronor lägre än budgeterat resultat, exklusive 
realisationsvinster. Nämnderna redovisar sammantaget en negativ budgetavvikelse på 21,8 
miljoner kronor, vilket totalt sett överensstämmer med tidigare bedömningar i delårsbokslut 
per 31 augusti. 

Största underskottet mot årsbudget redovisas inom barn- och utbildningsnämnden och beror 
främst på höga kostnader inom grundskola, köp av gymnasieplatser och inom fritids- och 
förskoleklasser. Underskott redovisas även för tekniska nämndens verksamhet samt inom 
kommunstyrelsens verksamheter. Överskott mot budgeten redovisas inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamhetsområden.  Främsta anledningen är ej uppstartade verksamheter 
och avslutade verksamheter, inom LSS har nämnden haft lägre kostnader än budgeterade. 
Bygg- och miljö redovisar överskott och anledningen är högre intäkter för bygglov. Kultur- 
och fritidsnämnden redovisar överskott främst beroende på lägre kapitalkostnader för 
anläggningar samt att fritidsgårdarna inte bemannats i den utsträckning som planerat.  De 
olika nämndernas budgetavvikelser beskrivs i respektive nämnds avsnitt i årsredovisningen. 
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Budgetföljsamheten måste förbättras för att kommunen ska uppnå god ekonomisk 
hushållning. 

2.9.3 Personalförsörjning 

Landets kommuner står inför en stor kompetensutmaning när antalet barn och gamla ökar 
betydligt mer än de i arbetsför ålder. Utmaningens omfattning varierar i olika delar av landet. 
Det krävs förändrade arbetssätt för att välfärdstjänsterna även framöver ska hålla en god eller 
förbättrad kvalitet. En möjlighet är att utveckla nya sätt att arbeta med digital teknik. 

Ny teknik, förändrat arbetssätt och arbetsorganisation blir nödvändigt för att klara välfärden. 
Om inte förändringar genomförs behövs en ökning av antalet personer i arbetsför ålder som 
börjar arbeta inom välfärden. Historiskt sett i landets kommuner har välfärdstjänsterna växt 
med en halv till en procent mer än vad befolkningsförändringarna krävt på grund av ökad 
ambitionsnivå på nationell och lokal nivå. 

Dessutom har kommunerna utmaningar i form av en ökande personalomsättning samt 
kommande pensionsavgångar och är beroende av en säkrad kompetensförsörjning för att klara 
att leverera tjänster med kvalitet till sina medborgare. 
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3 Resultaträkning  

tkr Not 
Koncern 

2018 
Koncern 

2019 
Kommun 

2018 
Kommun 

2019 

Verksamhetens intäkter 1 485 682 493 032 393 074 374 017 

Verksamhetens kostnader 2 -1 462 332 -1 551 164 -1 414 083 -1 482 033 

Avskrivningar 3 -58 515 -96 518 -55 247 -60 203 

Verksamhetens 
nettokostnad  -1 035 165 -1 154 650 -1 076 256 -1 168 219 

Skatteintäkter 4 1 060 238 1 098 237 1 060 238 1 098 237 

Generella statsbidrag och 
utjämning 

5 65 021 103 491 65 021 103 491 

Verksamhetens resultat  90 094 47 078 49 003 33 509 

Finansiella intäkter 6 4 217 3 336 6 632 5 970 

Finansiella kostnader 7 -19 181 -17 809 -11 677 -12 621 

Resultat efter finansiella 
poster  75 130 32 605 43 958 26 858 

Bokslutsdisposition 8 -4 666  0 0 

Uppskjuten skatt   738   

Skatter på årets resultat 9 -1 022 -3 018 0 0 

Extraordinära poster (netto)      

ÅRETS RESULTAT  69 442 30 325 43 958 26 858 
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4 Balansräkning 

tkr not 
Koncern 

2018 
Koncern 

2019 
Kommun 

2018 
Kommun 

2019 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 

10 2 511 264 2 642 900 1 535 409 1 670 974 

Maskiner och inventarier 11 33 311 36 607 19 897 21 054 

Finansiella anläggningstillgångar 12 16 004 16 004 13 035 13 035 

Bidrag till statlig infrastruktur 13 28 880 27 360 28 880 27 360 

Summa anläggningstillgångar  2 589 459 2 722 871 1 597 221 1 732 423 

      

Omsättningstillgångar      

Förråd med mera 14 30 30 30 30 

Exploateringsfastigheter 15 47 423 33 064 22 919 8 498 

Fordringar 16 114 290 122 919 109 666 116 270 

Kassa och bank 17 110 344 83 296 50 146 40 811 

Summa omsättningstillgångar  272 087 239 309 182 761 165 609 

SUMMA TILLGÅNGAR  2 861 544 2 962 179 1 779 982 1 898 033 

      

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

Eget kapital 18     

Eget kapital  689 015 719 342 600 543 627 401 

I: Årets resultat  69 442 30 325 43 958 26 858 

II: Resultatutjämningsreserv  14 700 14 700 14 700 14 700 

IIII: Övrigt eget kapital  604 873 674 317 541 885 585 843 

      

Avsättningar      

Pensioner 19 110 797 123 603 103 890 115 829 

Övriga avsättningar 20 18 773 18 892 0 0 

Summa avsättningar  129 570 142 495 103 890 115 829 

      

Skulder      

Långfristiga skulder 21 1 719 530 1 789 682 802 930 873 082 

Kortfristiga skulder 22 323 429 310 659 272 619 281 721 

Summa skulder  2 042 959 2 100 341 1 075 549 1 154 803 

SUMMA SKULDER OCH EGET 
KAPITAL  2 861 544 2 962 179 1 779 982 1 898 033 

      

Pensionsförpliktelser  303 773 293 054 303 773 293 054 

Varav löneskatt  60 719 60 719 60 719 60 719 

Borgen och ansvarsförbindelser 23 9 072 9 072 893 672 893 672 
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5 Kassaflödesanalys  

Tkr not 
Koncern 
bokslut 

2018 

Koncern 
bokslut 

2019 

Kommun 
bokslut 

2018 

Kommun 
bokslut 

2019 

Den löpande verksamheten      

Årets resultat  69 442 30 325 43 958 26 858 

Justering för av- och nedskrivningar  58 515 96 518 55 247 60 203 

Justering för gjorda avsättningar  17 756 12 925 12 433 11 939 

Justering för övriga ej 
likviditetspåverkande poster 

24 -9 060 1 520 -9 060 1 520 

Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 

 136 653 141 288 102 578 100 520 

      

Kassaflöde från förändringar i 
rörelsekapitalet      

Ökning/minskning av periodiserade 
anslutningsavgifter 

 39 423 19 129 39 424 19 129 

Ökning/minskning av kortfristiga 
fordringar 

 -1 802 -8 629 6 214 -6 605 

Ökning/minskning av förråd och 
exploateringsfastigheter 

 23 014 14 359 21 612 14 423 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder  48 920 -12 768 25 794 9 100 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten  246 208 153 379 195 622 136 567 

      

Investeringsverksamheten      

Investeringar i materiella 
anläggningstillgångar 

 -300 758 -169 011 -151 339 -133 872 

Försäljning av materiella 
anläggningstillgångar 

 150 0 142 0 

Utrangering av materiella 
anläggningstillgångar 

 1 134 613 1 134 0 

Investeringsbidrag materiella 
anläggningstillgångar 

 0 625 0 625 

Köp av mark  -5 271 0 -5 271 0 

Pågående exploateringsprojekt  -24 528 -60 550 -24 528 -60 550 

Omklassificeringar  5 737 -1 876 5 537 -1 876 

Försäljning av finansiella 
anläggningstillgångar 

 0 0 0 0 

Köp av finansiella anläggningstillgångar  -43 0 -43 0 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten  -323 579 -230 198 -174 368 -195 673 

      

Finansieringsverksamheten      

Nyupptagna lån  122 100 50 000 0 50 000 

Amortering av låneskuld  0 0 0 0 

Amortering av skulder för finansiell 
leasing 

 0 -72 0 -72 

Amortering av statliga investeringsbidrag  -157 -157 -157 -157 
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Tkr not 
Koncern 
bokslut 

2018 

Koncern 
bokslut 

2019 

Kommun 
bokslut 

2018 

Kommun 
bokslut 

2019 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten  121 943 49 771 -157 49 771 

      

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL  44 572 -27 048 21 097 -9 335 

      

Årets kassaflöde  44 572 -27 048 21 097 -9 335 

Likvida medel vid årets början  65 772 110 344 29 049 50 146 

Likvida medel vid årets slut  110 344 83 296 50 146 40 811 

      

Räntebärande nettoskuld      

Räntebärande nettoskuld vid årets början  1 496 175 1 618 275 733 675 733 675 

Räntebärande nettoskuld vid årets slut  1 618 275 1 668 275 733 675 783 675 

Förändring av räntebärande nettoskuld  122 100 50 000 0 50 000 
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6 Noter  

6.1 Noter - Resultaträkning 

Not 1 

Verksamhetens intäkter, tkr 
Koncern 
bokslut 
2018 

Koncern 
bokslut 
2019 

Kommun 
bokslut 
2018 

Kommun 
bokslut 
2019 

Försäljningsintäkter 17 684 12 567 10 679 10 513 

Taxor och avgifter 117 585 128 592 117 296 128 322 

Hyror och arrende 116 759 153 575 30 060 32 814 

Bidrag 124 294 111 988 128 823 111 892 

Varav ersättningar från staten 91 162 75 915 91 162 75 915 

Därav periodiserade bidrag från 
migrationsverket * 

2 871 2 184 2 871 2 184 

Försäljning av verksamhet och entreprenad 41 514 46 053 41 514 43 981 

Försäljning av exploateringsfastigheter 67 846 39 866 62 504 39 866 

Försäljning av anläggningstillgångar 0 391 2 198 6 629 

Summa totalt 485 682 493 032 393 074 374 017 

*Bidragen periodiseras enligt extern bidragsgivares villkor. 

Not 2 

Verksamhetens kostnader, tkr 
Koncern 
bokslut 
2018 

Koncern 
bokslut 
2019 

Kommun 
bokslut 
2018 

Kommun 
bokslut 
2019 

Material, entreprenader, konsulter, bidrag och 
transfereringar 

-385 356 -390 194 -313 302 -324 351 

Kostnader för såld mark -30 306 -15 299 -30 306 -15 299 

Kostnader för arbetskraft -840 799 -888 678 -809 199 -855 084 

Övriga verksamhetskostnader -205 871 -256 993 -261 276 -287 299 

Summa -1 462 332 -1 551 164 -1 414 083 -1 482 033 

Not 3 

Avskrivningar, tkr 
Koncern 
bokslut 
2018 

Koncern 
bokslut 
2019 

Kommun 
bokslut 
2018 

Kommun 
bokslut 
2019 

Fastigheter -52 165 -88 971 -49 864 -54 149 

Inventarier och maskiner -6 350 -7 547 -5 383 -6 054 

Summa -58 515 -96 518 -55 247 -60 203 
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Not 4 

Skatteintäkter, tkr 
Koncern 
bokslut 
2018 

Koncern 
bokslut 
2019 

Kommun 
bokslut 
2018 

Kommun 
bokslut 
2019 

Kommunalskatt 1 064 541 1 106 960 1 064 541 1 106 960 

Avräkningsskatt innevarande år -1 282 -9 220 -1 282 -9 220 

Avräkningsskatt justering förgående år -3 021 497 -3 021 497 

Summa 1 060 238 1 098 237 1 060 238 1 098 237 

Not 5 

Generella statsbidrag och utjämning, tkr 
Koncern 
bokslut 
2018 

Koncern 
bokslut 
2019 

Kommun 
bokslut 
2018 

Kommun 
bokslut 
2019 

Kommunal fastighetsavgift 39 878 41 254 39 878 41 254 

Kostnadsutjämning -22 505 -7 740 -22 505 -7 740 

Generella statsbidrag 10 930 4 402 10 930 4 402 

Inkomstutjämning 80 521 95 794 80 521 95 794 

Regleringsavgift 3 030 15 056 3 030 15 056 

LSS-utjämning -46 833 -45 275 -46 833 -45 275 

Summa 65 021 103 491 65 021 103 491 

Not 6 

Finansiella intäkter, tkr 
Koncern 
bokslut 
2018 

Koncern 
bokslut 
2019 

Kommun 
bokslut 
2018 

Kommun 
bokslut 
2019 

Ränteintäkter 56 1 2 471 2 637 

Ränteintäkter checkkredit 0 0 0 0 

Utdelning aktier, andelar 4 002 3 172 4 002 3 172 

Övrigt 159 163 159 161 

Summa 4 217 3 336 6 632 5 970 

Not 7 

Finansiella kostnader, tkr 
Koncern 
bokslut 
2018 

Koncern 
bokslut 
2019 

Kommun 
bokslut 
2018 

Kommun 
bokslut 
2019 

Räntekostnader -17 385 -14 601 -10 050 -9 648 

Avgår räntekostnad exploateringsfastigheter 1 692 834 1 692 834 

Ränta på pensioner -3 085 -3 749 -2 920 -3 515 

Övriga finansiella kostnader (bank) -199 -226 -195 -225 

Checkkredit -204 -67 -204 -67 

Summa -19 181 -17 809 -11 677 -12 621 
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Not 8 

Skatt på årets resultat, tkr 
Koncern 
bokslut 
2018 

Koncern 
bokslut 
2019 

Kommun 
bokslut 
2018 

Kommun 
bokslut 
2019 

Aktuell skatt på årets resultat -1 022 -3 018 0 0 

Summa -1 022 -3 018 0 0 

Uppskjutna skatter -4 666 738 0 0 

Summa -4 666 738 0 0 

Not 9 

Förändring av eget kapital, tkr 
Koncern 
bokslut 
2018 

Koncern 
bokslut 
2019 

Kommun 
bokslut 
2018 

Kommun 
bokslut 
2019 

Håbo kommun 41 759 20 619 43 958 26 858 

Håbohus AB 22 808 9 154 0 0 

Håbo Marknads AB 4 558 495 0 0 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo 

318 57 0 0 

Summa 69 443 30 325 43 958 26 858 

6.2 Noter - Balansräkning 

Not 10 

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar, tkr 

Koncern 
bokslut 
2018 

Koncern 
bokslut 
2019 

Kommun 
bokslut 
2018 

Kommun 
bokslut 
2019 

Ackumulerat anskaffningsvärde   2 208 783 2 381 711 

Ackumulerade avskrivningar   -795 164 -846 302 

Bokfört värde 1/1 2 244 698 2 511 263 1 413 619 1 535 409 

Årets anskaffning 319 731 219 049 173 189 187 565 

Årets avskrivning -51 736 -88 675 -49 864 -53 876 

Omklassificering -5 430 1 876 -5 537 1 876 

Utrangering -1 134 -613 -1 134 0 

Försäljning -142 0 -142 0 

Bokfört värde 31/12 före byte av 
redovisningsprincip 

2 505 987 2 642 900 1 530 131 1 670 974 

Byte av redovisningsprincip för redovisning av 
investeringsbidrag 

5 675  5 675  

Byte av redovisningsprincip för redovisning av 
detaljplanekostnader 

-397  -397  

Nytt bokfört värde 31/12 efter byte av 
redovisningsprincip 

2 511 265 2 642 900 1 535 409 1 670 974 

Varav     

Markreserv och exploateringsfastigheter 47 066 40 765 170 615 170 625 

Verksamhetsfastigheter 1 572 641 1 706 278 618 730 654 663 

Fastigheter för affärsverksamhet 343 843 359 370 343 843 382 917 
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Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar, tkr 

Koncern 
bokslut 
2018 

Koncern 
bokslut 
2019 

Kommun 
bokslut 
2018 

Kommun 
bokslut 
2019 

Publika fastigheter 188 195 276 497 188 195 229 139 

Fastigheter för övrig verksamhet 311 1 186 311 3 097 

Pågående projekt 359 208 258 804 213 715 230 534 

Summa 2 511 264 2 642 900 1 535 409 1 670 974 

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga materiella tillgångar 

Not 11 

Maskiner och inventarier, tkr 
Koncern 
bokslut 
2018 

Koncern 
bokslut 
2019 

Kommun 
bokslut 
2018 

Kommun 
bokslut 
2019 

Ackumulerat anskaffningsvärde   124 733 132 682 

Ackumulerade avskrivningar   -107 403 -112 785 

Bokfört värde 1/1 29 580 33 311 17 330 19 897 

Årets anskaffning 10 824 11 139 7 950 7 484 

Årets avskrivning -6 778 -7 843 -5 383 -6 327 

Utrangering -307 0 0 0 

Försäljning -8 0 0 0 

Bokfört värde 31/12 33 311 36 607 19 897 21 054 

Varav     

Maskiner 24 4 24 4 

Inventarier 23 299 23 707 18 951 19 624 

Bilar och andra transportmedel 9 066 11 470 0 0 

Konstverk, samlingar 775 770 775 770 

Övriga maskiner och inventarier 147 101 147 101 

Finansiell leasing  555 0 555 

Summa 33 311 36 607 19 897 21 054 

För anskaffning av inventarier är beloppsgränsen 23 250 kronor. Linjär avskrivning 
tillämpas för samtliga materiella tillgångar. 

Not 12 

Finansiella anläggningstillgångar, tkr 
Koncern 
bokslut 
2018 

Koncern 
bokslut 
2019 

Kommun 
bokslut 
2018 

Kommun 
bokslut 
2019 

Aktier     

Kommunaktiebolaget 6 stycken 1 1 1 1 

Håbo Marknads AB 1 300 stycken 0 0 1 300 1 300 

Håbo Hus AB 1 789 stycken 0 0 1 789 1 789 

Mälarbanan 90 stycken 90 90 90 90 

Andelar     

Bålstavägen 6 6 6 6 

Kommuninvest 12 036 12 036 6 018 6 018 

Husbyggnadsvaror HBV förening UPA 40 40 0 0 
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Finansiella anläggningstillgångar, tkr 
Koncern 
bokslut 
2018 

Koncern 
bokslut 
2019 

Kommun 
bokslut 
2018 

Kommun 
bokslut 
2019 

Inera 43 43 43 43 

Långfristiga fordringar     

Förlagslån 45936 Kommuninvest 3 788 3 788 3 788 3 788 

Summa 16 004 16 004 13 035 13 035 

 

Not 13 

Bidrag till statlig infrastruktur 
Koncern 
bokslut 
2018 

Koncern 
bokslut 
2019 

Kommun 
bokslut 
2018 

Kommun 
bokslut 
2019 

Medfinansiering Citybanan 30 400 28 880 30 400 28 880 

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

Summa 28 880 27 360 28 880 27 360 

Not 14 

Förråd, tkr 
Koncern 
bokslut 
2018 

Koncern 
bokslut 
2019 

Kommun 
bokslut 
2018 

Kommun 
bokslut 
2019 

10 -årssmycke 30 30 30 30 

Summa 30 30 30 30 

Not 15 

Exploateringsfastigheter 
Koncern 
bokslut 
2018 

Koncern 
bokslut 
2019 

Kommun 
bokslut 
2018 

Kommun 
bokslut 
2019 

Bokfört värde 1/1 69 035 47 427 44 531 22 923 

Årets anskaffningar 9 331 838 9 331 838 

Justering/försäljning exploateringsfastigheter -30 943 -15 201 -30 943 -15 263 

Summa 47 423 33 064 22 919 8 498 

Not 16 

Fordringar, tkr 
Koncern 
bokslut 
2018 

Koncern 
bokslut 
2019 

Kommun 
bokslut 
2018 

Kommun 
bokslut 
2019 

Kundfordringar 34 396 26 726 32 303 26 152 

Andra kortfristiga fordringar 33 794 29 761 32 133 26 933 

Avräkning skattekonto 7 203 9 857 6 950 9 829 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 288 27 494 22 671 24 275 

Upplupna skatteintäkter och avgifter 26 187 29 081 26 187 29 081 

Summa före byte av redovisningsprinciper 124 868 122 919 120 244 116 270 

Byte av redovisningsprincip för redovisning av 
detaljplanekostnader 

-10 578  -10 578  

Summa efter byte av redovisningsprinciper 114 290 122 919 109 666 116 270 
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Not 17 

Kassa och bank, tkr 
Koncern 
bokslut 
2018 

Koncern 
bokslut 
2019 

Kommun 
bokslut 
2018 

Kommun 
bokslut 
2019 

Kassa 26 25 26 25 

Plusgiro 108 006 80 278 47 808 37 793 

Bank 2 312 2 993 2 312 2 993 

Summa 110 344 83 296 50 146 40 811 

Not 18 

Eget kapital, tkr 
Koncern 
bokslut 
2018 

Koncern 
bokslut 
2019 

Kommun 
bokslut 
2018 

Kommun 
bokslut 
2019 

Ingående eget kapital 598 197 689 015 535 206 600 543 

Förändring eget kapital obeskattad reserv 937 -3 038 0 0 

Årets resultat 68 502 33 365 43 958 26 858 

Summa eget kapital Håbo kommun 667 636 719 342 579 164 627 401 

Håbo kommun 495 724 537 724 579 164 627 401 

Håbohus AB 184 397 193 550   

Håbo Marknads AB -13 737 -13 242   

Räddningstjänsten Enköping-Håbo 1 253 1 310   

Summa eget kapital koncern 667 637 719 342 579 164 627 401 

Specifikation av egna kapitalet     

Årets resultat 69 442 30 325 43 958 26 858 

Resultatutjämningsreserv 14 700 14 700 14 700 14 700 

Övrigt eget kapital 583 494 674 317 520 506 585 843 

Varav särredovisning Avfallsverket 2 777 1 876 2 777 1 876 

Summa 667 636 719 342 579 164 627 401 

Byte av redovisningsprincip för redovisning av 
detaljplanekostnader 

-10 975  -10 975  

Byte av redovisningsprincip för redovisning av 
investeringsbidrag 

32 354  32 354  

Nytt utgående eget kapital efter byte av 
redovisningsprinciper 

689 015 719 342 600 543 627 401 
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Förändring eget kapital LKBR 
Årets 

resultat 

Resultat 
utjämnin

gs 
reserv 

Övrigt 
eget 

kapital 

Summa 
eget 

kapital 

Utgående balans enligt 2018-års årsredovisning 43 958 14 700 520 506 579 164 

Justeringar byte av redovisningsprinciper     

-återföring långfristig skuld investeringsbidrag   26 679 26 679 

-återföring anläggningstillgång investeringsbidrag   5 675 5 675 

-återföring anläggningstillgång detaljplanekostnad   -397 -397 

-återföring kortfristig fordran detaljplanekostnad   -10 578 -10 578 

Belopp vid årets utgång 43 958 14 700 541 885 600 543 

  

Avfallsverksamhetspec. eget kapital Bokslut 2018 Bokslut 2019 

Ingående balans 1 267 2 777 

Årets resultat 1 150 -901 

Summa 2 777 1 876 

 Not 19 

Avsättningar pensioner, tkr 
Koncern 
bokslut 
2018 

Koncern 
bokslut 
2019 

Kommun 
bokslut 
2018 

Kommun 
bokslut 
2019 

Avsättningar för pensioner ingående balans 98 163 110 797 91 457 103 890 

Ränteuppräkning 1 461 2 056 1 461 2 056 

Basbeloppsuppräkning 1 459 1 459 1 459 1 459 

Nya utbetalningar -2 573 -2 910 -2 573 -2 910 

Intjänad förmånsbestämd ålderspension 10 307 8 009 10 307 8 009 

Intjänad särskild avtalspension 0 0 0 0 

Nya efterlevande pensioner 137 785 137 786 

Övrig post -215 -78 -215 -78 

Löneskatt pensioner 3 206 4 135 1 857 2 617 

Årets pensionskostnad -1 148 -650 0 0 

Avsättning garanti- och visstidspension 0 0 0 0 

Summa 110 797 123 603 103 890 115 829 

     

Pensionsförpliktelser     

Ingående balans 315 669 303 773 315 669 303 773 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 7 071 7 071 7 071 7 071 

Gamla utbetalningar -14 287 -14 035 -14 287 -14 035 

Aktualisering -791 0 -791 0 

Bromsen 0 0 0 0 

Övrigt -1 567 -1 493 -1 567 -1 493 

Förändring löneskatt -2 322 -2 262 -2 322 -2 262 

Summa 303 773 293 054 303 773 293 054 
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Senast avlästa aktualiseringsgrad: 97,0 % 

Kommunen har inga förpliktelser när det gäller särskilda avtalspensioner mot chefer eller 
medarbetare, utan erbjuder löneväxling till medarbetare som önskar det. 

Not 20 

Övriga avsättningar, tkr 
Koncern 
bokslut 
2018 

Koncern 
bokslut 
2019 

Kommun 
bokslut 
2018 

Kommun 
bokslut 
2019 

Uppskjuten skatt Håbo Marknads AB  0 0 0 

Avsättning skatter Håbohus AB 10 107 9 369 0 0 

Uppskjuten skatt Håbohus AB 8 666 9 523 0 0 

Summa 18 773 18 892 0 0 

Not 21 

Långfristiga skulder, tkr 
Koncern 
bokslut 
2018 

Koncern 
bokslut 
2019 

Kommun 
bokslut 
2018 

Kommun 
bokslut 
2019 

Långfristiga låneskulder 1/1 1 496 175 1 618 275 733 675 733 675 

Nya upptagna lån under året 122 100 50 000 0 50 000 

Amorteringar under året 0 0 0 0 

Utgående långfristig låneskuld 1 618 275 1 668 275 733 675 783 675 

     

Förutbetalda anslutnings- och 
anläggningsinkomster före byte av 
redovisningsprincip 

91 702 84 152 91 702 84 152 

Byte av redovisningsprincip för 
investeringsbidrag 

-26 679  -26 679  

Förutbetalda anslutnings- och 
anläggningsinkomster efter byte av 
redovisningsprincip 

65 023 84 152 65 023 84 152 

Varav     

Årets anslutningsinkomster VA-investeringar 3 059 5 739 3 059 5 739 

Årets anslutningsinkomster VA-exploatering 6 474 12 509 6 474 12 509 

Omklassificering anslutningsinkomst VA 
exploatering 

0 1 876 0 1 876 

Årets anläggningsinkomster gatu- och 
parkenheten exploatering 

30 772 0 30 772 0 

Årets periodiseringar av anslutnings- och 
anläggningsinkomster 

-881 -995 -881 -995 

     

Finansiell leasingskuld 0 555  555 

Statliga investeringsbidrag 4 232 4 700 4 232 4 700 

Övriga lån 32 000 32 000 0 0 

Summa 1 719 530 1 789 682 802 930 873 082 

Omklassificering har gjorts 2019 mellan anläggningstillgång och långfristig skuld avseende en 
tidigare felaktigt bokförd anslutningsinkomst inom VA verksamheten. Inkomster inom VA 
verksamheten samt bidrag från staten periodiseras i takt med anläggningstillgångarnas avskrivning. 
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Not 22 

Kortfristiga skulder, tkr 
Koncern 
bokslut 
2018 

Koncern 
bokslut 
2019 

Kommun 
bokslut 
2018 

Kommun 
bokslut 
2019 

Eget kapital, VA 11 521 11 464 11 521 11 464 

Kortfristiga skulder lån, räntor 1 344 1 164 1 344 1 164 

Leverantörsskulder 98 339 110 868 84 025 98 449 

Personalens källskatt 12 865 13 955 12 596 13 660 

Social- och skolsamfond 839 851 839 851 

Kortfristiga skulder 44 221 30 089 27 890 27 472 

Depositionsavgifter 623 600 623 600 

Upplupna löneskulder 51 897 46 539 50 965 45 540 

Arbetsgivaravgifter 15 501 16 047 14 526 15 327 

Upplupen pensionsskuld 31 298 41 612 30 634 40 956 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 46 464 21 229 29 140 9 996 

Förutbetald kommunalskatt 8 517 16 241 8 517 16 241 

Summa 323 429 310 659 272 620 281 720 

Not 23 

Borgen och ansvarsförbindelser, tkr 
Koncern 
bokslut 
2018 

Koncern 
bokslut 
2019 

Kommun 
bokslut 
2018 

Kommun 
bokslut 
2019 

Borgensåtaganden     

Håbohus AB 0  879 000 879 000 

Föreningar 9 034 8 426 9 034 8 426 

Räddningstjänsten Enköping-Håbo 0 0 5 600 5 600 

Delsumma 9 034 8 426 893 634 893 026 

Ansvarsförbindelser     

Egnahem kommunal kreditgaranti 38 19 38 19 

Delsumma 38 19 38 19 

Summa 9 072 8 445 893 672 893 045 

6.3 Noter - Kassaflödesanalys 

Not 24 

Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 
Koncern 
bokslut 
2018 

Koncern 
bokslut 
2019 

Kommun 
bokslut 
2018 

Kommun 
bokslut 
2019 

Förändring kortfristig fordring p.g.a. byte av 
redovisningsprincip för detaljplanekostnader 

-10 578 0 -10 578 0 

Avskrivning bidrag statlig infrastruktur 1 520 1 520 1 520 1 520 

Summa -9 058 1 520 -9 058 1 520 

Inga väsentliga händelser som påverkar kassaflödet avviker från det normala.  
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6.4 Noter - Övriga upplysningar 

Not 25 Redovisningsprinciper och övriga upplysningar 

Årsredovisningen är upprättad enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 
(LKBR) och rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning (RKR). 

Från och med räkenskapsår 2019 tillämpas LKBR vilket innebär att följande ändringar har 
gjorts i förhållande till tidigare redovisningsprinciper: 

 Återföring av tidigare skuldförda investeringsbidrag 
o Enligt rekommendation RKR R2 intäkter, får endast offentliga bidrag initialt 

skuldredovisas för att sedan successivt intäktsredovisas över tillgångens 
nyttjandeperiod. De bidrag som erhållits av privata aktörer och som tidigare 
har hanterats på detta sätt, har nu återförts och minskat långfristig skuld med 
26,7 miljoner kronor samt anläggningstillgångar med 5,7 miljoner kronor. 
Totalt har 32,4 miljoner kronor återförts. 

 Återföring av tidigare tillgångsförda detaljplanekostnader 
o Enligt rekommendation RKR R3 Immateriella anläggningstillgångar får inte 

utgifter för detaljplaner ingå i anskaffningsvärdet. Dessa utgifter har nu 
återförts och minskat anläggningstillgångar och kortfristig fordran med 11,0 
miljoner kronor. 

Jämförelsetalen för tidigare år har omräknats enligt de nya redovisningsprinciperna. 

För att tydliggöra effekten av de ändrade redovisningsprinciperna återfinns i årets 
balansräkning förutom omräknade jämförelsetal för 2018 även motsvarande uppgifter från 
2018-års årsredovisning: 

Not 18 Förändring eget kapital 
Årets 

resultat 

Resultat 
utjämnin

gs 
reserv 

Övrigt 
eget 

kapital 

Summa 
eget 

kapital 

Utgående balans enligt 2018-års årsredovisning 43 958 14 700 520 506 579 164 

Justeringar byte av redovisningsprinciper     

-återföring långfristig skuld investeringsbidrag   26 679 26 679 

-återföring anläggningstillgång investeringsbidrag   5 675 5 675 

-återföring anläggningstillgång detaljplanekostnad   -397 -397 

-återföring kortfristig fordran detaljplanekostnad   -10 578 -10 578 

Årets resultat     

Belopp vid årets utgång 43 958 14 700 541 885 600 543 

Värderings- och omräkningsprinciper 

Försiktighetsprincipen är överordnad princip för värderingen av tillgångar och skulder. Det 
innebär att skulder inte undervärderas och tillgångar inte övervärderas. 

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde. I anskaffningsvärdet för en förvärvad 
tillgång ska, utöver inköpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet räknas in. 
RKR R3 och R4 tillämpas. 

Omsättningstillgångar tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på 
balansdagen. 

Inga fordringar eller skulder i utländsk valuta förekommer. 

Gåvor är tillgångar som tagits emot utan ersättning eller till en ersättning som understiger 
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tillgångarnas verkliga värde. De redovisas till det verkliga värdet vid förvärvstidpunkten. 

Avsättningar värderas till det belopp som krävs för att reglera förpliktelsen. 

Särredovisning 

Särredovisning har upprättats av VA verksamheten enligt lagen (2006:412) om allmänna 
vattentjänster och återfinns som ett eget avsnitt i årsredovisningen. VA verksamhetens eget 
kapital har klassificerats till kortfristig fordran/skuld. Avräkning mot VA-verksamhetens egna 
kapital sker i årsbokslutet.  

Avfallsverksamhetens överskott redovisats i bokslutet som en specifikation till det egna 
kapitalet. 

Jämförelsetal 

De finansiella rapporternas jämförelsetal har räknats om som om de nya 
redovisningsprinciperna i LKBR hade tillämpats även tidigare år. Den ackumulerade effekten 
av byte av redovisningsprinciper har redovisats som en korrigeringspost i ingående eget 
kapital. 

Finansiella tillgångar och skulder 

Skuldportföljen har en volym på 783,7 miljoner kronor. Den genomsnittliga räntan för hela 
skuldportföljen uppgår till cirka 1,08 procent (1,38) procent. 

Både den genomsnittliga räntebindningen och räntan har förändrats. Den genomsnittliga 
räntenivån i portföljen har minskats med cirka 0,30 procentenheter. 

Kommunen använder aktivt derivatinstrument för att säkra upp ränterisken på underliggande 
lån. Av kommunens totala skuldportfölj har cirka 599 (315) miljoner kronor eller 76 (43) 
procent av lånen säkrats upp med derivatinstrument med olika förfallostruktur eller till fast 
räntebindning. Ränterisken vid en procents höjning av räntan uppgår till 1,8 miljoner kronor 
på helår. 

Skuldportföljens genomsnittliga kapitalbindning är 3,27 (2,70)år och den genomsnittliga 
räntebindningen är 2,86 (1,95) år. Av portföljen har 10,85 (31,9) procent en kapitalbindning 
på ett år eller kortare och 26,8 (57,0) procent har en räntebindning på ett år eller kortare. Utan 
derivat hade 53,6 (89,1) procent av portföljen haft en räntebindning på ett år eller kortare. 

Bidrag till infrastruktur 

Under 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om kommunal medfinansiering av Citybanan. 
Bidraget på 38,0 miljoner kronor är bokfört både som en tillgång och som en avsättning på 
balansräkningen. Upplösning av bidraget påbörjas det år utbetalningen sker och under 25 år. 
Utbetalningen påbörjades under 2013 med 4,5 miljoner kronor. Den avsättning som 
kommunen gjorde 2013 har indexuppräknats med index enligt avtal. För kommunen blev 
kostnaden för indexuppräkning för åren 2009-2016 cirka 7,6 miljoner kronor. 

Nyttjandeperiod för materiella anläggningstillgångar 

Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk med en nyttjandeperiod på minst tre år 
klassificeras som anläggningstillgångar om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. För 
anskaffning av inventarier är beloppsgränsen 23 250 kronor. En väsentlighetsprincip ska gälla 
för utbyte av komponenter. Mindre byte av delar av komponent kostnadsförs direkt. Ett 
mindre byte har en bedömd förbrukningstid på tre år eller mindre. Komponentsbyten som 
utgör mindre än 20% av komponent och som har en påverkan på mindre än 5% på balans och 
resultaträkning, kostnadsförs innevarande år. 

Kommunen tillämpar komponentredovisning inom fastighet, gata, VA och avfall. 
Komponenter som har betydande skillnader i nyttjandeperiod har identifierats inom respektive 
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verksamhet. Dessa komponenter särredovisas i anläggningsregistret. 

För avskrivningstider och fördelning mellan komponenter har skrifter av Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) och Svenskt Vatten varit vägledande. För byggnader är den 
genomsnittliga avskrivningstiden för nybyggnation 28 år. Inom gatuområdet, för de 
komponenter som är avskrivningsbara, är den genomsnittliga avskrivningstiden för 
nyanläggningar av lokalgator 60 år, huvudgator 30 år, huvudgator med genomfart av tung 
trafik 15 år och gång- och cykelvägar 15 år. Komponenten vägkropp avskrivs inte. Inom VA 
är den genomsnittliga avskrivningstiden för vattenverk cirka 30 år, reningsverk cirka 35 år, 
pumpstationer cirka 35 år och ledningar 70 år. Byggnader och markanläggningar, inklusive 
pågående arbeten, värderas på balansdagen till anskaffningsvärde med avdrag för planenliga 
och bokföringsmässiga avskrivningar. 

På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar. 

Maskiner och inventarier har värderats till anskaffningsvärde. Aktivering sker innevarande år. 
Avskrivningstider för maskiner och inventarier är 3, 5 eller 10 år. 

Exploateringsmark redovisas under omsättningstillgångar. 

Avsättning eller ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser 

Från och med 1998 redovisar kommunen sina pensionsåtaganden enligt blandmodellen. Den 
innebär att pensionsförmåner som tjänats in före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och 
att pensionsförmåner som tjänats in från och med 1998 ingår i verksamhetens kostnader och 
redovisas som skuld. Ränta på pensionslöften intjänande från och med 1998 redovisas i 
posten finansiell kostnad. 

Den del av pensionskostnaden som hänförs till den avgiftsbestämda pensionen har 
särredovisats. I balansräkningen har belopp som hänförs till den avgiftsbestämda pensionen 
klassificerats som en upplupen kostnad (kortfristig skuld). 

Kommunala koncernföretag 

I den kommunala koncernen ingår Håbohus AB, Håbomarknads AB och Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo 

Konsolideringsmetod 

Konsolidering har skett i proportion till kommunens ägda del av de kommunala 
koncernföretagen. Håbohus AB och Håbomarknads AB konsolideras till 100 %, 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo konsolideras med 30 %. 

Mellanhavanden i den kommunala koncernen har eliminerats. 
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Leasing 

Avgörande för om ett leasingavtal är ett finansiellt eller operationellt avtal är i vilken 
omfattning de ekonomiska riskerna och fördelarna med ägandet av det aktuella 
leasingobjektet finns hos leasegivaren eller leasetagaren. Ett leasingavtal klassificeras som 
finansiellt om ekonomiska fördelar och risker överförs från leasegivaren till leasetagaren. 

Klassificeringen av avtalet görs vid avtalets början. 

Under 2019 har två finansiella leasingavtal tecknats. 

 

Leasing Bokslut 2019 

Operationell leasing  

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:  

Inom 1 år 10 032 

Senare än 1 år men inom 5 år 8 031 

senare än 5 år 0 

Summa 18 063 

  

Finansiell leasing  

Totala minimileaseavgifter 566 

Framtida finansiella kostnader -11 

Nuvärdet av minimileaseavgifterna 555 

  

Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:  

Inom 1 år 87 

Senare än 1 år men inom 5 år 468 

Senare än 5 år 0 

Summa 555 

Räkenskapsrevision 

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, 
delårsrapport samt årsredovisning för räkenskapsår 2019. Den totala kostnaden för 
räkenskapsrevision uppgår till 160 000 kronor för år 2019, varav kostnad för sakkunnigt 
biträde uppgår till 150 000 kronor. Revisionens totala kostnad för 2019 är 1,2 (1,2) miljoner 
kronor. 

Räkenskapsrevision Bokslut 2019 

Förtroendevalda revisorers kostnad för räkenskapsrevision 10 

Sakkunnigas kostnad för räkenskapsrevision 150 

Summa 160 
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7 Driftredovisning 

tkr 
Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Budget 
2019 

Avvikelse 

Kommunfullmäktige -1 620 -1 468 -1 482 14 

Stöd till politiska partier -994 -1 024 -1 013 -11 

Valnämnden -563 -215 -12 -203 

Revision -1 217 -1 161 -1 300 139 

Driftbidrag Räddningstjänsten Enköping-Håbo -20 354 -20 820 -20 820 0 

Driftbidrag Håbo Marknads AB -5 625 -4 964 -4 964 0 

Kommunstyrelsen -63 543 -72 965 -69 772 -3 193 

Kultur- och fritidsnämnden -45 967 -49 146 -51 773 2 627 

Socialnämnden -60 341 -63 608 -63 929 321 

Bygg- och miljönämnden -13 903 -13 290 -14 853 1 563 

Barn- och utbildningsnämnden -585 712 -612 728 -589 309 -23 419 

Vård- och omsorgsnämnd -250 577 -273 828 -282 133 8 305 

Teknisk nämnd -52 168 -63 048 -55 695 -7 353 

Överförmyndarnämnd -1 879 -2 097 -2 407 310 

Summa skattefinansierade verksamheter -1 104 463 -1 180 362 -1 159 462 -20 900 

Avfallsverksamhet 1 150 -901 0 -901 

Summa taxefinansierad verksamhet 1 150 -901 0 -901 

Pensions- och upplupna lönekostnader -23 825 -27 077 -19 000 -8 077 

Gemensamt, avskrivningar -2 664 -2 514 -2 475 -39 

Befarade kundförluster 0 -2 650 0 -2 650 

Fastighetsskatt -270 -304 0 -304 

Internränta 20 055 17 080 15 000 2 080 

Exploatering och reavinster 33 761 28 506 0 28 506 

Verksamhetens nettokostnader enligt 
resultaträkning 

-1 076 256 -1 168 222 -1 165 937 -2 285 

Skatteintäkter 1 064 541 1 106 960 1 106 960 0 

Slutavräkning -4 303 -8 723 -10 734 2 011 

Statsbidrag och utjämning 65 021 103 491 100 057 3 434 

Verksamhetens resultat 49 003 33 506 30 346 3 160 

Finansiella intäkter 6 633 5 970 2 500 3 470 

Finansiella kostnader -11 677 -12 621 -14 500 1 879 

Resultat efter finansiella poster 43 959 26 855 18 346 8 509 

Extraordinära poster     

ÅRETS RESULTAT 43 959 26 855 18 346 8 509 

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

 

Driftredovisningen visar avvikelsen i förhållande till den budget som kommunfullmäktige 
beslutat för nämnderna för året. I driftredovisningen har interna transaktioner inte eliminerats. 
Bokslutet för 2018 har justerats för organisationsförändringar 2019 för att öka jämförbarheten 
för nämnderna mellan åren. 
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Utgiftsbeslut under året 

Fullmäktige fastställer nettobudgetram (kostnader minus intäkter) för respektive nämnd. 
Budgetramar till nämnderna ska fastställas senast i november årets före budgetåret. Vid 
särskilda skäl kan det ske i december. 

Den 5 november 2018 (§116) fastställde fullmäktige budgetramar på 1 156,8 miljoner kronor 
för nämnderna för år 2019. 

10 december (§165) ökades kommunstyrelsens budgetram med 761 000 kronor för reviderade 
arvodesregler som bland annat innehöll utökning med ett oppositionsråd. Det finansierades 
genom att årets budgeterade resultat minskades. 

5 maj (§80) beslutade fullmäktige att tilldela 1,2 miljoner kronor i budget till kultur-och 
fritidsnämnden att tillfälligt disponera under pågående år, vilket finansierades genom att 
minska årets budgeterade resultat. 

5 maj (§81) beslutade fullmäktige även att utöka vård- och omsorgsnämndens budget med 
700 000 kronor från resultatet, för avgiftsfria trygghetslarm. 

17 juni (§99) överförde fullmäktige 905 000 kronor från kultur- och fritidsnämnden till 
kommunstyrelsen i samband med omorganisation av folkhälsoarbete och värnortsverksamhet. 

I samband med behandling av delårsrapport augusti den 4 november (150) beslutade 
fullmäktige att fördela ut lönesatsningsbudgeten 2 350 000 kronor från kommunstyrelsen till 
nämnderna. 

Därmed har budgetramarna till nämnderna ökat med 2 661 000 kronor under året, till 1 159,5 
miljoner kronor. 
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8 Investeringsredovisning 

Investerings-
redovisning, tkr 

Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 2019 

 Netto Netto 
In-

kom
ster 

Utgifter Netto 

Över-
föring till 
komman

de år 

Netto- 
av-

vikelse 

Nämnder        

Kommunstyrelsen -1 882 -35 320  -3 389 -3 389 0 31 931 

Kultur- och 
fritidsnämnden 

-1 210 -3 836  -346 -346 -3 293 197 

Socialnämnden -73 -120  -200 -200 0 -80 

Barn- och 
utbildningsnämnd 

-9 667 -8 952  -5 973 -5 973 0 2 979 

Vård- och 
omsorgsnämnd 

-917 -780  -977 -977 0 -197 

Tekniska nämnden -120 326 -279 516 625 -92 680 -92 055 -50 577 136 884 

Summa 
skattefinansierade 
verksamheter 

-134 075 -328 524 625 -103 565 -102 940 -53 870 171 714 

VA-verksamhet -14 450 -112 580  -29 654 -29 654 -80 947 1 979 

Avfallsverksamhet -665 -4 104  -653 -653 -1 952 1 499 

Summa 
taxefinansierade 
verksamheter 

-15 115 -116 684  -30 307 -30 307 -82 899 3 478 

SUMMA 
INVESTERINGAR 

-149 190 -445 208 625 -133 872 -133 247 -136 769 175 192 

2 

Exploateringsinvesteringar, tkr Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 2019 

 Netto Netto 
Inkom

-ster 
Utgifter Netto 

Exploateringsinvestering i skattefinansierad 
verksamhet 

-18 689 -62 060 0 -58 543 -58 543 

Exploateringsinvestering i taxefinansierad 
verksamhet 

-843 -25 531 0 -2 007 -2 007 

Ökning omsättningstillgångar -9 327 -18 534 0 -795 -795 

SUMMA EXPLOATERINGSINVESTERINGAR -28 859 -106 125 0 -61 345 -61 345 
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Större pågående investeringar, tkr Total 
budget 

Totalt 
utfall 

Total 
prognos 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

1173 Frösundaviks förskola -58 000 -58 351 -58 351 -207 -557 

1184 Futurumskolan sanering o 
ombyggnad 

-165 000 -76 850 -165 000 -61 282 -31 132 

1362 Fotbollsanläggning etapp 1 -31 500 -17 249 -17 249 -23 544 -9 293 

1178 Lundby ridhus -14 065 -16 443 -16 443 0 -1 601 

1250 VA Biskops-Arnö -13 287 -17 476 -17 476 0 -1 235 

Här redovisas större under året pågående investeringsprojekt som löper över flera år och 
som har fått igångsättningsbeslut.  
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9 Noter/upplysningar - Drift- och investeringsredovisning 

Upplysningar om drift- och investeringsredovisningens uppbyggnad 

Allmänt 

Den ekonomiska styrningen sker bland annat genom att fullmäktige i budget anvisar resurser 
till kommunstyrelsen och nämnderna för verksamhet och investeringar. Fullmäktiges budget 
utgör därmed en gräns för omfattningen av verksamheten och investeringarna. Ekonomisk 
plan och budget beslutas av fullmäktige inför varje verksamhetsår. Nämnderna och 
kommunstyrelsen upprättar därefter specificerade internbudgetar för sina ansvarsområden. 

Närmare beskrivning av hur den ekonomiska styrningen sker finns i kommunens 
ekonomistyrprinciper vilka fastställs årligen i samband med budgetbeslutet. Nedan beskrivs 
det som i ekonomistyrprinciperna gäller driftbudget och investeringsbudget. 

Driftbudget 

En total budgetram beslutas per nämnd och år av fullmäktige. Inom budgetramen kan 
nämnden fatta beslut om omfördelning så länge detta är förenligt med mål och direktiv 
beslutade av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

Tilläggsbudget ska tillämpas med stor restriktivitet. Omständigheter som medför att det vid 
budgettillfället råder stor osäkerhet kan medföra att fullmäktige och/eller kommun-styrelsen 
innehåller budgetutrymme för att senare fördela via tilläggsbudget. Alternativt kan kommunen 
budgetera ett resultat inom vilket de svårprognostiserade kostnaderna ryms. 

Nämnderna fördelar fullmäktiges nettoanslag i sin internbudget. Det sker brutto uppdelat på 
intäkter och kostnader samt på de delverksamheter och organisatoriska enheter som respektive 
nämnd bestämmer. Omdisponering av dessa anslag under året får ske genom nämndbeslut, så 
länge de ej påverkar fullmäktiges nettoanslag. 

Investeringsbudget 

Investeringsbudgeten fastställs av fullmäktige per nämnd och verksamhet. 

Nämnden beslutar om investeringsbudget per projekt. En nämnds investering i årligt utbyte av 
inventarier kan redovisas som ett projekt och inventarier till nya verksamheter som exempel 
förskola, skola och boende, kan redovisas som ett projekt. 

Investeringsbudgeten får inte omvandlas till driftbudget eller tvärtom. 

För investeringsprojekt som omfattar minst 5 miljoner kronor ska igångsättningsbeslut fattas 
av ansvarig nämnd/styrelse innan projektet får starta. När sådana projekt avslutas ska 
slutrapportering om projektet redovisas till ansvarig nämnd/styrelse. 

Ej förbrukad budget för pågående investering på projektnivå kan föras över till 
nästkommande år efter begäran från nämnd. Motivering ska lämnas av nämnden, varför 
investeringsprojekt ej slutförts samt när det beräknas slutföras. 

En tioårsplan för investeringar ska tas fram årligen. Den ska ligga till grund för de 
investeringar som begärs i den årliga budgetprocessen. 

Exploateringsbudget 

För varje nytt exploateringsprojekt ska budget fastställas av kommunstyrelsen, eller i 
väsentliga fall kommunfullmäktige, senast i samband med igångsättningsbeslutet. Aktuella 
projekts budget samt en sammanställd exploateringsbudget redovisas i kommunens budget. 

Väsentliga förändringar i projekten, vilka leder till avvikelse från projektets fastställda budget, 
ska tas upp till kommunstyrelsen för ny behandling. 
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Räntekostnad för bundet kapital under projekttiden debiteras tillgångarna i projektet, baserat 
på genomsnittlig ränta. 

Upplysningar om tillämpade internredovisningsprinciper 

Driftredovisningens intäkter och kostnader ska spegla respektive nämnds och verksamhets 
ekonomiska relationer till sin omvärld, där de andra nämnderna och verksamheterna utgör en 
del av omvärlden. Det innebär att jämfört med resultaträkningens intäkter och kostnader, som 
endast innehåller kommunexterna poster, har driftredovisningen påförts även kommuninterna 
poster, såsom köp och försäljning mellan nämnder och verksamheter. Omvänt finns det poster 
i resultaträkningen som inte ingår i driftredovisningen eller som simuleras kalkylmässigt. 

Poster som finns i resultaträkningen, men inte i driftredovisningen, är skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning, finansiella intäkter och kostnader samt extraordinära poster. Poster 
som kalkylmässigt simuleras i driftredovisningen är: 

• Personalomkostnader, i form av arbetsgivaravgifter, avtalspension och löneskatt. Dessa 
kalkyleras schablonmässigt till att uppgå till 39,17 % av lönekostnaden 

• Kapitalkostnader, i form av avskrivningar och ränta på bundet kapital. Kapitalkostnaderna 
beräknas enligt rak nominell metod, vilket innebär att kostnaden består av linjär avskrivning 
på anläggningstillgångarnas avskrivningsbara värde och ränta på tillgångarnas bokförda 
restvärde. Den internt beräknade räntan har satts till 1,5 %. För information om 
avskrivningstider: se Redovisningsprinciper. 

Gemensamma kostnader som fördelas mellan kommunens olika verksamheter genom 
interndebitering är: 

• Hyreskostnader.  Internhyran sätts till fastighetsavdelningens självkostnad inom ramen för 
fastighetsavdelningens budgetram, där även kostnaden för outhyrda lokaler ingår. 
Självkostnaden belastar den verksamhet som använder lokalerna, även kostnader för tillfälliga 
externa lokaler när det behövs vid renovering av befintliga lokaler. 

Kommungemensamma ledningskostnader, IT-relaterade kostnader,  löne- och 
ekonomiadministration och försäkring fördelas inte ut. 

Investeringsredovisningens utgifter består av kommunexterna utgifter och utgifter för egen 
personals timkostnader. 

All kommunkoncernintern fakturering sker utan vinstpåslag. Undantaget utgörs av Håbohus 
ABs uthyrning av bostäder och lokaler som sker på affärsmässiga grunder. 
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Drift- och investeringsredovisningens samband med årsredovisningens övriga delar 
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10 Exploateringsredovisning 

Här redovisas kommunens samtliga pågående exploateringsverksamhet i de olika projekten. 

Den totala beslutade budgeten för alla projekt visar ett positivt kassaflöde/nettoexploatering 
på 24,4 miljoner kronor för hela projekttiden. 

Prognosen är dock ett negativt kassaflöde/nettoexploatering med totalt -141 miljoner kronor. 

Den främsta orsaken till den negativa prognosen är etapp 0 (Bålsta Torg) och etapp 1 i Bålsta 
centrum med - 150 miljoner kronor, jämfört med budgeterade -103,5 miljoner kronor. 
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. De sammanlagda kalkylerna för samtliga etapper i Bålsta Centrums 
etapper ingår ännu inte i budgeten ovan men visar inte på något stort överskott. 

En ytterligare orsak till den negativa prognosen är att kvarter 3-4 i Björnbro/Logistik Bålsta 
inte ger det stora överskott på 43,8 miljoner kronor som beräknades vid projektets inledning. 
Orsakerna är främst att infrastrukturen är dyrare att bygga än den ursprungliga kalkylen och 
att genomförandet har delats upp i tid. Prognosen är nu överskott med 12,1 miljoner kronor 

Årets exploatering är budgeterad till -43,5 miljoner kronor men utfallet är bättre, -24,5 
miljoner kronor. 

Utgifterna för året, totalt 61,3 miljoner kronor, avser främst anläggningarna i 
Björnbro/Logistik Bålsta och Bålsta centrum som är de stora utgiftsposterna under året, 60,5 
miljoner kronor. Anläggningsutgifterna i Björnbro/Logistik Bålsta är betydligt högre än 
beräknat för året. Årets inkomster är 36,8 miljoner kronor, främst är det tomtförsäljning och 
VA-anslutningsavgifter i Draget. 

Påverkan på resultaträkningen 

Markförsäljningen påverkar kommunens resultaträkning i form av realisationsvinster. I år är 
realisationsvinsten 16,5 miljoner kronor. Det är lägre än budgeterat främst som följd av att två 
tomtförsäljningar i Draget återstår. 

Från år 2019 ska, förutom markförsäljningen, även ersättningar och mottagna anläggningar 
från exploatörer intäktsföras i resultaträkningen. Under året har 3,3 miljoner kronor erhållits i 
ersättning främst för Tvåhusplanen. Totalt resultat från exploateringen i årets resultaträkning 
är således 19,8 miljoner kronor. 
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Exploatering, tkr 
Total 

budget 
Total 

prognos 

Bokslut t 
o m 

2019 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Budget 
2019 

Pågående projekt       

Försäljning av mark 164 473 254 967 132 267 70 103 21 048 38 133 

Ersättning från företag 110 581 91 441 34 731 25 772 3 285 6 613 

Gåva mottagna anläggningar 59 406 65 905 0 0 0 0 

Offentligt investeringsbidrag 10 000 10 000 5 000 5 000 0 5 000 

VA-anslutningsavgifter 61 835 63 923 21 536 6 475 12 509 12 867 

Gåva i form av VA-
anläggningar 

14 383 15 975 0 0 0 0 

Summa inkomster 420 678 502 211 193 534 107 350 36 842 62 613 

Utgifter för kvartersmark -75 407 -113 058 -59 921 -9 327 -795 -18 534 

Anläggningar egen regi -251 248 -377 199 -186 476 -23 689 -58 543 -62 060 

Anläggningar mottagna -59 406 -65 905 0 0 0 0 

VA-anläggningar egen regi -66 280 -70 749 -46 720 -843 -2 007 -25 531 

VA-anläggningar mottagna -14 383 -15 975 0 0 0 0 

Summa utgifter -466 724 -642 886 -293 117 -33 859 -61 345 -106 125 

Nettoexploatering -46 046 -140 675 -99 583 73 491 -24 503 -43 512 

       

Till resultaträkning       

Försäljning av mark 164 473 254 967 132 267 62 504 31 636 38 133 

Ersättning från företag 110 581 91 441 34 731 25 772 3 285 6 613 

Gåva mottagna anläggningar 59 406 65 905 0 0 0 0 

Verksamhetens intäkter, 
summa 

334 460 412 313 166 998 88 276 34 921 44 746 

Bokfört värde försäljning mark -75 407 -111 787 -50 837 -30 306 -15 120 -14 961 

Exploateringskostnader 
(försäljning/nedvärd) 

0 -1 271 -635 -635 0  

Verksamhetens kostnader, 
summa 

-75 407 -113 058 -51 472 -30 941 -15 120 -14 961 

Resultat 259 053 299 255 115 526 57 335 19 801 29 785 

       

Till balansräkning       

Anläggningstillgångar -310 654 -443 104 -186 476 -23 689 -58 543 -62 060 

Anläggningstillgångar VA -80 663 -86 724 -46 720 -843 -2 007 -25 531 

Omsättningstillgångar 0 0 -8 449 21 614 14 325 -3 573 

Tillgångar, summa -391 317 -529 828 -241 645 -2 918 -46 225 -91 164 

Skuld/förutbetalda intäkter ej 
VA 

10 000 10 000 5 000 5 000 0 5 000 

Skuld/förutbetalda intäkter VA 76 218 79 898 21 536 6 475 12 509 12 867 

Skulder, summa 86 218 89 898 26 536 11 475 12 509 17 867 

Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa och iordningställa mark för att 
kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. Där ingår också att bygga gemensamma 
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anordningar som gator, grönområden, VA-anläggningar med mera som krävs för att marken 
ska vara byggbar. 

Anläggningar på allmän plats det vill säga gator, parkmark, belysning, VA-anläggningar med 
mera som betjänar exploateringsområdena redovisas som anläggningstillgång och ingår i 
kommunens investeringsredovisning/budget. Inkomster som syftar till att finansiera dessa 
anläggningar ska periodiseras över tillgångens livslängd. 

Den del av exploateringsfastigheten, det vill säga marken, som ska säljas, klassificeras och 
värderas som omsättningstillgång. Resultatet från försäljningen av exploateringsfastigheter 
påverkar kommunens resultaträkning. 

För varje nytt exploateringsprojekt behandlas budgeten i kommunstyrelsen där projektets 
ekonomiska resultat redovisas. Projekten redovisas till kommunstyrelsen när de avslutas. 
Under projekttiden följs projekten upp med prognoser för det ekonomiska utfallet. 

I avsnittet redovisas både en total uppföljning av alla aktuella projekt samt uppföljning för 
året.  

 

10.1 Exploateringsredovisning per projekt 

Tkr 
Total 

budget 
Total 

prognos 

Bokslut t  
o m 

2019 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Budget 
2019 

1 Logistik Bålsta kv 3-4 43 819 12 051 -61 728 17 457 -49 606 -7 293 

2 Frösundavik -18 767 -16 659 -21 744 -255 313 2 380 

3 Draget 20 662 -1 510 -14 281 33 820 24 207 0 

4 Svarta Lutan 581 3 665 3 665 0 428 0 

5 Viby Äng etapp E2 -3 1 302 1 302 -6 1 359 0 

6 Väppeby Äng 12 103 11 405 10 997 29 719 2 333 -800 

7 Mellanby 83 911 1 069 292 -4 0 

9 Bålsta Centrum del av etapp 
0-1 

-103 484 -149 515 -23 720 -7 590 -8 336 -33 250 

10 Tvåhusplanen -2 850 -4 135 -74 -2 143 2 069 565 

11 Lillsjöns företagspark 1 810 1 810 5 002 2 197 2 805 0 

12 Björkvallen 0 0 -71 0 -71 -5 114 

Summa nettoexploatering -46 046 -140 675 -99 583 73 491 -24 503 -43 512 

Nedan redovisas kommunens pågående exploateringsprojekt: 

01 Björnbro/Logistik Bålsta kvarter 3-4 

Projektet Björnbro/Logistik Bålsta omfattar cirka 150 hektar mark i sex kvarter nordväst om 
tätorten . För samtliga kvarter finns planuppdrag. Detaljplan för kvarter 3 vann laga kraft 
januari 2018 och utbyggnad av infrastrukturen och inom kvartersmark pågår. För kvarter 4 
pågår planläggning i samarbete med tilltänkt exploatör för del av kvarteret. 
Exploateringsprojektet kvarter 3-4 bedöms inte ge det stora överskott, 44 miljoner kronor, 
som beräknades vid projektets inledning. Prognosen är överskott med 12 miljoner kronor 
främst beroende på infrastrukturen är dyrare att bygga än den ursprungliga kalkylen och att 
genomförandet har delats upp i tid. Infrastrukturen i denna etapp kommer dock att bidra till 
lägre utgifter i kommande etapper. Markförsäljningen till Kilenkrysset genomfördes redan år 
2018 vilket gör att årets netto för projektet är lägre än budgeterat. 
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02 Frösundavik etapp 1 

Frösundavik etapp 1 omfattar cirka 145 bostäder och förskola med åtta avdelningar. 
Exploateringsavtal och projektbudget med underskott på 18,8 miljoner kronor beslutades i 
kommunfullmäktige år 2015. Projektet väntas bli något bättre, cirka -16,7 miljoner kronor. 
Slutförande beräknas ske tidigast 2020, efter övertagande av infrastruktur från exploatören till 
ett värde av cirka 40 miljoner kronor. En del av handelsytan är upplåten som tomträtt till en 
livsmedelsbutik. 

03 Draget 

Mark och infrastruktur i Dragets industriområde färdigställdes hösten 2017. Projektet 
budgeterades till ett överskott på 20 miljoner kronor men aktuell prognos visar ett underskott 
på -1,5 miljoner kronor. Problem med markförhållanden, projektering, masshantering, VA-
dimensionering, brist i kontinuitet av personella resurser gör att projektets ekonomi har 
försämrats väsentligt. Slutrapporteringen kommer att tydliggöra orsakerna till fördyring 
tydligare. Försäljning av den sista tomten genomförs 2020. 

04 Svarta Lutans Väg 

Projektet avser anläggande av gata och utbyggnad av VA-ledningar för 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. VA-anslutningsavgifter har debiterats 
i år men en del kommer att krediteras, varför projektet avslutas 2020. 

05 Viby äng etapp E:2 

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 2020. Exploatören 
bygger ut infrastruktur och överlämnar anläggningarna utan ersättning till kommunen efter 
godkänd slutbesiktning. VA-anslutningsavgifter har inkommit. 

06 Väppeby Äng 

Exploateringsbudget antogs 2016 och projektet bedömdes ge ett netto på 12,1 miljoner 
kronor. BoKlok AB har byggt 163 lägenheter och Håbohus AB har byggt 86 lägenheter samt 
två gruppbostäder med elva lägenheter. Även en mindre park är anlagd. Förskola för cirka 
120 barn börjar byggas hösten 2019 av privat utförare och beräknas stå klar inför 
höstterminen 2020. Markbearbetningskostnaderna blev högre på grund av svåra geotekniska 
förhållanden. Investeringar i VA och gång- och cykelvägar utanför exploateringsområdet har 
lyfts ur projektet och ingår istället i kommunens ordinarie investeringsbudget. En allmän 
parkeringsplats har anlagts i Gröna Dalen till nytta för aktiviteter i Gröna Dalen. I och med 
detta väntas projektet ge överskott med 11,4 miljoner kronor vilket är något lägre än 
budgeterat. 

07 Mellanby 

Mellanby angränsar till Frösundavik. Exploatör har utfört lokalgata och VA-anläggningar och 
överlämnar dem till kommunen utan ersättning. Budget antogs i februari 2016. Återstår att 
under 2020 överta anläggningarna från exploatören och avsluta projektet,. Högre VA-
anslutningsavgifter har inkommit till följd av mer byggnation och överskott med cirka 1 
miljon kronor förväntas. Projektet innehåller dock flertalet felaktiga entreprenader. 

 

09 Bålsta centrum 

I mars 2019 antogs en uppdaterad exploateringsbudget för del av Bålsta Centrum/Bålsta Torg 
etapp 1 och som omfattar tillfälligt och permanent busstorg samt pendelparkering. Vidare 
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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 parkeringsdäcket beräknas kosta 70 miljoner kronor istället 
för de 24 miljoner kronor som beslutats. 

10 Tvåhusplanen 

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 och prognosen är därför 
sämre. 

11 Lillsjöns företagspark 

Projektet innefattar ett större handelsområde vid södra infarten till Bålsta. Kommunstyrelsen 
antog budget i september 2019 med ett överskott på 1,8 miljoner kronor. Exploatören slutför 
infrastruktur som överlämnas till kommunen utan ersättning. Övertagande beräknas ske år 
2020. 

12 Björkvallen 

Budget för projektet antogs i november 2019 av kommunstyrelsen med ett nollresultat. 
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11 Särredovisning av VA- och avfallsverksamhet 

11.1 VA-verksamhet 

Uppdrag och ansvarsområde 

VA-avdelningen ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen och 
avloppsvattenreningen i kommunen. Det finns två vattenverk, två avloppsreningsverk, 
högreservoar, flera pumpstationer samt vatten-, spill- och dagvattennät. 

VA-verksamheten ska arbeta för ett långsiktigt säkerställande av dricksvattenförsörjningen 
och minimera störningar på miljö och egendom för både samhället och kommuninvånare via 
avloppsvattenhantering och vattendistribution. 

VA-verksamheten ska finansieras av intäkter från abonnenternas avgifter för vatten, avlopp 
och dagvatten och särredovisas därför från kommunens skattefinansierade verksamhet, enligt 
VA-lagen. 

Årets händelse  

Nytt avtal tecknas för slamtransporterna från reningsverken vilket innebär att slammet 
transporteras till Bro istället för Gävle. Bidrar till minskad klimatpåverkanpåverkan och en 
besparing för VA-kollektivet i form av minskade kostnader. 

Ny råvattenstation i Skoklosters vattenverk byggs. 

Ett samarbete med Enköpings kommun avseende VA-försörjning i Krägga och Ekolsund 
inleds. 

Utbyte av gamla vinghjulsmätare till nya digitala fjärravlästa vattenmätare fortgår. Detta 
minskar administrationen och invånarna kan se sin vattenförbrukning på mina sidor. 

Ekonomi 

VA-verksamheten har ett resultat på -56 000 kronor. Verksamheten har ökade kostnader för 
att hantera de förelägganden som uppkommer under året. Även kostnader för inhyrd personal 
för att täcka vakanta tjänster ökar. Underskottet hålls dock ner genom lägre personalkostnader 
på grund av vakanta tjänster och lägre kostnader då mer arbete utförs i egen regi. Fler 
abonnenter bidrar även till högre intäkter. 

Det tidigare samlade överskottet i VA-fonden på 11,52 miljoner kronor minskar efter årets 
resultat till ett samlat överskott på 11,46 miljoner kronor. 

Resultaträkning 

tkr Not Bokslut 2018 Bokslut 2019 

Verksamhetens intäkter    

Brukningsavgifter 1 51 517 55 336 

Övriga intäkter  285 181 

Anläggningsavgifter  3 059 5 739 

Periodisering av årets anläggningsavgifter  -3 059 -5 739 

Periodisering av tidigare års anläggningsavgifter  860 995 

Interna intäkter (inom koncernen) 2 2 369 4 177 

Summa intäkter  55 031 60 689 

Verksamhetens kostnader    

Externa kostnader 3 -35 332 -42 111 
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tkr Not Bokslut 2018 Bokslut 2019 

Interna kostnader (inom koncernen)  -2 941 -4 054 

Avskrivningar 4 -9 506 -10 591 

Verksamhetens nettokostnad  -47 779 -56 756 

Finansiella intäkter  1 065 904 

Finansiella kostnader  -5 564 -4 893 

Resultat efter finansiella poster  -4 499 -3 989 

Resultat före extraordinära poster  2 753 -56 

Extraordinära intäkter    

Extraordinära kostnader    

Årets resultat  2 753 -56 

Not 1 

Brukningsavgifter tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 

Fast förbrukningsavgift VA 22 239 22 641 

Rörlig förbrukningsavgift VA 29 265 32 468 

Övriga ersättningar 13 227 

Summa intäkter 51 517 55 336 

Not 2 

Interna intäkter (inom koncernen) Bokslut 2018 Bokslut 2019 

Fast förbrukningsavgift VA 871 883 

Rörlig förbrukningsavgift VA 1 422 1 670 

Övriga interna intäkter 76 1 624 

Summa intäkter 2 369 4 177 

Not 3 

Externa kostnader tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 

Personalkostnader -10 832 -11 631 

Övriga kostnader -24 500 -30 480 

Summa kostnader -35 332 -42 111 

Not 4 

Avskrivningar tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 

Bålsta vattenverk -603 -601 

Skokloster vattenverk -112 -111 

Bålsta reningsverk -5 950 -5 947 

Skokloster reningsverk -64 -64 

Högreservoaren -8 -8 

Bålsta ledningar -2 439 -3 247 

Skokloster ledningar -70 -70 

Larm och kommunikation -50 -50 
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Avskrivningar tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 

Bålsta pumpstationer -146 -242 

Bålsta dagvattendammar -59 -59 

Bilar och inventarier -5 -192 

Summa kostnader -9 506 -10 591 

Balansräkning 

tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 

Tillgångar   

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 334 540 350 837 

Maskiner och inventarier 14 1 123 

Summa anläggningstillgångar 334 554 351 960 

Lån till kommunen 52 882 57 740 

Summa finansiella anläggningstillgångar 52 882 57 740 

Summa tillgångar 387 436 409 700 

   

Eget kapital och skulder   

Eget kapital ingående värde 8 768 11 521 

Årets resultat 2 753 -56 

Summa eget kapital 11 521 11 465 

Pensioner   

Summa avsättningar   

Lån av kommunen 323 033 340 495 

Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter 52 882 57 740 

Summa långfristiga skulder 375 915 398 236 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   

Övriga skulder, semesterlöneskuld   

Summa kortfristiga skulder   

   

Summa eget kapital och skulder 387 436 409 700 

Investeringar 

tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Bokslut 2019 
Budget 

avvikelse 

Inkomster 0 0 0 0 

Utgifter -14 450 -112 580 -29 654 82 926 

Summa -14 450 -112 580 -29 654 82 926 
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11.2 Avfallsverksamhet 

Uppdrag och ansvarsområde 

Avfallsavdelningen arbetar för en långsiktig och hållbar avfallshantering. De ansvarar för att 
samla in och transportera hushållsavfall och liknande avfall till en behandlingsanläggning där 
avfallet tas omhand om. 

Avfallsverksamheten finansieras av intäkter från avgifter och särredovisas därför från 
kommunens skattefinansierade verksamhet. 

Årets händelser 

Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommun tecknar ett samverkansavtal och 
genomför flera gemensamma upphandlingar inom avfallsområdet, bland annat avseende 
insamling av hushållsavfall med så kallade fyrfackskärl för villor och fritidshus. Det nya 
avtalet träder i kraft 16 oktober 2020. 

ÅVC Västerskog genomförde under våren en återbruksvecka med tema trädgård och utemiljö 
i samband med kommunens miljövecka. Inför julen genomfördes återbruksveckor i Bålsta 
centrum. 

Reglerna för Bytesboden har setts över och tydliggjorts, vilket har förbättrat arbetsmiljön för 
personalen och gjort det tydligare för besökare. En workshop i källsortering har genomförts 
på bibliotekets språkcafé. Under miljöveckan genomfördes ett samarbetade runt 
matavfallspåsar tillsammans med ICA Kvantum. 

Ekonomi 

Avfallsverksamheten har ett resultat på -901 000 kronor. Underskottet beror främst på 
indexreglering i gällande avtal som rör insamling, behandling och transport av hushållsavfall. 
En grävmaskin som tidigare leasades köps in vilket på sikt kommer leda till lägre kostnader 
men bidrar under året till ökade kostnader. Det tidigare samlade överskottet i avfallsfonden på 
2,78 miljoner kronor minskar efter årets resultat till ett samlat överskott på 1,88 miljoner 
kronor. 

Resultaträkning, tkr Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Budget-
avvikelse 

Externa intäkter 22 417 21 249 22 820 1 571 

Interna intäkter 2 217 3 048 2 295 -753 

Summa intäkter 24 634 24 297 25 115 818 

Verksamhetsköp, bidrag, underhållsmaterial     

Personalkostnader -4 657 -5 141 -5 678 -537 

Övriga kostnader -16 385 -16 696 -17 903 -1 207 

Interna kostnader -2 442 -2 460 -2 435 25 

Summa kostnader -23 484 -24 297 -26 016 -1 719 

Resultat 1 150 0 -901 -901 

 

Investeringar, tkr Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Budget 
avvikelse 

Inkomster 0 0 0 0 

Utgifter -665 -4 104 -653 3 451 

Summa -665 -4 104 -653 3 451 
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12 Kommunstyrelsen 

12.1 Sammanfattning 

Verksamheten har utvecklats positivt under året avseende bland annat större 
näringslivsetableringar, fler detaljplaner är antagna, rekrytering av nyckelbefattningar, 
pågående organisationsöversyner samt ett pågående värdegrundsarbete. 

Kommunfullmäktiges mål om att öka företagarnas nöjdhet, utveckla områden för bostäder 
och arbetsplatser samt service utifrån samhällets behov, utveckla mötesplatser som stärker 
Håbos attraktivitet bedöms delvis uppnådda. Främst är det forum för dialog som behöver 
struktureras ytterligare samt arbetet med marknadsföring av våra befintliga och nya 
mötesplatser. 

Kommunstyrelsen och övergripande verksamheter överskrider budgeten med 3,3 miljoner 
kronor. 2,1 miljoner kronor beror på ändrad redovisningsprincip från 2019, som innebär att 
detaljplanekostnader inte ökar värdet på kommunens tillgångar utan belastar kommunens 
resultat. Resterande underskott kan främst hänföras till köpta tjänster. 

12.2 Uppdrag och ansvarsområde 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har uppsiktsplikt 
över nämnderna. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av 
kommunens ekonomi och verksamheter. Den har även uppsikt över verksamheter som de 
kommunala bolagen bedriver. Kommunstyrelsen förbereder alla ärenden som fullmäktige ska 
ta upp. 

Centrala funktioner i kommunen är sekretariat, säkerhet, upphandling, kommunikation, 
ekonomi, löneadministration, personal- och arbetsgivarfrågor, IT samt kontaktcenter. 

Kommunstyrelsen ansvarar även för plan- och exploateringsverksamheten med inriktning på 
övergripande planering, miljöstrategiskt arbete, planläggning och exploatering. Folkhälso- 
och demokratifrågor samt vänortsutbyte finns också inom kommunstyrelsens område. 

12.3 Årets händelser 

Under året infördes en ny roll som biträdande kommundirektör direkt under 
kommundirektören. Ansvaret initialt har varit att styra upp lokalförsörjningsprocesser och 
investeringar i fastighetsprojekten. 

Under hösten tillsattes en tjänst som ledningssamordnare. Ledningssamordnaren har primärt  
arbetat med sekretariatsfunktioner samt samordnade och stödjande uppgifter närmast 
kommundirektören. 

År 2019 anordnades utbildningar för alla förtroendevalda i kommunen av externa 
utbildningsanordnare. Även ledamöter i kommunens olika nämnder fick genomgång av 
ekonomi av kommunens ekonomer. 

På ekonomienheten har arbetet med digitalisering fortsatt främst inom kommunens kassa, 
leverantörs- och kundreskontran. 

En stor del av upphandlingsärenden följde med in från 2018 till 2019, på grund av vakanta 
tjänster på upphandlingsenheten. En upphandlare och en upphandlingschef anställdes under 
året. 

De flesta av upphandlingsärendena har genomförts men årets ärenden har inte kunnat 
fullföljas. Vid behov har upphandlingskonsulter tagits in på vissa ärenden som har bedömts 
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som akuta. 

Träffpunkt Upphandling har skapats tillsammans med Företagarnas lokalföreningar, ett mötes 
forum där kommunen kommunicerar ut planering av projekt och upphandlingar samt genom 
dialog låter företagen få kunskap om hur inköp och upphandling genomförs i kommunen. 

Under året har Office 365 införts i organisationen vilket kommer att förenkla 
informationsutbytet både intern och externt. En ny brandvägg med större kapacitet har tagits i 
drift. Komplettering av internetanslutning är genomförd. En extra förbindelse med annan 
leverantör är driftsatt för ökad säkerhet. 

En förstudie om E-arkiv har genomförts med fokus på att hitta en relevant och långsiktig E-
arkivlösning för Håbo-kommun. EU-valet genomfördes under året. 

Under 2019 började kommunikationsenheten med frukostmöten för all personal som vill lära 
sig mer om kommunikation. Varje tillfälle har haft ett specifikt tema och syftet är att 
verksamheterna själva ska bli än mer framgångsrika i sin kommunikation. 

Enheten har under året målmedvetet utvecklat kommunens närvaro i sociala medier där olika 
verksamheter berättar vad de gör och förmedlar goda historier. 

I maj började den nya kommunikationschefen och under hösten blev en kommunikatör 
föräldraledig och Webmastern slutade. Under större delen av hösten har enheten bestått av tre 
personer istället för normala fem. 

Under det första halvåret 2019 har kontaktcenter börjat handlägga trygghetslarm och 
klagomål om skolskjuts. En ny plattform för telefonin har börjat förberedas då upphandlingen 
var klar i maj. Kontaktcenter har även tagit över processerna för skuld- och budget och 
konsumenträtt. 

Håbo och Trosa kommuner har sedan år 2005 en gemensam lönenämnd, Håbo kommun är 
värdkommun. Lönenämnden beslutade i juni att ansluta Salems kommun från januari 2020 till 
den gemensamma lönenämnden. Under året har förberedelser för samarbetet gjorts samt 
framtagande och antagande av gemensamt reglemente och avtal. 

Från och med inkomståret 2019 lämnas arbetsgivardeklaration till Skatteverket på 
individnivå. 

Våren 2019 tog Skandia över pensionsadministrationen från KPA. 

Arbetet med översiktsplanen har fortskridit och under året har den varit föremål för 
utställning. Kommunens stora centrumprojekt har fortskridit, bland annat med genomförandet 
av ett nytt resecentrum. 

Planarbetet för Björnbro verksamhetsområde (Logistik Bålsta) har fortsatt genom att 
ytterligare en etapp har antagits under året. Genomförandet av infrastrukturen i området är 
under slutförande. Intresset för det kommande logistikområdet har varit stort. Uppförandet av 
Axfoods nya logistikbyggnad har inleds under året. 

Genomförandet av Lillsjöns företagspark, har fortlöpt under året där bl.a. ICA Maxi är under 
uppförande. Avdelningen har tillsammans med kommunens marknadsbolag fortsatt 
försäljningen av verksamhetsmark i Draget och samtlig tomtmark är nu avyttrad. 
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12.4 Uppföljning kvalitet och mål 

Sedan den första januari 2019 har kommunen en ny styrmodell vilket innebär en horisontell 
och tillitsbaserad styrning. 

I enlighet med styrmodellen omhändertas kommunfullmäktiges mål av kommunstyrelsen och 
kommundirektör som tillsammans med kommunens ledningsgrupp styr och leder 
utvecklingsarbetet i dessa frågor. 

Kommunfullmäktiges mål syftar till kommunens långsiktiga utveckling med fokus på 
samhällsutveckling och demokratifrågor. Övriga nämnders mål- och kvalitetsstyrning 
fokuserar på kommunens grunduppdrag, service och lagstyrd verksamhet. 

12.4.1 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 småstad 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.  

 

KF:s övergripande mål 

Öka företagarnas nöjdhet med kommunens och bolagens fysiska och digitala bemötande 

 Mål delvis uppfyllt 
 
Analys 
Under året har företagsfrukostar och öppet hus anordnas. Tillsammans med företagarföreningarna har även 
riktade insatser och dialogmöten initierats med mycket gott resultat. Likaså är många delar av punkterna som 
listades i visionen "Tillsammans mot 4.0" gjorda, pågående eller planerade. 

Det sker ett aktivt arbete med att tillgängliggöra de kommunala tjänsterna via digitalisering just nu i kommunen. 
Detta arbete syftar till att ytterligare förenkla och underlätta kontakten för företagare och medborgare. 

Svenskt Näringslivs årliga mätning, som genomfördes under våren, visade på ett tydligt positivt trendbrott och 
resultatet ökade från det sammanvägda betyget 2,7 till nytt betyg på 3,1. 

Förändringar och otydlighet gällande organisering och ansvar kring näringslivsfrågor inom kommunkoncernen 
kvarstår. Exempel på konsekvenser som blivit på grund av det är att delar "Tillsammans mot 4.0" inte har 
åtgärdats under perioden. 

Bedömningen är således att kommunfullmäktiges mål att öka företagarnas nöjdhet med kommunens och 
bolagens fysiska och digitala bemötande är att målet delvis uppfylls och att arbetet måste intensifieras under 
kommande år för att uppfylla målet i sin helhet. 
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12.4.2 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.  

 

KF:s övergripande mål 

Utveckla områden för bostäder, arbetsplatser och service utifrån samhällets behov 

 Mål delvis uppfyllt 
 

Analys 
Under året har många aktiviteter startats. Bland annat har arbetet med ny hållbarhetsstrategi påbörjats. 
Processen för ny översiktsplan har pågått och ny översiktsplan förväntas antas år 2020. Ny lokalförsörjnings-
plan är under uppbyggnad och antas tidigt våren 2020 och arbetet med att ta fram en Nödvattenplan, Risk och 
Sårbarhetsanalys samt Säkerhetsskyddsanalys pågår. 

Fortfarande är det många pågående detaljplaner och ett högt tryck med många intressenter för byggbar 
bostads- och industrimark. Flera större detaljplaner är antagna under året. Det finns dock en risk att inte hinna 
uppfylla Kommunfullmäktiges mål om ökad dialog och större planberedskap på grund av begränsningar i 
tillgängliga resurser vilket innebär att målet anses bli delvis uppfylld under året. 

 

 

12.4.3 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. 

 

KF:s övergripande mål 

Utveckla mötesplatser som stärker Håbos attraktivitet 

 Mål delvis uppfyllt 
 
 

Analys 
Flera aktiviteter pågått under året i syfte att uppnå Kommunfullmäktiges mål om att utveckla mötesplatser som 
stärker Håbo attraktivitet. Exempel är kultursatsningen Sommar i centrum, Håbomässan, Håbo festdag, 
uppstart av planeringen av en större lekplats i Gröna Dalen-området, en förstudie om ett möjligt 
Allaktivitetshus, Leaderprojektet Stenhuset i Skokloster samt flera mindre aktiviteter. 

Det har även genomförts en organisationsöversyn och organisationsförändring avseende Kultur- och 
fritidsverksamheten för att bättre kunna möta upp mot efterfrågan och Kommunfullmäktiges mål. 

Dock är bedömningen att forum för dialog och samverkan behöver struktureras upp mer samt att arbetet med 
marknadsföring av befintliga och kommande mötesplatser måste utökas för att full måluppfyllelse ska kunna 
erhållas 
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12.5 Resultaträkning och ekonomisk analys 

tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Bokslut 2019 
Avvikelse från 

budget 

Externa intäkter 5 023 3 857 3 306 -551 

Interna intäkter 5 772 8 494 5 967 -2 527 

Summa intäkter 10 795 12 351 9 273 -3 078 

Verksamhetsköp, bidrag, 
material 

-27 379 -26 797 -26 827 -30 

Personalkostnader -49 888 -61 137 -57 282 3 855 

Övriga kostnader -24 673 -21 220 -24 809 -3 589 

Interna kostnader -2 771 -2 560 -2 970 -410 

Summa kostnader -104 711 -111 714 -111 888 -174 

Resultat -93 916 -99 363 -102 615 -3 252 

Kommunstyrelsens verksamheter kostar netto 102,6 miljoner kronor i år. Det är en ökning 
med 9 procent jämfört med förra året. 

Externa intäkter är 34 procent lägre än föregående år. En ny redovisningsprincip från år 2019 
gör att detaljplanekostnader som inte har en avtalad part måste redovisas som en kostnad. 
Kostnaden för år 2019, i form av uteblivna externa intäkter, uppgår till 2,1 miljoner kronor. 

Interna intäkter uppstår främst när plan- och exploateringsavdelningen lägger tid på 
detaljplaner. Omfattningen är ungefär som föregående år, men 2,5 miljoner kronor lägre än 
budgeterat eftersom personal inte kunnat rekryteras. 

Köp av verksamhet och bidrag avser driftbidragen till Räddningstjänsten och Håbo Marknads 
AB samt stöd till politiska partier. 

Personalkostnaderna är 15 procent (7,4 miljoner kronor) högre än förra året, vilket beror på 
löneökning, nya tjänster inom plan- och exploatering, kansli- och kvalitet och 
kommundirektörens enhet. Samtidigt finns ett överskott på 3,9 miljoner kronor jämfört med 
budget vilket främst beror på vakanser, främst inom plan- och exploatering, men också inom 
kansli- och kvalitet, kommunikation, IT och upphandling, 

Övriga kostnader är oförändrade från föregående år, men överstiger budget med 3,6 miljoner 
kronor. Personal har hyrts in för 1,9 miljoner kronor på främst plan- och 
exploateringsavdelningen när rekrytering inte kunnat ske. 
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12.6 Driftredovisning 

tkr 
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 
från budget 

Kommunfullmäktige -1 620 -1 482 -1 468 14 

Valnämnd -563 -12 -82 -70 

Kommunstyrelse -2 966 -3 689 -3 890 -201 

Pensionärs- och handikappråd -223 -185 -249 -64 

Stöd politiska partier -994 -1 013 -1 024 -11 

Revision -1 217 -1 300 -1 160 140 

Allmänna val 0 0 -132 -132 

Vigselavgift 14 20 21 1 

Medlemsavgifter -1 597 -1 900 -1 624 276 

Vänortsverksamhet -114 -100 0 100 

Nämndadministration -1 222 -1 223 -1 365 -142 

Kommungemensamt -775 -1 300 -1 296 4 

Fysisk- och teknisk planering -7 978 -8 271 -11 901 -3 630 

Näringslivsfrämjande åtgärder -5 625 -4 964 -4 964 0 

Miljö, hälsa, hållbar utveckling -1 001 -905 -917 -12 

Räddningstjänst -20 354 -20 820 -20 820 0 

Säkerhet -271 -284 -210 74 

Kommundirektör -2 268 -3 490 -4 766 -1 276 

Ekonomiavdelning -6 030 -6 609 -5 836 773 

Personalavdelning -8 061 -9 280 -9 052 228 

Upphandling -4 471 -4 417 -4 607 -190 

IT-avdelning -13 215 -13 915 -13 886 29 

Kommunens försäkringar -1 227 -1 300 -1 315 -15 

Kansli- och kvalitet -4 485 -5 298 -5 097 201 

Kommunikation -3 942 -3 730 -3 232 498 

Kontaktcenter -3 710 -3 896 -3 743 153 

Summa -93 915 -99 363 -102 615 -3 252 

 

Kommunstyrelsen inklusive övergripande verksamheter har en driftbudget på 99,4 miljoner 
kronor år 2019. Bokslutet visar 102,6 miljoner kronor och budgeten överskrids med 3,3 
miljoner kronor. Underskottet är främst hänförligt till plan- och exploateringsavdelningen, 
varav 2,1 miljoner beror på ändrad redovisningsprincip enligt i lagen om kommunal bokföring 
och redovisning (LKBR) som medför att nedlagda kostnader på detaljplaner, där det inte finns 
planavtal, måste redovisas som en kostnad. 

Valnämnden och allmänna val överskrider budget eftersom EU-valet kostar 204 000 kronor 
mer än det statsbidrag som erhålls. Förutom detta arbetar kansliet motsvarande cirka 45 
procent tjänst med valsamordning, vilket omfördelas inom kansliets ordinarie arbete. 

Kommunstyrelsens arvoden har ökat och överskrider budget med 201 000 kronor.   

Medlemsavgifter har överskott med 230 000 kronor. Den gemensamma nämnden för 
kunskapsstyrning, som Håbo ingår i tillsammans med länets kommuner, avvecklades i maj. 



Årsredovisning 2019 108(209) 

Ingen central vänortsaktivitet i år ger överskott med 100 000 kronor. 

Nämndadministration och kansli- och kvalitet har överskott med 59 000 kronor. Underskottet 
på nämndadministration beror på kommunsekreterarnas merarbete i samband med valet, 
vilket i sin tur täcks av överskott på kansli- och kvalitet till följd av personalvakans. 

Kommungemensamt är omdaning av kommunhus och vissa gemensamma lokaler.  Av årets 
nedlagda 2,2 miljoner kronor för omdaning av kommunhuset, bedöms 920 000 för förstudie 
och systemhandlingar leda till ombyggnation och har överförts till investering. 

Fysisk och teknisk planering (plan- och exploateringsavdelningen) överskrider budget med 
3,6 miljoner kronor. 2,1 miljoner kronor av underskottet beror på ändrad redovisningsprincip 
från år 2019 enligt den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). 
Ändringen innebär att nedlagda kostnader på detaljplaner, där det inte finns planavtal, måste 
redovisas som en kostnad. Totalt har det nedlagts 12,7 miljoner kronor på detaljplaner som nu 
resultatförts. Av detta avser 10,6 miljoner 2018 eller tidigare, vilket ska justeras i det egna 
kapitalet. Kostnader som avser 2019 ska resultatföras på plan- och exploateringsavdelningen 
och den delen uppgår till 2 126 000 kronor. Övrigt underskott, 1,5 miljoner kronor, följer det 
prognostiserade resultatet och kan hänföras till köpta tjänster som ett direkt resultat av 
personalvakanser. 

Kommundirektörens enhet överskrider budget med 1,3 miljoner kronor som följd av 
förstärkning med en tjänst samt fler utredningar. 

Ekonomiavdelningen, upphandling och kommunens försäkringar har överskott med 568 000 
kronor. Konsulter används för att klara det ackumulerade arbetet med upphandlingar som 
uppstått sedan ett år tillbaka. Det finansieras av överskott inom avdelningen som följd av 
personalvakans under hösten och högre interna intäkter. 

Personalavdelningen har överskott med 227 000 kronor. Av korttidssjukfrånvaroprojektets 1 
miljon kronor har hälften använts. Av överskottet har cirka 160 000 kronor använts till 
projektanställning vid införande av digitaliserade arbetstidsscheman. 

Kommunikation har överskott med 486 000 kronor. Kommunikationschefstjänsten var vakant 
till mitten av maj. Från oktober har webmastertjänsten och en kommunikatörstjänst varit 
vakanta utan ersättare. 

Under sista kvartalet har en person tagit tjänstledigt från kontaktcenter och en person har 
slutat. Det medför överskott med 153 000 kronor. 

12.7 Investeringar 

tkr 
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 
från 

budget 

Inkomster     

Utgifter -1 882 -35 320 -3 389 31 931 

Summa -1 882 -35 320 -3 389 31 931 

Årets investeringar uppgår till 3,4 miljoner kronor. 2,2 miljoner har investerats i utbyte av IT-
brandvägg och utbyggnad av infrastruktur för datakommunikation. 912 000 kronor har 
använts till projekteringsfasen av omdaningen av kommunhuset inför beslut om 
ombyggnation, vilket sker år 2020. Överskottet beror på att investeringen i kommunhuset är 
budgeterad år 2019. 
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12.8 Intern kontroll 

Kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2019 innefattar tolv risker som anses särskilt 
viktiga att kontrollera, inom områdena ekonomi, upphandling, IT, arbetsmiljö, 
kommunikation, allmänna handlingar och verkställande av politiska beslut. Vid årets slut 
konstateras att samtliga kontroller utom fyra genomförts under året. 

Kontroller har gjorts för att se om politiska beslut blir verkställda samt att handlingar som 
publiceras i webbdiariet är korrekta. Inom IT-säkerheten har systemet för 2-faktorinloggning 
kompletterats med en mobilapp och införandet av nytt säkrare system för ärendehantering 
inom miljö- och hälsoskydd, Ecos2, har påbörjats. Samtliga chefer har under året fått 
utbildning inom arbete med systematisk arbetsmiljö (SAM). Det har även tagits fram ett stöd 
för att följa upp SAM inom kommunen som kommer att börja användas från och med nästa 
år. Den ekonomiska prognostillförlitligheten har kontrollerats och där kan det konstateras att 
det för vissa förvaltningar finns stora förändringar i prognosen under året. Kontrollen om 
otillåtna direktupphandlingar har inte kunnat göras på grund av att det systemstöd kommunen 
tänkt använda innehållit felaktig data. 

12.9 Förväntad utveckling 

År 2019 pågick ett antal organisationsutredningar gällande bland annat kostverksamheten, 
fastighetsverksamhet och kommunens samhällsbyggnadsverksamheter. Förvaltningen 
kommer under år 2020 att föreslå ändringar i organisationsfrågor till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för beslut. 

Vad gäller verksamheter som kommunens marknadsbolag bedriver har en återremiss skett, år 
2019 till kommunstyrelsen från kommunfullmäktige. Ärendet kommer att hanteras av 
kommunfullmäktige år 2020. Detta kan innebära förändringar i kommunstyrelsens 
organisation. 

Ett ökat tryck förväntas på upphandlingsenheten. Behov av nya verksamhetslokaler, 
fritidsanläggningar med mera kommer att leda till ett antal nya upphandlingar. 

Arbete med att stödja verksamheterna med digitaliseringsarbetet kommer att medföra krav på 
modernare och flexiblare e-tjänstplattform. Upphandling av ny plattform bör ske 2020. IT-
avdelningen har fått en utökad uppgift i form av att ta hand om bredbandsfrågan. För att lösa 
detta kommer en omorganisation av avdelningens resurser att krävas. 

Under 2020 kommer kontaktcenter effektivisera och planera utifrån de nya 
kostnadsminskningskraven i budget 2020. 

Plan- och exploateringsavdelningen påverkas i viss mån av efterfrågan av mark. En marginellt 
minskad för bostadsmark har noterats, men det råder dock fortsatt mycket högt intresse. I 
regionen noteras en viss minskad efterfrågan på såväl bostads- och verksamhetsmark. 
Behovet av att planlägga mark för offentlig service som ex. förskolor, skolor och lokaler för 
omsorg ökar i takt med att kommunens befolkning fortsätter att växa. 

Det politiska minoritetsstyret i kommunen kan medföra en fortsatt viss otydlighet och därmed 
osäkerhet. 
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13 Bygg- och miljönämnden 

13.1 Sammanfattning 

Verksamheten inom bygg- och miljöförvaltningen löper väl. Det råder ett relativt högt 
bebyggelsetryck i kommunen vilket märks på volymen ärenden kopplat till bygglov, kart- och 
mättjänster samt miljö- och hälsoskydd. 

Det råder stort fokus på utvecklingsarbete, handläggningstider minskar, kundnöjdheten ökar 
liksom tillgängligheten. 

Miljöavdelningens verksamhet läggs fast i årets början i en tillsynsplan lagd utifrån 
tillgängliga resurser. Tillsynen av de enskilda avloppsanläggningarna går i mål. 

Förvaltningen har under året en god balans i bemanningen vilket gör att verksamheten löper 
på väl med rimliga handläggningstider, tid för utvecklingsarbete, ökad tillgänglighet och 
relativt god arbetsmiljö. 

Bedömningen är att måluppfyllelsen är god för de sex målen. Ett av målen anses inte uppfyllt. 

Verksamheten ger ett överskott om cirka 1,5 miljoner kronor. Intäkterna överskrider lagd 
budget med 22 procent medan kostnaderna i stort ligger i balans med budget. 

13.2 Uppdrag och ansvarsområde 

13.2.1 Uppdrag och ansvarsområde 

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning inom bygg- och 
miljöområdet, för kart- och mättekniska uppgifter, geografisk information samt för 
bostadsanpassningsbidrag. 

Inom byggnadsväsendet ansvarar nämnden för bygglov, förhandsbesked och anmälan enligt 
plan- och bygglagen och angränsande lagstiftning. 

Inom miljöområdet ansvarar nämnden för prövning och tillsyn enligt livsmedels-
lagstiftningen, strålskyddslagen, smittskyddslagen och miljöbalken. I miljöbalken ingår bland 
annat lagar om miljöfarlig verksamhet, strandskydd, hälsoskydd, kemiska produkter, 
förorenad mark, områdesskydd, avfall och tillverkarens ansvar. 

Tillsyn och kontroll är en stor del av nämndens uppgifter. Inom nämndens ansvar ligger även 
medverkan i kommunens fysiska planering, allmän intressebevakning inom verksamheten 
samt information och rådgivning till invånare, byggherrar, företag och verksamheter. 

13.3 Årets händelser 

Genom att år 2019 utgör första året i en ny mandatperiod medför det ett flertal nya ledamöter i 
bygg- och miljönämnden och tillika en ny ordförande. En omfattande introduktion erbjuds 
nämnden inom nämndhantering, ekonomi och kvalitetsfrågor, aktuell lagstiftning samt 
närmare presentation av förvaltningens verksamhetsområden. 

Förvaltningen fortsätter arbetet med utveckling av verksamheten med bland annat 
processkartläggning och informationshantering. I syfte att erhålla en strukturerad plan för 
"digitaliseringsresan" genomförs ett arbete med att ta fram en plan för digitalisering. 
Rapporten mynnar i en strategi med tids- och aktivitetsplan som lägger grunden för fortsatt 
arbete. Väl i mål med detta kommer det att gynna kunderna och ge än mer effektiv 
handläggning och gör förvaltningen mer tillgänglig för personliga möten och annat 
utvecklingsarbete. 
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Förutsättningarna för digital handläggning ökar och bygglov planerar inför 2020 att införa 
helt digital handläggning, pappershanteringen tas bort. Alla ärenden som kommer in efter den 
1 januari scannas och själva pappersakten kommer inte att existera. Under hösten köps ett 
digitalt granskningsprogram in till handläggare och inspektörer på avdelningen. Allt för att 
effektivisera verksamheten och gå mot digital bygglovsprocess. En ny e-tjänst kommer att 
införas under sommaren 2020. 

Ett annat utvecklingsområde rör kommunens hantering av geodata där bygg- och 
miljöförvaltningens kart, mät och GIS-enhet utgör stommen för att tillhandahålla och utveckla 
kommunens samlade geodata i användarvänlig form via olika system. Under året tas en 
geodatastrategi fram och ger en strategi för utveckling av geodata med tids- och aktivitetsplan 
samt förslag på finansieringslösningar för de ökade ambitioner som förväntas. 

Under året fortsätter förvaltningens Öppet hus och företagsfrukostar. Samverkan med 
företagsorganisationerna utvecklas och Håbo Företagare samt Företagarna Upplands-
Bro/Håbo bjuder in till nytt mötesforum "Träffpunkt för företagare", där förvaltningen deltar 
tillsammans med andra representanter från kommunen. Det är en bra inslagen väg som leder 
till tätare dialog och samverkan. 

I maj antar kommunfullmäktige en ny plan- och bygglovtaxa då den gamla var bristfällig på 
många sätt. En utvärdering av den nya plan- och bygglovtaxan kommer att ske under våren 
2020. 

Bebyggelsetrycket fortsätter att vara högt i kommunen. Under året lämnas bygglov för 49 
småhus och cirka 125 lägenheter i flerbostadshus samt 60 i vårdboende. När det gäller 
verksamhetsområdena sker nya etableringar i Draget och första byggstart går av stapeln inom 
Logistik Bålsta. Inom kvarter 3 är det en större etablering av ett höglager för Dagab/Axfood 
som beräknas stå klar år 2023. Under året lämnas marklov och bygglov och produktion pågår 
för fullt sedan juli månad. 

Förvaltningen startar kring halvårsskiftet upp en planerad strandskyddstillsyn efter det att 
nämnden antar riktlinjer i juni. Målet med strandskyddstillsynen är att leva upp till de 
nationella miljömålen och Håbo kommuns vision om Hållbara Håbo och den naturnära 
Mälarkommunen. 

Saint-Gobain Gyproc i Bålsta hade en skredolycka 2018, vilket under året medför behov av 
ökad tillsyn hos verksamheten för att kontrollera följderna och följa återställandearbetet. 
Konsekvenserna av skredet är under kontroll. 

Satsningen på tillsyn av enskilda avlopp är framgångsrik och gör att miljöavdelningens tillsyn 
i inventeringsprojektet av enskilda avlopp är genomförd. De som har brister ska slutföra 
åtgärden senast till år 2022. Därefter blir tillsynen av enskilda avlopp en naturlig del i den 
årliga tillsynsplanen med låg årlig volym. Nya tillsynsområden för året är lantbruk, 
fettavskiljare och hamnar för fritidsbåtar. 

Under våren slutförs upphandling av nytt ärendehanteringssystem till miljöavdelningen. 
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13.4 Uppföljning kvalitet och mål 

13.4.1 Perspektiv: Målgrupp 

Kritisk kvalitetsfaktor: 
13.4.1.1 Rättssäker och effektiv handläggning 

 God kvalitetsnivå 

Analys 

Bygg- och miljönämndens mål utgår från att handläggningen sker korrekt och rättssäkert 
utifrån lagar, regler och rättspraxis. Effektivitet utvecklas med smarta lösningar och ständiga 
förbättringar. Var och en av medarbetarna präglas av högt kundfokus med gott bemötande och 
hög informations- och servicenivå. Målsättningen är att uppfattas som empatiska byråkrater. 

Rättssäker och effektiv handläggning så som en av förvaltningens grundläggande kritiska 
kvalitetsfaktorer bedöms generellt ha en god kvalitetsnivå under året. I stort är de som 
använder förvaltningens tjänster nöjda. Slutsatsen dras efter första halvårets NKI-resultat, 
efter serviceundersökningen kring telefon och e-post samt den respons förvaltningen får från 
invånare och företagare, bland annat i samband med Öppet hus och företagsfrukostar. 
Dessutom är personalstyrkan i balans med ärendemängd vilket ger goda förutsättningar att 
handlägga ärendet utan alltför stor tidspress. Detta gör att rimlig tid läggs på ärendet för att 
uppnå rättssäkerhet och god effektivitet. Kundnöjdheten ökar i takt med kortare 
handläggningstid och ökad tillgänglighet. 

Nöjd-kund-index, NKI, inom bygglov, miljö- och hälsoskydd samt livsmedel redovisas i 
tabellen nedan utifrån halvårsresultatet eftersom utfallet för helåret kommer först våren 2020.  
Utvecklingen av NKI visar över tid en positiv trend inom alla tre verksamhetsområden. 
Indexet är konstruerat så att över 80 anses som ett högt resultat och där ligger livsmedels-
verksamheten med 83 (riket ligger på 79). Intervallet 62-69 är en godkänd nivå och där finns 
både bygglov och miljö- och hälsoskydd. Utvecklingen av NKI för bygglov visar en stark 
frammarsch och har på två år ökat med 13 enheter och ligger på 63, vilket är samma nivå som 
riket. Miljö- och hälsoskydd sjunker förvisso några enheter till 65 (riket ligger på 69). En 
förklaring till fluktuationen inom miljö är att året har kännetecknats av flera både kortare och 
längre vikariat kopplat till föräldraledighet och sjukskrivning. 

I mätningen av företagsklimat som redovisas i april ligger Håbo kommun på plats 21 av de 55 
deltagande kommunerna i Stockholm Business Alliance. I den större jämförelsegruppen om 
172 kommuner klättrar kommunen 52 platser till plats 69. Det resultatet visar att den positiva 
trenden håller i sig. Det är till och med så att grannkommuner hör av sig och vill ta del av vad 
som görs för att nå högre NKI och förbättrat näringslivsklimat. Av det preliminära NKI-
resultatet för helåret som finns att tillgå kan möjligen bygglov nå ett högre resultat än 63. 

När det gäller rättssäkerheten är det inte rimligt att samtliga ärenden står sig, utan rimlig nivå 
är att cirka 85 procent av överklagade ärenden håller. Här uppvisar då bygglov något lägre 
utfall än önskat och miljöavdelningen något över måltalet. 

Kvalitetsmått Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Nöjda nyttjare inom bygglov  NKI 54 NKI 50 NKI 61 NKI 63 

Nöjda nyttjare inom miljö- och hälsoskydd  NKI 78 NKI 69 NKI 70 NKI 65 

Nöjda nyttjare inom livsmedel  NKI 73 NKI 75 NKI 86 NKI 83 

Rättssäkerhet bygglov (andel överklagade ärenden 
som stått sig de senaste fem åren), bygglov  

- - 98% 76% 
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Kvalitetsmått Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Rättssäkerhet (andel överklagade ärenden som stått 
sig de senaste fem åren), miljöärenden  

- - 69% 94% 

Utfallet för Nöjd-Kund-Index, NKI, avser första halvåret 2019. Resultatet för helår presenteras under 
senare delen av våren 2020. 

Utvecklingsmål: 
13.4.1.2 Förbättrad tillgänglighet 

 Helt uppfyllt 

Analys 

Under året ligger stort fokus på att förbättra tillgängligheten. Förutsättningarna är goda då 
personalstyrkan bedöms vara i god balans med ärendenivån, vilket gör att tidsutrymme 
medges för fler personliga möten som erbjuds kund. Till exempel uppmuntrar 
bygglovavdelningen till tidiga möten med byggherre särskilt i de större projekten innan 
ansökan ens har lämnats in, men kanske är under upprättande. Detta upplevs väldigt positivt 
och gör det lättare för kund att komma in med en komplett ansökan. 

Särskilt viktigt är att fortsätta med det som av kunderna upplevs som bra aktiviteter där till 
exempel förvaltningens Öppet hus-eftermiddagar är väldigt uppskattade. Det är 
huvudsakligen frågor kring bygglov och anmälningsärenden som kunderna har behov att få 
stöttning i. 

Företagsfrukostar hålls regelbundet under året. De företagsrepresentanter som deltar är väldigt 
positiva till träffarna och uppskattar att lära känna medarbetarna. Det är dock relativt få som 
kommer vid respektive tillfälle. Samverkan med företagsföreningarna ökar och nytt 
mötesforum startar i deras regi där bygg- och miljöförvaltningen deltar. 

Sammantaget konstaterar bygg- och miljöförvaltningen att det är mycket som görs under året 
för att åstadkomma förbättrad tillgänglighet. Dessutom nås förvaltningen av återkoppling från 
kunder att det är relativt lätt att komma i kontakt med handläggare. Bedömning görs att målet 
är uppfyllt utifrån det som planeras för 2019. 

Det finns fortfarande förbättringsområden och därför är målet aktuellt även under nästa 
verksamhetsår, men läggs samman med målet om att utveckla information och 
marknadsföring, då båda områdena på sitt sätt bidrar till att ökad tillgängligheten. 

Utvecklingsmål: 
13.4.1.3 Utveckla information och marknadsföring 

 Inte uppfyllt 

Analys 

Kontinuerlig uppdatering av information på webben görs under året, men då behovet av 
utveckling av informationen är större än den tid som finns till förfogande så bedömer 
förvaltningen att målet inte kan anses uppfyllt inte ens till del. 

Under året är förvaltningen i viss mån aktiv inom sociala media som Twitter och LinkedIn. 
Dessutom prövas nytt grepp att skicka SMS till grupper på förenklat sätt. Först ut är en 
påminnelse till berörda företagare om att inkomma med den årliga rapporten om köldmedia. 

Det finns behov av ett mer samlat grepp om informationen för att se hur det går att ge än mer 
matnyttig information via webbkanalen. Planen är att under år 2020 ge mer tid åt 
webbinformationen med fokus på hur sökande ska göra för att lämna in en komplett ansökan 
och underlätta för att det ska vara lätt att göra rätt. Ambitionen med att utveckla information 
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och marknadsföring hänger ihop med vår tillgänglighet och därför kommer målet om 
tillgänglighet nästa verksamhetsår även hantera detta med information och marknadsföring. 

13.4.2 Perspektiv: Verksamhet 

Kritisk kvalitetsfaktor: 
13.4.2.1 Rättssäker och effektiv handläggning 

 

 God kvalitetsnivå 

Analys 

Kvalitetsmåtten för rättssäker och effektiv handläggning utifrån perspektivet verksamhet visar 
på förbättringar jämfört med föregående år förutom handläggningstid nybyggnadskartor. 

När det gäller andel bygglovsärenden som är klara inom tio veckor från att de är kompletta 
ligger utfallet på 99 procent, vilket är en förbättring med nio procent jämfört med 2018. 
Avdelningens förbättringsarbete pågår hela tiden och målsiffran är 100 procent. 

Den faktiska genomsnittliga handläggningstiden för bygglovärendena är under året 1,5 vecka. 
Det är ett mycket bra utfall och är ett stort framsteg för avdelningen och ett resultat av det 
förändringsarbete som pågår. Tiden mellan inkommen ansökan och komplettförklarad 
ansökan ligger på fem veckor. Handläggares granskning av ansökan görs inom två, tre dagar 
och finns behov av komplettering så kontaktas sökanden på en gång och de till synes många 
veckorna utgör den tid det tar för sökanden att komplettera sin ansökan. 

Miljöavdelningens kvalitetsmått angående handläggningstid för inspektionsrapporter, det vill 
säga dagar mellan inspektion och skriven inspektionsrapport, ligger strax under måltalet 10. 
Måltalet är satt utifrån antal dagar som varit genomsnittstiden de senaste fem åren. Utfallet är 
en klar förbättring jämfört med föregående år. 

När det gäller handläggningstid för nybyggnadskarta gällande enstaka småhus är utfallet fem 
veckor, vilket överskrider måltalet om fyra veckor. Det kan konstateras att resurserna inte är 
tillräckliga för att klara önskad handläggningstid. Förvaltningen har sedan länge sett behov av 
resursförstärkning inom verksamheten och från och med 2020 räknar förvaltningen med en ny 
tjänst inom kart- och mätverksamheten inom ordinarie budget. Inom 2019 års budget lyckas 
förvaltningen ändå finansiera en sådan ny tjänst från och med september. Vid en jämförelse 
med utfallet av kvalitetsmåttet vid delårsbokslutet per sista augusti så är handläggningstiden 
5,4 veckor, och sänks under sista tertialen sänkts till fem veckor vilket får anses bero på 
nytillskottet av handläggare. Det innebär att förutsättningar finns för att nå kortare 
handläggningstider kommande år. 

Kvalitetsmått Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Andel bygglovsärenden som är klara inom 10 veckor 
från komplettförklaring  

94% 92% 90% 99% 

Handläggningstid bygglovsärenden, från komplett 
ärende till beslut (veckor)  

3,5 3,5 2,8 1,5 

Handläggningstid för inspektionsrapporter (dagar)  11 5 14 8 

Handläggningstid nybyggnadskarta, enstaka småhus 
(veckor)  

5 3,4 3,8 5 

Tid mellan inkommen ansökan och komplettförklarad 
ansökan.  

 5 
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Utvecklingsmål: 
13.4.2.2 Effektiva stödverktyg 

 

 Helt uppfyllt 

Analys 

Det för verksamheten inom miljö och hälsoskydd samt livsmedel viktigaste stödverktyget är 
ett väl fungerande ärendehanteringssystem och dagens fungerar inte effektivt. Programvaran 
uppdateras inte längre och tappar vartefter i funktionalitet. Nytt ärendehanteringssystem införs 
därför och under hösten pågår förberedelser och konverteringen görs fullt ut januari/februari 
2020. Därmed har snart även denna verksamhet ett effektivt stödverktyg. 

Bygglovavdelningen ser regelbundet över sina verksamhetsverktyg. Det är viktigt att 
ärendehanteringssystemet är uppdaterat och följer den digitala utvecklingen för att fungera 
optimalt och effektivt. Flertalet uppdateringar sker under 2019, vilket är nödvändigt för att 
verksamheten ska kunna följa den digitala utvecklingen samt kunna uppfylla målet att bli 
papperslösa till 2020. Dessutom köps en ny e-tjänst in för ansökningar i bygglovsärenden 
samt kart- och mättjänster. Funktionen införs under första halvåret 2020, och det kommer att 
underlätta för såväl kund som handläggare. Tjänsten gör att det blir lättare att förstå hur en 
komplett ansökan ska göras. 

Därmed kan konstateras att verksamheterna inom bygglov, bostadsanpassningsbidrag och 
miljö har tillräckligt effektiva stödverktyg. Vidareutveckling av stödverktygen är dock en 
självklarhet, det går alltid att komplettera med tilläggsmoduler och så vidare. Dessutom har en 
Plan för digitalisering arbetats fram för förvaltningens verksamheter. Planen lyfter vilka steg 
och mått som bör tas för att bli mer digitala. Målbild, handlingsplan, tidplan och kostnader 
redovisas som underlag för den fortsatta digitaliseringsresan. 

Verksamheten inom kart, mät, GIS är föremål för översyn av stödverktyg och liknande under 
året. Förvaltningen arbetar tillsammans med andra förvaltningar fram en 
kommunövergripande geodatastrategi som ger en analys av hur kommunens samlade geodata 
optimalt ska förvaltas och utvecklas. Översyn sker av vilka verktyg kommunen har och vilka 
behov det finns från kommunens samlade verksamheter av annat nytt eller kompletterande 
stödverktyg för att hantera geodata. Rapporten är klar i slutet av året och redovisar vår 
samlade målbild, en handlingsplan med tidplan samt finansieringslösningar för eventuella 
ambitionshöjningar. Till exempel hanteras nu kart- och mättjänsterna i samma system som 
bygglov, ByggR, och ingår i samma e-tjänst som verkställs under 2020. Nytt system för att 
leverera data om byggnader, adresser och lägenheter till Lantmäteriet på ett tjänstebaserat sätt 
köps in och kommer i bruk under första halvåret 2020. 

Sammantaget konstaterar bygg- och miljöförvaltningen att det är väldigt mycket som görs 
under året för att åstadkomma än bättre stödverktyg. Bedömning görs att målet är uppfyllt 
utifrån det som planeras för 2019. 

Det finns fortfarande förbättringsområden och främst kopplat till geodataverksamheten samt 
förutsättningarna för ökad digitalisering med automatisering där det är möjligt. Därför är 
målet aktuellt även under nästa verksamhetsår, men läggs samman med effektiva processer då 
det finns en stark koppling mellan stödverktyg och processer. 
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Utvecklingsmål: 
13.4.2.3 Effektiva processer 

 

 Helt uppfyllt 

Analys 

Vid processkartläggning blir handläggningen samt mallar och rutiner föremål för översyn och 
förnyelse samtidigt som dokumentation om handlingarnas informationshantering tas fram. 
Det är en väsentlig effektivisering som blir ett resultat av kartläggningen. 

Processkartläggning fortsätter under året och samtliga processer inom 
bostadsanpassningsbidrag blir kartlagda och övergår i ska-läge. Inom bygglov är stort antal 
processer kartlagda och ligger i ska-läge. Även framtagande av nybyggnadskarta är i ska-läge. 
Inom miljöavdelningen är ett antal processer kartlagda och uppnår ska-läge. 

Sammantaget gör bygg- och miljöförvaltningen bedömningen att målet är uppfyllt utifrån det 
som planeras för 2019. Men det finns fortfarande fler processer som ska kartläggas, främst 
inom miljö samt kart, mät, GIS. Därför följer målet med in i nästa verksamhetsår, men läggs 
samman med effektiva stödverktyg då det finns en stark koppling mellan stödverktyg och 
processer. Väsentligt att de processer som bedömts ha behov av kartläggning slutförs under 
2020 för att kunna kompletteras med nästa steg, informationshantering. 

Utvecklingsmål: 
13.4.2.4 Utveckla samverkan internt och externt 

 

 Helt uppfyllt 

Analys 

Under året råder stort fokus på att förbättra samverkan med näringslivet och dess företagare. 
Det sker bland annat genom företagsfrukostarna, men också genom träffar med representanter 
från företagarföreningarna. 

Mötesforum inom bygglov förstärks med representation från tekniska förvaltningen. Även 
inom kart- och mätverksamheten utvecklas ett samarbete med representanter från tekniska 
förvaltningen i framtagandet av nybyggnadskarta. Processkartläggning görs och samsyn finns 
mellan berörda avdelningar om arbetssättet och nya rutiner i syfte att effektivisera. Till 
exempel kommer den ansvarige tjänstemannen på VA-avdelningen respektive gata/park ta ett 
större ansvar för sitt verksamhetsområdes innehåll i nybyggnadskartan. 

Samverkan med VA-avdelningen och Avfallsavdelningen angående fettavskiljare samt slam- 
och oljeavskiljare är nytt för året. Syftet är att företag ska få tydligare information och att 
skadliga ämnen inte ska nå ledningsnätet. 

Under slutet av året införs så kallade lots-möten då företag vid ett och samma tillfälle kan få 
träffa representanter från de verksamhetsområden som just då finns behov av. 

Sammantaget gör bygg- och miljöförvaltningen bedömningen att målet är uppfyllt utifrån det 
som planeras för 2019 och de forum som förvaltningen äger alternativt blir inbjuden till. Det 
är ett flertal förbättringar som sker. Inte minst noteras ökad kundnöjdhet från näringslivet 
kopplat till god extern samverkan. 

Det finns fortfarande förbättringsområden och därför av största vikt att målet följer med in i 
nästa verksamhetsår. De största förbättringsbehoven rör områden där bygg- och 
miljöförvaltningen är deltagande aktör men inte ägare av forumen. Det handlar främst om 
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förbättrad samverkan inom stadsbyggnadsprocessen, men även näringslivsfrågorna. 
Kontinuerliga möten med fastighetsavdelningen behöver också realiseras för att i god tid 
avhandla viktiga gemensamma frågor. 

13.4.3 Perspektiv: Medarbetare 

Kritisk kvalitetsfaktor: 
13.4.3.1 Attraktiv och trivsam arbetsplats 

 

 God kvalitetsnivå 

Analys 

Inom ramen för en attraktiv och trivsam arbetsplats är målsättningen att ha engagerade och 
motiverade chefer och medarbetare som tillsammans har en god gemenskap. Arbetsplatsen 
präglas av en positiv och öppen kultur och har en god arbetsmiljö. Ambitionen är att 
medarbetarna trivs och mår bra, är goda ambassadörer för arbetsplatsen och kan 
rekommendera den till andra. 

De kvalitetsmått som tagits fram för att följa läget gällande en av de viktiga kritiska 
kvalitetsfaktorerna som "Attraktiv och trivsam arbetsplats" ger ett visst underlag för 
utvärderingen. Den främsta kunskapskällan för utvärdering av läget i enlighet med den 
horisontella tillitsbaserade styrmodellen är snarare den löpande dialogen till vardags inom 
förvaltningen och mellan förvaltning och nämnd. 

En viktig indikator för att få en bild av läget är HME-enkäten, Hållbart 
medarbetarengagemang. Förvaltningen har som ambition att genomföra någon typ av 
medarbetarenkät under varje år, helst vid ett par tillfällen. Under 2019 genomförs enkäten i 
december, kommunen som helhet genomför ingen enkät. Sammantaget är utfallet 78 i HME-
index. Föregående år var utfallet 83 och året dessförinnan 67. Håbo kommuns HME-index låg 
på 79 såväl 2017 som 2018. Snittet för en stor jämförelsegrupp kommuner ligger på 78. 

De frågor som ställs i HME-enkäten kretsar kring tre områden – motivation, ledarskap samt 
styrning och ledning. Resultatet för de första två områdena ligger på 80 respektive 79. Index 
för styrning och ledning är 79. Endast det sistnämnda området ligger något lägre än den stora 
jämförelsegruppen. 

Bygg- och miljöförvaltningen förbättrar sitt resultat markant jämfört med 2017. En förklaring 
till det är att plan- och exploateringsverksamheten, som bland annat led av stor 
personalomsättning, flyttades till kommunstyrelsen från och med januari 2018. Även 
chefsbyten bidrar till den positiva uppgången. Visserligen är det en sänkning i index och 
nöjdhet mellan 2018 och 2019 vilket ska analyseras närmare så att förbättringsområden 
tydliggörs. Resultatet visar på förbättringspotential inom miljöavdelningen. 

Förvaltningens korttidsfrånvaro visar ett mycket gott resultat och tyder på välmående 
personal. Utfallet för korttidsfrånvaron är 2,2 procent vilket är något lägre än för 2018. Siffran 
visar på en mycket låg andel korttidsfrånvaro. Utfallet för Håbo kommun 2019 blev 4 procent. 
Kommunens övergripande måltal är satt till 3,5 procent. Tillsammans med de många vardags-
, medarbetar-, löne- och prioriteringssamtalen är det mycket som uppvisar en attraktiv och 
trivsam arbetsplats. 

Lokalerna i kommunhuset har dock stort förbättringsbehov. Inomhusklimatet har stora brister 
samtidigt som förvaltningen är trångbodd. Trots de problemen visar personalen stor förståelse 
och ser med tillförsikt fram mot kommande ombyggnad av kommunhuset. 

Sammantaget gör bygg- och miljöförvaltningen bedömningen att denna kritiska 
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kvalitetsfaktor når en god kvalitetsnivå. Bygg- och miljöförvaltningen utgör en attraktiv och 
trivsam arbetsplats och uppfattas så av majoriteten av personalen. Det är många som uttrycker 
sig positivt över stämning och situation och inte minst kring de utvecklingsinsatser som 
förvaltningen under året har möjlighet att fokusera på. Det uppfattas som sporrande och 
nyttigt då det leder till effektivisering. Men det finns fortfarande förbättringsområden. 

Samtidigt kommer mycket positiv återkoppling på verksamheten från företagare och 
privatpersoner som säger sig märka en skillnad i såväl handläggningstid, tillgänglighet, 
bemötande, engagemang och liknande. Denna positiva feedback ger ytterligare kvittens på att 
det råder en attraktiv och trivsam arbetsplats. 

Kvalitetsmått Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Andel nöjda medarbetare utifrån arbetssituationen i 
lokalerna.  

 100% 

Hållbart medarbetarengagemang  HME 80 HME 67 HME 83 HME 78 

Korttidsfrånvaro  3,2% 3,5% 2,8% 2,2% 

Andel medarbetare som nyttjat friskvårdsbidraget   58% 53% 

 

13.4.4 Perspektiv: Ekonomi 

Utvecklingsmål: 
13.4.4.1 Samtliga taxor är aktuella och uppräknas årligt med index. 

 Helt uppfyllt 

Analys 

Bygg- och miljöförvaltningen har tre taxor som rör verksamheten: 

 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdena 
 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 
 Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa 

Under året är det plan- och bygglovtaxan som prioriteras för översyn och omarbetning för att 
säkerställa att rätt avgift erläggs i förhållande till den insats som ärendet kräver. En ny sådan 
taxa antas i kommunfullmäktige den 6 maj 2019 och gäller därefter. Beslutet av taxan är 
överklagad och hanteras i Förvaltningsrätten. 

Samtliga tre taxor har en konstruktion med uppräkning med index. Det index som används är 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som publiceras på Sveriges Kommuners och 
Regioners hemsida i oktober respektive år. 

Sammantaget gör bygg- och miljöförvaltningen bedömningen att målet är uppfyllt utifrån det 
som planeras för 2019. Under 2020 kommer en mindre översyn ske av plan- och 
bygglovstaxan kopplat till de erfarenheter som görs under året med den nya taxan. Dessutom 
är båda taxorna inom miljö- och hälsoskydd respektive livsmedel i behov av översyn. Till 
exempel behöver livsmedelstaxan bättre överensstämma med förändringar i EU-förordningar. 
Därför kommer målet att finnas med även nästa verksamhetsår. 
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13.5 Volym- och resursmått 

13.5.1 Volymmått 

Mått 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Budget 
2019 

Antal ärenden per handläggare, miljö 167 102 117 150 

Antal livsmedelsinspektioner per handläggare 108 30 67 120 

Antal miljöbalksinspektioner per handläggare 49 32 60 60 

Antal beslut, byggavdelningen 426 320 381 500 

Nämndbeslut, antal 55 37 50 60 

Antal beslut bostadsanpassningsbidrag 119 168 183 145 

Antal ärenden per handläggare, miljö 

Antal ärenden per handläggare på miljöavdelningen når inte måltalet, men resultatet för 2019 
är ändå högre än 2018. Verksamheten har under året flera vikarier för att ersätta personal 
under föräldraledighet respektive långtidssjukskrivning. Det leder till bristande kontinuitet 
samtidigt som det tar tid att introducera vikarier i arbetsuppgifterna vilket i sin tur medför 
mindre tid för att starta nya ärenden. 

Antal livsmedelsinspektioner per handläggare 

Jämfört med 2018 är utfallet av antalet livsmedelskontroller betydligt högre, men på årsbasis 
nås inte målbilden. Detta trots flera omgångar av vikarier för att täcka upp en längre tids 
sjukskrivning inom verksamhetsområdet. Det kan konstateras att verksamheten blir sårbar när 
endast en resurs ansvarar för ett visst verksamhetsområde. Därför införs att två av personalen 
kan hantera livsmedelskontrollerna i syfte att få full effekt. 

Antal miljöbalksinspektioner per handläggare 

Måltalet för antalet miljöbalksinspektioner nås och medför en fördubbling jämfört med 2018. 

Antal beslut, byggavdelningen 

Trots ökat ärendeflöde uppnås inte budgeterat antal beslut. Måltalet om 500 är satt utifrån 
möjliga byggrätter i gällande och kommande detaljplaner. Tillsammans med längre 
tidsutdräkt i planeringsprocesser än förväntat och i kombination med exploatörers försiktighet 
med igångsättning så konstaterar förvaltningen inför 2020 att måltalet bör sänkas till 400. 

Nämndbeslut, antal 

Med nämndbeslut avses de beslut i nämnd som avser myndighetsutövning mot enskild 
(privatperson, företag eller annan juridisk person). Under 2019 blir det 50 beslut i nämnd, 
vilket är något lägre än måltalet om 60. Majoriteten av beslut rör bygglovsverksamheten (35 
stycken). Förklaring till det lägre antalet nämndbeslut än måltalet kan vara den nya 
delegationsordningen som ger viss utökad delegation till handläggare. 

Antal beslut bostadsanpassningsbidrag 

En tydlig trend är att antal ärenden ökar inom bostadsanpassning, en koppling till att 
kommunens äldre invånare successivt ökar till antal. Det är tio procents ökning av antalet 
ärenden jämfört med föregående år. Måltalet överskrids. Förvaltningen drar slutsats inför 
kommande år att måltalet måste höjas. Samtidigt ökar risken för att kostnaderna successivt 
kommer att öka. 
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13.6 Resultaträkning och ekonomisk analys  

tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Bokslut 2019 
Avvikelse från 

budget 

Externa intäkter 5 924 8 079 9 678 1 599 

Interna intäkter 925 489 803 314 

Summa intäkter 6 849 8 568 10 481 1 913 

Verksamhetsköp, bidrag, 
material 

-2 398 -1 941 -1 834 107 

Personalkostnader -14 283 -16 657 -15 914 743 

Övriga kostnader -3 710 -4 558 -5 727 -1 169 

Interna kostnader -362 -265 -297 -32 

Summa kostnader -20 753 -23 421 -23 772 -351 

Resultat -13 904 -14 853 -13 291 1 562 

Bygg- och miljönämndens verksamheter kostar 13,3 miljoner kronor netto 2019. Det är en 
ökning med två procent jämfört med året innan, och tio procent lägre nettokostnad än 
budgeterat. Det innebär ett överskott jämfört med budget på 1,5 miljoner kronor. 

Nämndens intäkter består främst av avgifter för bygglov, tillsyn och tillstånd samt intäkter för 
arbete som utförs i plan- och exploateringsprojekt. Dessutom har nämnden intäkter för kart- 
och mättjänster. De externa intäkterna är 39 procent högre än föregående år. Inom bygglov 
finns ett antal större ärenden som i hög grad bidrar till överskottet för nämnden. Även för de 
övriga verksamheterna är intäkterna högre än budgeterat. 

De interna intäkterna är 15 procent lägre än förra året men 314 000 kronor mer än budgeterat. 
Överskottet beror framförallt på intäkter för bygglov. 

Kostnaden för bostadsanpassningsbidragen är 30 procent lägre än föregående år trots att 
ärendevolymen ökar med cirka tio procent under året. Majoriteten av ansökningarna handlar 
om åtgärder som inte är så kostsamma 

Under året uppstår ett flertal vakanser inom nämnden bland annat i samband med rekrytering 
och föräldraledighet. Detta innebär lägre personalkostnader än budgeterat. Det har varit 
framförallt inom bygglov men även miljö- och hälsoskydd. 

Övriga kostnader ökar med 35 procent jämfört med förra året och 1,1 miljon kronor mer än 
budgeterat. Detta beror bland annat på ökade kostnader för utrustning, informationssatsning 
samt handräckningskostnad hos Kronofogden. 
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13.7 Driftredovisning 

tkr 
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 
från budget 

Bygg- och miljönämnd -188 -243 -283 -40 

Nämndadministration -288 -303 -297 6 

Bostadsanpassning -2 082 -2 100 -2 062 38 

Bygglovavdelning -2 886 -1 914 -697 1 217 

Förvaltningsledning -2 111 -3 290 -3 206 84 

Miljö- och hälsoskydd -3 334 -4 360 -4 230 130 

Bostadsanpassning -3 014 -2 643 -2 515 128 

Summa -13 903 -14 853 -13 290 1 563 

 

Bygg- och miljönämndens verksamheter kostar nästan 13,3 miljoner kronor netto 2019, vilket 
är en minskning jämfört med året innan. Nämndens verksamheter lämnar ett överskott jämfört 
med budget om drygt 1,5 miljoner kronor. Den främsta orsaken till överskottet är högre 
intäkter än budgeterat. Intäkterna är cirka 22 procent högre än budget medan utfallet av 
kostnaderna ligger mer i nivå med lagd budget, dock överstiger kostnaderna budget med cirka 
1,5 procent. 

Verksamheten bygglov har ett överskott jämfört med budget på 1,2 miljoner kronor. 
Överskottet beror främst på att ärendeflödet inom bygglovavdelningen är ovanligt stort vilket 
i sig genererar ökade intäkter. Mot slutet av året konstateras en ökning av ärendeflödet och 
just november månad (efter maj månad) är en av de månader där flest ärenden inkommer till 
bygglovavdelningen. 

Det är även ett antal företagsetableringar aktuella med stora lager- och logistikbyggnader som 
beviljas lov under året. Dessutom ger den nya plan- och bygglovtaxan som gäller från maj 
2019 ett mer korrekt avgiftsuttag jämfört med tidigare taxa där det inte gick att ta rätt betalt 
för utfört arbete. 

Verksamheten Miljö- och hälsoskydd har ett överskott mot budget på 130 000 kronor. 
Överskottet förklaras av fler inkomna anmälningsärenden som handläggs och debiteras utifrån 
timavgift. Det är till exempel inom nya miljöfarliga verksamheter, förorenad mark och nya 
livsmedelsanläggningar. Behov av extrakontroller på livsmedels- och köldmediaanläggningar 
bidrar till ökade intäkter. Det läggs mycket tid för tillsyn av det kommunala ledningsnätet för 
vatten och avlopp samt förutsättningar för ett helt nytt reningsverk i ett större 
exploateringsprojekt vilket ger ökade intäkter. Det nya ärendehanteringssystemet ger mer 
kostnader än beräknat. 

Verksamheten bostadsanpassning har ett överskott på 128 000 kronor. Verksamheten ger ett 
överskott trots att ärendevolymen ökar med cirka tio procent under året. Majoriteten 
ansökningar handlar om åtgärder som inte är så kostsamma. Installation av lyft- och 
trapphissar, ombyggnad av badrum och köksanpassningar är exempel på åtgärder som ofta 
blir väldigt kostsamma och den typen av ärenden utgör ett fåtal av årets ärenden. 

Under året får nämnden en tillfällig utökning av ramen på 1,2 miljoner kronor kopplat till 
statsbidraget för att stimulera ökat bostadsbyggande. Nämnden tar fram plan för två större 
utvecklingsprojekt: geodatastrategi och digitalisering. Medel används under året till 
kompetensutveckling, introduktion till bygg- och miljönämnden och kommunens deltagande i 
Håbomässan. 
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13.7.1.1 Är ekonomin i balans? 

Bygg- och miljöförvaltningen anser att budgeten är i mycket god balans om nu uttrycket "god 
balans" kan användas när verksamheten ger ett överskott om cirka 1,5 miljoner kronor. Till 
grund för resultatet ligger i stora drag att intäkterna överskrider lagd budget med 22 procent 
medan kostnaderna i stort ligger i balans med budget (kostnaderna ligger 1,5 procent högre än 
budget). 

Förvaltningen styr genom medvetet arbetssätt kostnadsutvecklingen som en konsekvens av 
den oro som uppstår under våren för att nå budget i balans vid årets slut. Redan då bestäms att 
kostnaderna ska vara noggrant övervakade med risk för att påverka verksamheten negativt 
genom att vissa aktiviteter/åtgärder måste avstås ifrån. Till exempel beslutas att avsluta det 
externa konsultstödet vid processkartläggningen under andra halvåret, avsluta konsultstödet 
inom bygglovhandläggning och att vissa tjänster återbesätts senare än tidigare planerats. Det 
övergripande målet för förvaltningen är att vidmakthålla en god balans så att lagd budget 
håller utan avvikelse. När det gäller den del av ekonomin, kostnaderna, som förvaltningen kan 
påverka så kan konstateras att de strama tyglarna varit ett framgångsrikt grepp. 

I den omfattande myndighetsutövning som förvaltningen hanterar förutsätts intäkter från 
kund/sökande täcka stor del av kostnaderna. Det är alltid svårt att i förväg förutse nivån på 
intäktssidan, och för innevarande år uppvisar intäkterna inom bygglov, miljö och kart, mät, 
GIS högre intäkter än budgeterat. Förvaltningen kan inte påverka antalet ärenden och dess art, 
men det kan konstateras att det är stort antal ärenden särskilt kopplat till byggnation som är 
aktuella under perioden. Dessutom är några av projekten väldigt stora ytmässigt vilket 
genererar motsvarande högre bygglovavgift. 

 

13.8 Intern kontroll 

Bygg- och miljönämnden godkänner i årets början en plan för intern kontroll för 
verksamhetsåret. Planen innehåller sju områden som är särskilt viktiga att fokusera på. 
Uppföljning visar att tre av områdena genomförs, två genomförs inte medan två genomförs 
delvis. 

Det som är genomfört är processkartläggning inom bostadsanpassning där processen har nått 
ska-läge, förberedelser för digital handläggning inom bygglov vilket blir verklighet 2020. Det 
tredje genomförda kontrollmålet handlar om att fakturering sker inom en vecka från beslut. 

De två moment som inte påbörjas och därmed inte genomförs är Förvaltningsmodell för våra 
IT-system respektive beredskapsplan inom livsmedel gällande dricksvatten. Orsak är tidsbrist. 

Två av kontrollmålen genomförs delvis. Det ena avser processkartläggning inom bygglov och 
det är ett omfattande arbete som utförs. Slutförande av vissa processer, rutiner och checklistor 
kvarstår till 2020. När det gäller tidsdebitering inom miljöavdelningen görs en del, men för att 
nå rimlig kostnadstäckningsgrad behöver tidsdebiteringen fortfarande vara i fokus 2020. 
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13.9 Förväntad utveckling 

Håbo kommun ligger i Storstockholmsområdet som under flera år präglas av stark tillväxt. 
Allt fler vill bo i kommunen samtidigt som bostadsbristen är stor. Många företag lämnar city 
och etablerar sig lite mer i ytterområden vilket gör Håbo attraktivt för nya 
företagsetableringar. 

Den relativt sett höga byggtakten för bostäder i Håbo kommun bedöms minska något 
kommande år. För närvarande finns det inte någon större volym byggrätter i färdiga 
detaljplaner. Ett antal detaljplaner med stora volymer byggrätter är på väg mot sitt slutskede i 
planprocessen. Det följer alltid en tid av projektering, upphandling, bedömning av marknaden 
och så vidare innan en bygglovsansökan upprättas och byggstart kan ske. För att kommunen 
ska klara tillväxten behöver också planläggning ske för att möjliggöra ökad kapacitet inom 
den offentliga servicen som till exempel förskolor, skolor och lokaler för vård och omsorg. 

Bygg- och miljöförvaltningen har som målbild att förenkla myndighetsutövningen för såväl 
invånare och företagare som för handläggare. Genom att utveckla effektiva processer blir 
handläggningen kortare. Invånarna har allt större krav och förväntningar på att deras ärende 
ska få en snabb hantering. Att använda e-tjänster är en självklarhet idag och förvaltningen 
kommer att fortsätta utveckla e-tjänster tillsammans med digital handläggning och successivt 
ökad automatisering. Till exempel inför bygglovavdelningen helt digital handläggning från 
och med 2020. Utvecklingen av digital handläggning är i fokus under innevarande och 
kommande år. 

Hanteringen av geodata med system för att presentera och analysera geodata kommer att vara 
föremål för utveckling. Förvaltningen samverkar med grannkommuner och vill verka för att 
Region Uppsala lyfter geodatafrågor i samverkan med länets kommuner. 

För att förenkla för företagare inom café- eller restaurangverksamhet är förvaltningen med i 
projektet ”Serverat”. Tjänsten kan startas tidigast under 2020. 

En av våra stora utmaningar är tillgången till arbetskraft. Kommunen är i tillväxt och då 
behöver antalet medarbetare förstärkas för att möta arbetsvolymen. Inom bygg- och 
miljöförvaltningens verksamhetsområden är det svårt att rekrytera. Kommunen ligger i en 
tillväxtregion och konkurrensen om arbetskraft är hård från såväl andra kommuner som 
privata företag. Utmaningen de kommande åren är att både lyckas behålla personal och att 
vara en attraktiv arbetsgivare vid nyrekryteringar. 
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14 Barn- och utbildningsnämnden 

14.1 Sammanfattning 

Förskolan tar fram program, för att säkerställa goda lärmiljöer. Reviderad läroplan, med 
uppdrag om förstärkt språkutveckling, träder i kraft. 

Grundskolan utvecklar en plattform, för tillgänglig lärmiljö. Matematiksatsning startas för åk 
F-3. Förskoleklassen blir obligatorisk med tydligare krav. Fritidshemmets undervisande 
uppdrag förstärks. 

Gymnasiet beslutar om utökat programutbud, Barn-och fritidsprogrammet. Förstudie för ny 
gymnasieskola inleds. Avtal skrivs med Enköping om antagning till yrkesprogram på lika 
villkor för Håbos ungdomar. Vuxenutbildningens resultat efter tillsyn av Skolinspektion är 
helt utan anmärkning. 

Musikskolan inför nycirkus och dans. Kostpolicy tas fram. 

Meritvärdena för åk 9 och behörigheten till gymnasiet sjunker. Resultaten på  nationella prov i 
årskurserna 3 och 6 förbättras. Andelen elever på gymnasiet, som tar examen inom 3 år, ökar. 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott med 23,4 miljoner kronor.   

14.2 Uppdrag och ansvarsområde 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens förskoleverksamhet, barnomsorg, 
omsorg på obekväm arbetstid, öppen förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning, med tillhörande barn- 
och elevhälsa. Inom nämndens ansvarsområde finns även kostenheten och den kommunala 
musikskolan. 

Nämnden ansvarar också för att utföra hemkommunens ansvar. Detta omfattar att hålla sig 
uppdaterad kring alla kommunens elevers skolplikt och utbildning, godkännande av 
verksamhet och utövande av tillsyn av fristående förskole-/annan pedagogisk verksamhet. 

Förutom de kommunala verksamheterna i kommunens egen regi, finns det fem fristående 
förskolor, tre fristående dagbarnvårdare och tre fristående grundskolor, varav två har 
fritidshem. 

Inom gymnasiet finns samverkansavtal, där elever folkbokförda i Håbo kommun går i 80-90 
andra gymnasieskolor. 

Barn- och utbildningsförvaltningens vision är en vägvisare i vårt arbete och den beskriver 
också vårt förhållningssätt: 

Barn och utbildningsförvaltningens vision 

Genom delaktighet, medbestämmande och ansvarstagande ur ett jämlikhetsperspektiv på alla 
nivåer säkrar barn- och utbildningsförvaltningen det framtida demokratiska samhället. 

Genom varje individs drivkraft och kreativitet skapar vi tillsammans möjligheter för var och 
en att delta och utvecklas. 

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter stimulerar till utveckling, lärande och goda 
kunskaper i dag och för framtiden. Vi har en lärmiljö som är trygg, tillgänglig, tilltalande och 
tillitsfull. Verksamheterna utformas på ett sådant sätt att alla barn, elever och vuxna vill vara 
där och kan känna trygghet och delaktighet. 
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14.3 Årets händelser 

Förvaltningsövergripande 

Barn- och utbildningsförvaltningen sätter en tydlig styrning- och ledningsorganisation, med 
en bärande vision. En tydligare utvecklingsorganisation tar form, med målet att stärka den 
röda tråden från förskola till vuxenutbildning, och ge förutsättningar för en ökad likvärdighet. 

Processkartläggning pågår, vilken synliggör ineffektivitet och skapar möjligheter att se 
moment som kan digitaliseras och effektiviseras. 

Förvaltningsledningen genomför verksamhetsbesök på samtliga förskolor och skolor, med 
fokus på trygga, tillgängliga, tilltalande och tillitsfulla lärmiljöer. Besöken följs av dialoger 
under våren. 

Den förvaltningsövergripande digitala mässan Håbo Educational Technology Transformation 
(HETT) genomförs, där alla enheter från förskola till gymnasium deltar och delar med sig av 
sitt arbete. 

Nya rektorer anställs på Vibyskolan, Västerängsskolan och Gröna Dalenskolan.  

 

Kostenheten 

Kostenheten bidrar till beslutsunderlag för en kommungemensam Mat- och Måltidspolicy. 
Rutiner och förhållningssätt kring vår måltidskultur i förskolor och skolor tas fram. 

I flera förskolekök införs mer vegetabilier på menyn och vegetarisk mat serveras 1-2 dagar 
per vecka. På en förskola provas bufféservering för de äldre barnen, för att erbjuda ett mer 
varierat utbud. 

Skolrestaurangen på Gransäterskolan utvecklar arbetet gällande menyplanering, utbud och 
presentation av maten, där merparten av måltiderna lagas från grunden. En varierad 
salladsbuffé serveras dagligen, och färskt bröd bakas i köket. I skolrestaurangen på 
Futurumskolan har ombyggnationen inneburit att närheten till köket har ökat, och att gästerna 
har en direkt kontakt med kockarna och produktionen. Färskt bröd bakas nästan varje dag, 
menyerna utvecklas med flera alternativa rätter och de flesta rätterna lagas från grunden. 

Rekrytering av rätt kompetens till vakanta tjänster och vikariat är en utmaning, vilket 
försvårar att utveckla grunduppdraget och att skapa måltidsupplevelser.   

 

Barn- och elevhälsoenheten 

Barn- och elevhälsoenheten bidrar som stödfunktion till ökad måluppfyllelse för barn och 
elever inom förvaltningens verksamheter. Med en stabil grupp av medarbetare inom enheten 
fortsätter verksamheten att utveckla stödet till förskolan, grundskolan med fritidshem och 
gymnasieskolan. 

Nationella larmrapporter om ökad psykisk ohälsa och försämrade skolresultat bland unga 
avlöser varandra. Forskning tyder på ett ömsesidigt samband mellan psykisk hälsa och 
skolprestationer. Stimulansmedel utifrån regeringens och Sveriges kommuner och regioners 
överenskommelse "Stöd till riktade insatser inom psykisk hälsa" används till en 
projektanställd hälsopedagog. Gransäterskolan är pilotskola i projektet, för ökad medvetenhet 
och självledarskap. 
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Musikskolan 

Musikskolan genomför projekt och föreställningar inom områdena musik, drama och dans. En 
danspedagog arbetar med samtliga åttondeklassare. Cirka 100 elever i åldersgruppen F-9 får 
dansundervisning tack vare  statsbidrag, och musikskolan når på så sätt en ny målgrupp som 
till största delen inte tidigare varit inskrivna i musikskolan. 

Samarbete med Cirkus Cirkör möjliggör cirkuskurser i Bålsta och Skokloster under våren, 
samt som sportlovs- och höstlovsaktivitet. Kulturakuten genomför ett projekt på Gröna 
Dalens fritids, vilket innefattar en teaterföreställning med tema barnkonventionen, samt en 
vernissage där barnens bilder ställs ut. Arbetet följs av en forskare, och ska resultera i en 
rapport samt artiklar i tidskrifter. 

Samarbeten äger rum med Konsertkarusellen, Musik i Uppland, och kulturföreningar, vilket 
resulterar i sju föreställningar. Den årliga musikalen med 5-åringar genomförs med sju 
föreställningar, för cirka 1000 åhörare. Arbetet är ett samarbete mellan pedagoger från 
musikskolan och förskolan, och främjar barnens upplevelse av sång, rörelse, rytmik. 

En av musikskolans orkestrar tävlar vid Riksförbundet Unga Musikanters festival, och slutar 
med en framskjuten placering i tävlingsklassen och fina omdömen. 

 

Verksamhet förskola 

Arbetet med att utveckla en likvärdig förskola i de kommunala förskolorna har pågått under 
hela verksamhetsåret. För att säkerställa en hög kvalitet som svarar upp mot det statliga 
grunduppdraget har rektorerna lett förskolorna utifrån en gemensam pedagogisk grundstruktur 
för verksamheten. Grundstrukturen lägger grunden till en god kvalitet, som främjar det 
livslånga lärandet. Då bristen på förskollärare har varit och är stor på nationell nivå, arbetar 
pedagogiska handledare övergripande i Håbo tillsammans med samtliga rektorer för att stärka 
och bibehålla kvaliteten på det pedagogiska uppdraget i verksamheten. 

Under vårterminen 2019 besökte förvaltningsledningen samtliga förskolor, med fokus på 
förskolans lärmiljöer. I samband med dessa besök togs ett kommungemensamt program fram 
för att säkerställa goda pedagogiska lärmiljöer i samtliga förskolor. I utformningen av 
lärmiljön ska pedagogerna särskilt sträva efter att fånga barns intresse genom att säkerställa en 
lärmiljö som väcker fantasi och nyfikenhet. Miljön ska uppmuntra till kommunikation, lek, 
utforskande och lärande via många olika intryck och den ska vara föränderlig utefter barnens 
behov och rättigheter. Programmet har under höstterminen implementerats i samtliga 
förskolor. 

Den nya reviderade läroplanen trädde i kraft 1 juli 2019. I den förstärktes förskolans uppdrag 
att arbeta språkligt medvetet för att främja barnets språkutveckling. För att utveckla 
pedagogernas kunskap om barns språkutveckling och vara till stöd arbetar språk, läs och 
skrivutvecklare i verksamheterna. Under hösten formades ett kommungemensamt pedagogiskt 
nätverk, kollegialt utvecklande, lärande, (KUL). Nätverket leds av dessa utvecklare och har 
till syfte att etablera kollegiala diskussioner mellan pedagoger för att relatera till barns literacy 
utveckling. Literacy är ett begrepp för barns språkutveckling och innefattar bilder, symboler, 
olika medier, multimodala texter, muntligt språkbruk i både monolog och dialog, dans, 
rörelser, musik genom ljud, gestik och ansiktsuttryck. 

Övriga stödfunktioner är förskoleteamet på barn-och elevhälsan. På pedagogcentrum finns 
Datatekets Informations- och kommunikations teknik- (IKT-) pedagog. Fortbildning för 
pedagoger sker och förskolan utrustas med digitala verktyg. För att säkerställa en likvärdig 
utveckling av IKT har arbetet skett med en gemensam organisatorisk struktur. De kommunala 
förskolorna medverkade även detta år vid den lokala digitala mässan i Håbo; Håbo 
Educational Technology Transformation (HETT). 
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Då förskolan lagt stor vikt vid värdegrundsarbetet har och är stödverksamheterna en mycket 
viktig del i det arbete. Att arbetet är framgångsrikt har vår årliga enkät påvisat där 
trygghetsvärdet visar höga resultat. Gruppstorlekarna i förskolorna varierar beroende på 
rektors organisation av småbarns- eller syskongrupp. I detta arbete har hänsyn tagits till 
barngruppens sammansättning och behov. 

I takt med att kommunen växer och efterfrågan på förskoleplatser ökar är det mycket viktigt 
att uppbyggnaden av nya förskolor prioriteras och sker i takt med expansionen. En framtida 
utmaning för Håbo kommun kommer att vara att möta platsgarantin i denna expansion till 
följd av ökat behov hos fler invånare. 

Genom kommunens tillsynsansvar över de fristående förskolorna säkerställs kvalitet och 
innehåll. Tillsynen har under 2019 påvisat att de fristående huvudmän som bedriver 
förskoleverksamhet i Håbo kommun har en god kvalitet och möter upp barngruppernas 
storlekar utifrån sammansättning och behov. 

En stor utmaning för alla huvudmän nu och i framtiden är att möta den nationella bristen på 
utbildade förskollärare. Denna utmaning kommer att kräva en framtida plan i arbetet med att 
förbli en attraktiv arbetsgivare både när det gäller nyanställningar men även 
kompetensförsörjning av redan anställda pedagoger. 

Fler barn än prognostiserat, och ett ökat behov av resurser riktade till barn med stora 
stödbehov, ger ett underskott  för verksamheten. 

 

Verksamhet grundskola 

Fritidshemmets uppdrag förtydligas i läroplanen (Lgr 11/16). Fritidshemmets undervisande 
uppdrag samt att stödja elevens inlärning i samverkan med läraren tydliggörs. En kraftfull 
utbildningssatsning har genomförts för alla som arbetar inom fritidsverksamheten. Den 
avslutades våren 2019. Under hösten 2019 och våren 2020 sker uppföljningar och 
kvalitetssäkring så att arbetssätten fortsätter att vara en del i fritidshemmets arbete. Nästa steg 
är att utveckla lärmiljöer utomhus i närheten av skolorna. 

Förskoleklassen är en obligatorisk skolform med tydligare krav på utveckling, uppföljning 
och undervisning. Håbo kommuns förskoleklasser arbetar med det statliga obligatoriska 
kartläggningsmaterialet. En gemensam systematik för genomförande och uppföljning har 
implementerats och lärare i förskoleklass fortsätter sitt samarbete genom det nätverk som 
finns. Verksamhetsutvecklare för språk och matematik följer upp och sammanställer 
resultaten för alla förskoleelever inom kommunen. Arbetet är nu en del i det gemensamma 
kvalitetsarbetet. 

Grundskolan i Håbo utvecklar en gemensam plattform för alla elever inom grundskolan. 
Syftet är att likvärdigheten mellan skolor och klassrum ska öka. Basen för arbetet är en 
tillgänglig lärmiljö; pedagogiskt, socialt och fysiskt. Under hösten startas ett samarbete kring 
tillgängliga lärmiljöer med SPSM, (Specialpedagogiska skolmyndigheten). Arbetet fortsätter 
under våren för att sedan bli en del i det arbete som utförs i Håbo grundskola. 
Skattningsverktyget "Tillgänglig lärmiljö" genomförs av alla grundskolor från och med 
hösten 2020. Utifrån det systematiska kvalitetsarbetet har även en fortsatt satsning på Läs- 
och skrivutveckling genomförts. Läs- och skriv-planen för årskurs 4 - 6 är klar och 
implementeringen har startat. Tillsammans med SKR, ( Sveriges kommuner och regioner) och 
NCM, ( Nordiskt centrum för matematik) utvecklas ett arbetssätt för alla elever i  
förskoleklass till årskurs 3 i ämnet matematik. Utvecklingsarbetet startade hösten 2019 och 
fortsätter under två år. STL, skriva sig till lärande är en metod för differentierad undervisning 
som grundskolan tar hem som sin egen arbetsmetod. Ett pilotprojekt genomförs på en av 
skolorna under läsåret 2019-2020. 
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Strukturen för grundskolornas gemensamma systematiska kvalitetsarbete börjar ta form. 
Analysarbetet har fördjupats och systematiken för gemensamma uppföljningar och 
kvalitetsindikatorer är nu mer transparenta. 

Kommungemensamma undervisningsgrupper har haft en tillsyn från Skolinspektionen. Ett 
förbättringsarbete pågår för att öka kvalitén, kvalitetssäkra processer för beslut, 
åtgärdsprogram samt uppföljning av undervisningen. 

Grundsärskolan har haft en granskning från Skolinspektionen och under året har 
utvecklingsinsatser samt åtgärder genomförts. Arbetet inom grundsärskolan har en bra kvalitet 
och genom det arbete som genomförts är verksamheten mer synlig och har ett tydligt 
kvalitativt arbete. Måldialoger genomförs där insatser för elevernas utveckling planeras 
kontinuerligt. 

Utmaningar och utveckling 

Elevtalet ökar inom grundskolan vilket är en utmaning som innebär att skolorna behöver 
anpassa lokalerna, verksamheten och organisationen för att ta emot alla elever. 

Andelen lärare med lärarlegitimation behöver höjas inom grundskolans verksamhet. Det är en 
stor utmaning att rekrytera pedagoger med behörighet i rätt ämne och med rätt utbildning till 
verksamheterna. I arbetet med att öka lärarbehörigheten, ökar även lönekostnader för 
verksamheten när outbildade lärare ersätts med behöriga. 

Måluppfyllelsen har försämrats under läsåret och insatser görs på skolorna för att analysera 
orsaker och sätta in det stöd som behövs för att alla elever ska nå sin högsta potential. En 
utmaning i arbetet är den ökade psykiska ohälsan där komplicerad skolfrånvaro är en del av 
bekymret. Arbetet genomförs på olika nivåer inom skolverksamheterna och bygger på väl 
grundade analyser av orsaker för att rätt insatser ska kunna sättas in. 

Ekonomi 

Grundskolan har fortfarande ett underskott trots att ett stort arbete genomförts under året. 
Skolorna arbetar för att hålla budget genom att vidta åtgärder. Under året har det varit en 
löneglidning som är en del i orsaken till underskottet. Andra orsaker är att timplanen har 
förändrats där ämnena matematik och idrott ersatt elevens val. I samband med ändringar i 
timplanen utökas elevens garanterade tid med 105 timmar per år och elev. Andra kompetenser 
behövs för undervisningen och vilket kan medföra nyanställningar. Andelen elever som 
behöver särskilt stöd är stort i Håbo kommun och stödinsatserna varierar över tid. Det medför 
ofta extra kostnader. Ett arbete för att hitta gemensamma effektfulla lösningar är pågående 
inom grundskolan. 

Samtliga gemensamma satsningar inom grundskolan där syftet är att öka likvärdigheten 
finansieras via statsbidrag.   

 

Verksamhet gymnasieskola 

Fridegårdsgymnasiets skolledning har byggt vidare på gymnasiets goda rykte och utökar 
programutbudet med Barn-och fritidsprogrammet till HT 2020. Fridegårdsgymnasiets lokaler 
har förtätats, för att maximera elevunderlaget för hållbar ekonomi genom att ytterligare två 
klassrum har skapats inne i skolans befintliga lokaler. Trots detta är skolan nu fullbelagd och 
flera typer av lokaler, så som grupprum och konferenslokaler är bortbyggda eller omgjorda till 
arbetsrum för personal. Stort behov av en större skola har konstaterats och verksamhetschef 
för gymnasium och förvaltningschef har på uppdrag av nämnden arbetat för ett nytt, större 
gymnasium. Förstudien är nu igångsatt. Samtidigt är samverkansavtal  skrivet med Enköpings 
kommun om antagning till Westerlundska gymnasiets yrkesprogram på lika villkor för Håbos 
ungdomar. 
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Rektor för Fridegårdsgymnasiet har skapat en organisation för hållbar kommunikation externt 
och internt genom tillsättande av en kommunikatör och två nya starka ledarförmågor är 
knutna till verksamhetens ledningsgrupp. Även en intern organisation för skolans digitala 
arbete är utvecklad. Arbetet med att forma en hållbar ledningsgrupp för Fridegårdsgymnasiet 
och en säkerställd styrkedja för förvaltningsområdet gymnasium och vuxenutbildning behöver 
dock fortgå. Just nu har Fridegårdsgymnasiet och Håbo vuxenutbildning en rektor på 50 
procent, som också arbetar som verksamhetschef på 50 procent, vilket inte är optimalt utan 
behöver ses över. Verksamhetschef har med stöd av förvaltningschef och övriga 
förvaltningsledningen utvecklat den röda tråden och gjort gymnasium och vuxenutbildning till 
en del av, framförallt nämnds- ,men också förvaltningsarbetet. 

 

Verksamhet vuxenutbildning 

Verksamhetschef har med stöd av förvaltningschef och övriga förvaltningsledningen utvecklat 
den röda tråden och gjort gymnasium och vuxenutbildningen till en del av, framförallt 
nämnds-, men också förvaltningsarbetet. 

Två nya starka ledarförmågor är knutna till verksamhetens ledningsgrupp. Arbetet med att 
forma en hållbar ledningsgrupp för verksamheten, och att säkerställa styrkedjan för 
förvaltningsområdet gymnasium och vuxenutbildning behöver dock fortgå. 

Vuxenutbildningen genomgick en regelbunden tillsyn av Skolinspektion helt utan 
anmärkning, under våren. 

En plan för insyn och uppföljning av externa utövare är framtagen. 

En ny upphandling är påbörjad liksom förhandlingar om samverkan med Upplands Bro 
kommun. Det senare kommer att lösa kvalitetsproblematiken för SFI-undervisningen. 

 

Administration 

Barn- och elevtalet i förskola och grundskola har fortsatt öka även under 2019. Detta medför 
ett ökat behov av administration. 

E-tjänster underlättar för medborgarna och administrationen effektiviseras genom den 
elektroniska informationen, dock finns inget stödsystem för ärendehandläggningen. En stor 
del av arbetstiden går åt till att dokumentera i olika system utifrån att de olika systemen inte 
stödjer en process fullt ut eller kommunicerar med varandra. 

Förvaltningens centrala administration arbetar med att rättssäkra och i den mån det går att 
effektivisera dokumenthanteringen. 

Arbetet med att anpassa och kvalitetssäkra verksamheten för att svara upp mot 
dataskyddsförordningen (GDPR) fortsätter. 
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14.4 Uppföljning kvalitet och mål 

14.4.1 Perspektiv: Målgrupp 

Kritisk kvalitetsfaktor: 
14.4.1.1 Varje barn och elev får utifrån sina förutsättningar möjlighet att utveckla sina 
kunskaper och förmågor maximalt. 

 God kvalitetsnivå 

Analys 

Resultaten som kommenteras nedan avser de kommunala skolorna om inget annat framgår av 
texten. De resultat som inte är redovisade beror på att den officiella statistiken inte finns 
tillgänglig ännu. 

Grundskolan 

Elever i årskurs 3 förbättrar resultaten på de nationella proven i både matematik och svenska. 
Resultaten i matematik visar en uppåtgående trend de senaste tre åren. Under hösten 2019 
gick Håbo kommun in i ett samarbete med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och 
Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM). Samarbetsprojektet kallas "Styrning och 
ledning matematik". Målsättningen är att utifrån vetenskaplig grund förbättra matematik-
undervisningen för i eleverna i årskurs F-3. Matematikresultaten i de yngre åldrarna har 
förbättrats de senaste åren och genom deltagande i projektet förväntas resultaten fortsätta öka. 

Resultaten på de nationella proven i årskurs 6 låg betydligt högre 2019 än 2018 i alla ämnen 
där proven genomförs (svenska, matematik och engelska). 

Att trenden visar en positiv utveckling för årskurserna 3 och 6 ger en indikation på att 
kunskapsresultaten framåt kommer att öka. 

Meritvärden för årskurs 9, liksom behörighet till gymnasiet, sjönk efter en flerårig 
uppåtgående trend. Inom den elevgrupp som gick ut årskurs 9 våren 2019 fanns många elever 
och även grupperingar av elever som under hela sin skoltid visat på svårigheter att nå målen 
för utbildningen. Ett omfattande antal insatser i form av extra anpassningar och särskilt stöd 
har genomförts under elevernas skolgång. Dessa har visat på resultat för enskilda individer 
och även på gruppnivå. Trots dessa insatser har skolorna inte nått ett lyckosamt resultat för att 
samtliga elever ska nå målen för utbildningen. Analyser av insatser görs och de som haft 
gynnsam effekt för elever dokumenteras och används på skolorna framåt. 

Gymnasiet 

På gymnasiet ökade andelen elever som tog examen inom 3 år i jämförelse med de tre senaste 
åren. Andelen elever med gymnasieexamen oavsett studielängd sjönk 2018 men ökade igen 
2019 och ligger nu på samma nivå som 2017. 

Tabellen nedan visar Fridegårdsgymnasiets resultat på de teoretiska programmen våren 2019. 
Andelen som går ut med gymnasieexamen ligger på tre av programmen mellan 90 och 94 
procent. Ett av programmen sticker ut i statistiken där endast 57 procent går ut med 
gymnasieexamen. En analys pågår kring varför just det programmet visar ett lägre resultat. 
Högsta möjliga meritvärde för gymnasiestudier ligger på 22 p. Medel i Sverige är runt 13 p. 
Fridegårdsgymnasiets medelvärde är 13,7 p. 
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Betyg, examina, studiebevis och meritvärden Fride Läsåret 18/19 - resultat våren 19 

Program Antal elever 
Antal 

examina 
Antal 

studiebevis 
Examina % Studiebevis % Meritvärde 

EK 31 29 2 94 % 6 % 15,3 

NA 22 20 2 91 % 9 % 14,9 

SA 31 28 3 90 % 10 % 13,1 

TE 21 12 9 57 % 43 % 11,7 

Summa 105 89 16 83 % 17 % 13,7 

  

Ekologiska råvaror 

En stor andel av artiklarna på livsmedelsavtalet är konverterade till ekologiska. Andel 
ekologiska råvaror är 37% totalt för kostenhetens samtliga verksamheter. Under 2019 är 
andelen ekologiska inköp något lägre jämfört med 2018, dels beroende på att tillgång och 
kvalité inom produktgrupper varit sämre, dels för att en satsning på svenska råvaror har gjorts. 
Framför allt i kategorin köttvaror som innefattar råvara, beredda produkter och chark av fågel 
och klövdjur. 

Kommunala aktivitetsansvaret 

Antalet elever som går ett extra år i grundskolan ligger 2019 på ungefär samma nivå som i 
september 2018 då det var 26 elever som gick ett extra år. 

Den 15 september varje år redovisas hur många ungdomar som finns i det Kommunala 
Aktivitetsansvaret, det vill säga ungdomar som varken arbetar eller studerar. I september 2018 
fanns det 158 ungdomar och i maj 2019 fanns det 92 ungdomar. Det innebär att förvaltningen 
lyckats hjälpa mer än hälften av målgruppen, 58 procent, till en sysselsättning under läsåret 
2018/2019, och att 42 procent var kvar i aktivitetsansvaret. Ett av målen för det kommunala 
aktivitetsansvaret, är att kommunen får kontakt med samtliga ungdomar i målgruppen. 
Utfallet i maj 2019 var 92%. 

Hösten 2019 tillkom ungdomar i aktivitetsansvaret och september redovisades 126 ungdomar, 
vilket är 32 ungdomar färre än föregående år. 

Problematisk frånvaro 

Varje vecka görs en kontroll av skolplikten på barn mellan 6-16 år som är folkbokförda i 
Håbo kommun och omfattas av skolplikt. Upprepad eller längre frånvaro uppmärksammas 
och följs upp, oavsett om det är giltig eller ogiltig frånvaro. För de kommunala skolorna finns 
en gemensam rutin för ökad skolnärvaro. Huvudmannen arbetar aktivt med att följa upp så att 
den kommungemensamma rutinen för ökad skolnärvaro följs och att varje skola arbetar aktivt 
med skolnärvaron för sina elever. 

Andelen elever med problematisk frånvaro inom grundskolan är något lägre än vid 
skolpliktskontrollen föregående år. Majoriteten av elever med problematisk frånvaro går i 
årskurs 7-9. Skolpliktskontrollen visar att fortsatt arbete behöver göras för att all problematisk 
frånvaro anmälas till huvudman av skolorna. Fortsatt arbete behöver även göras så att det 
alltid upprättas åtgärdsprogram för elever med problematisk frånvaro och som inte är 
godkända i alla ämnen. 

Trygghet och nöjdhet 

Statistiska Centralbyråns undersökning Nöjd Medborgar-Index ökar i samtliga 
verksamhetsområden - förskola, grundskola och gymnasieskola. 

Kvalitetsmåtten i tabellen, gällande trygghet i skolan och nöjdhet, genomförs av 
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skolinspektionen vartannat år. Nästa mätning är vårterminen 2020. Enkäten genomfördes inte 
i Håbo kommun 2019, därav finns inget resultat att redovisa. Håbo kommuns egen elevenkät 
för 2019 visar däremot att: 

 86,5 % av elever i åk 3-5 känner sig trygga i skolan 
 81,9 % av elever i åk 6-9 känner sig trygga i skolan 
 83,7% av elever i åk 3-5 är nöjda med skolan som helhet 
 62,8% ev elever i åk 6-9 är nöjda med skolan som helhet 

Arbetet med en trygg skola pågår kontinuerligt inom samtliga skolverksamheter. Under 2019 
arbetade skolorna intensivt för att elever ska få en trygg skolgång både under lektioner och på 
elevernas raster och fritidstid. Grundskolan ser eleven hela skoldagen och riskanalyser 
genomförs för att främja och förebygga otrygga lärmiljöer. Elever och elevgrupper upplever 
utifrån ovanstående undersökning sig otrygga i för hög utsträckning och arbetet med att 
säkerställa trygga lärmiljöer fortsätter. Futurumskolan har sökt projektmedel genom SKR, 
(Sveriges kommuner och regioner) för att utveckla metoden KIVA och förebyggande arbete 
kring sociala mediers roll vad gäller trygga lärmiljöer. Det är ett arbete som startar 2020 
utifrån analyser av bland annat ovanstående resultat främst för elever i årskurs 4 - 9. Alla 
grundskolor tar varje år fram en ny plan för arbetet mot diskriminering och kränkande 
behandling. 

I samtliga svar gällande trygghet och nöjdhet ligger Håbos egen elevenkät 2019 högre än  
skolenkäten som genomfördes 2018. 

Kvalitetsmått Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla 
delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala 
skolor, andel (%)  

56,6% 40,7% 60,3% 73,2% 

Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, 
genomsnitt (17 ämnen)  

218 216 226 217 

Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor (exkl. 
nyinvandrade och okänd bakgr.), genomsnitt (17 
ämnen)  

220 223 231 220 

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
kommunala skolor,  andel (%)  

90,9% 86,8% 87,8% 79,1% 

Elever i åk. 9 som är behöriga till ekonomi-, 
humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammen, 
kommunala skolor,  andel (%)  

86,8% 82,7% 84,7% 77% 

Elever i åk. 9 som är behöriga till estetiska 
programmet, kommunala skolor,  andel (%)  

88,8% 86,4% 86,5% 78,3% 

Gymnasieelever med examen inom 3 år, 
lägeskommun, andel (%)  

57,4% 57% 55,5% 58,4% 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
lägeskommun, andel (%)  

65,2% 65,7% 65,1% 62,4% 

Andel (%) Gymnasieelever med examen oavsett 
studielängd  

84% 83% 79% 83% 

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva 
svar, andel (%)  

89%  81,1% 

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva 
svar, andel (%)  

85,5%  74,1% 

Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan, 
positiva svar, andel (%).  

90,8%  87,6% 

Elever i åk 5: Jag är nöjd med min skola som helhet, 
positiva svar, andel (%)  

73,8%  68,9% 
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Kvalitetsmått Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, 
positiva svar, andel (%)  

56,5%  58,2% 

Gymnasieelever år 2: Jag är nöjd med min skola som 
helhet, positiva svar, andel (%).  

88,2%  91,8% 

Nöjd Medborgar-Index - Förskolan  59 62 59 63 

Nöjd Medborgar-Index - Grundskola  50 51 52 54 

Nöjd Medborgar-Index - Gymnasieskola  58 55 62 63 

Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel 
av invånare 7-15 år, (%)  

24,8% 21,4% 35,6% 

Andel (%) ekologiska livsmedel  29,6% 44,9% 37% 

Antal unga i arbete   40% 58% 

Antal unga i aktivitetsansvar   60% 42% 

Problematisk frånvaro   9,4% 8,35% 

Resultat som inte är redovisade beror på att den officiella statistiken från SCB inte är tillgänglig än. 

Utvecklingsmål: 
14.4.1.2 Fler elever skall nå godkänt i samtliga ämnen 

 Delvis uppfyllt 

Analys 

Formella resultat 

Resultaten för grundskolans yngre elever ökade, medan resultaten för årskurs nio sjönk 2019. 
Satsningar med externa samarbetspartners påbörjades 2019 i grundskolan och dessa förväntas 
ge ett ökat resultat på sikt. 

Gymnasieskolans resultat ökar beträffande andel elever som tar examen inom 3 år.  
Detsamma gäller andel elever som tar examen oavsett studielängd. 

Tillgänglig lärmiljö 

Förvaltningsledningen genomförde verksamhetsbesök på samtliga förskolor och skolor, med 
fokus på trygga, tillgängliga, tilltalande och tillitsfulla lärmiljöer vid årsskiftet 2018-2019. 
Besöken dokumenterades i skrift och bild. Därefter gjordes en sammanställning och analys. 
Förvaltningens slutsatser var att  kvaliteten på lärmiljöerna i verksamheterna skiftar både 
mellan enheter och inom en och samma enhet. Många goda exempel på lärmiljöer kunde 
observeras, men också flera som kan utvecklas. 

En muntlig generell återkoppling gavs till alla rektorer under våren 2019, med efterföljande 
diskussion. Återkoppling till respektive rektor följde därefter av verksamhetschef. 
Återkoppling till nämnd gjordes i maj. Arbetet har därefter fortsatt med aktiviteter under 
läsåret 2019/2020. 

Förskolorna har utarbetat ett material som tydliggör och skapar en likvärdig lärmiljö på 
samtliga förskolor. Materialet är ett stöd i arbetet med att miljösäkra förskolorna, och att 
utforma och upprätthålla hållbara, likvärdiga och för barnen meningsfulla lärmiljöer. 
Materialet innefattar vilka erbjudanden som ska finnas för bygg och konstruktion, ateljé, 
fantasi och förvandling, litteratur, kommunikation och berättande samt utemiljö. 

Grundskolan har påbörjat ett samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten som 
sträcker sig över läsåret 2019/2020. Efter analys och kvalitetsarbete som skolorna genomför 
varje år framgick i slutet av vårterminen 2019 att ett gemensamt förbättringsområde för 
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grundskolan är tillgängliga lärmiljöer. Det fanns en samstämmighet bland rektorer och 
förstelärare i grundskolorna att sätta fokus på området. Fokus ligger på undervisningen och 
målsättningen är att hitta en gemensam struktur och differentierad undervisning för att möta 
alla elever. Det är även aktuellt i och med ombyggnation och nybyggnation av skolor att se 
över den fysiska lärmiljön, för att sätta en standard och öka likvärdigheten. Utifrån trygghet 
under hela skoldagen behöver den sociala lärmiljön fortsätta utvecklas. 

Under våren 2020 genomför alla skolledare och förstelärare i samarbete med barn- och elev-
hälsan en utbildning för att rustas i arbetet med tillgänglig lärmiljö; pedagogiskt, socialt och 
fysiskt. Arbetet sätter fokus på att systematiskt utveckla tillgängliga lärmiljöer. Från och med 
hösten 2020 kommer samtliga grundskolor att använda ett kvalitetsverktyg för tillgängliga 
lärmiljöer, vilket ger möjligheten att följa utvecklingen på både skolnivå och huvudmanna-
nivå. Varje skola gör en handlingsplan för sitt arbete utifrån den analys som görs på skolnivå. 

Gymnasieskolans lärmiljöer är väl utvecklade trots att ytorna i dagsläget inte är tillräckliga för 
elevantalet. Lokalerna är ett viktigt arbetsredskap som möjliggör men samtidigt sätter gränser 
för de lärmiljöer som byggs. Skolan i sig är styrd såväl av tradition och upprätthållande av 
traditionella arbetsformer, som mot utveckling framåt och samhällsinnovation. Både dessa 
perspektiv måste en skolbyggnad och dess lärmiljöer innefatta. En gymnasieskola ska till 
exempel kunna genomföra traditionell sittning, vid nationella prov i helklass, med 32 elever i 
alla klasser i en kurs samtidigt. Men skolans lokaler ska också ha lärmiljöer som främjar 
varierade lärsituationer och varierad metodik. Studieytor, grupprum och klassrum behöver 
därför också varieras i utförande, något som är en utmaning i nuvarande gymnasiebyggnad. 

Gymnasieskolans övergripande förhållningssätt är den varierade undervisningen och 
elevaktiva metodiken för tillgänglig lärmiljö. Tillgången till en-till en av digitala verktyg för 
varje elev, skapar en tillämpning av den varierade undervisningen, som inkluderar alla elever 
genom att material kan lagras, presenteras olika, och redovisas olika. 

Tillgänglig lärmiljö kommer utifrån analysen att vara ett eget utvecklingsområde för alla 
förvaltningens verksamheter under 2020. 

Nyckelindikator Utfall 2018 Måltal Utfall 
Måluppfyll

nad 

Antal pedagoger som deltagit i Skolverkets lyft 
"Specialpedagogik för lärande" 

15 60 60 100% 

Tillgänglig lärmiljö; - - 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla 
delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala 
skolor, andel (%) 

60,3% 100% 73,2% 73,2% 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla 
delprov för ämnesprovet i svenska (ej svenska som 
andraspråk), kommunala skolor, andel (%) 

68,1% 100% 71,3% 71,3% 

Elever i åk 9 med lägst betyget E  i matematik, 
kommunala skolor, andel (%) 

90,4% 100% 81,7% 81,7% 

Elever i åk 9 med lägst betyget E  i svenska, 
kommunala skolor, andel (%) 

93,5% 100% 91,4% 91,4% 

Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor (exkl. 
nyinvandrade och okänd bakgr.), genomsnitt (17 
ämnen) 

231 231 220 95,2% 

Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, 
genomsnitt (17 ämnen) 

226 226 217 96% 

Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala 
skolor, andel (%) 

55,5% 58,5% 58,4% 99,8% 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala 
skolor, andel (%) 

65,1% 62,1% 62,4% 100,5% 
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Måttet "Tillgänglig lärmiljö" är inte mätbart utifrån en siffra, utan följs upp på annat sätt, ex genom 
observation och besök i verksamheten, samt genom skattning. 

 

Utvecklingsmål: 
14.4.1.3 Elevers självledarskap kring den egna hälsan ska öka 

 Delvis uppfyllt 

Analys 

Hälsoprojekt 

Förvaltningen har via stimulansmedel anställt en hälsopedagog var uppdrag är att utveckla det 
hälsofrämjande arbetet på kommunens grundskolor. Projektet sträcker sig över tre år under 
förutsättning att stimulansmedel beviljas. Läsåret 2019/2020 är det andra året då projektet 
genomförs. 

Hälsoäventyret 

Hälsoäventyret är ett komplement till skolans hälsoundervisning. Uppdraget är ett sprida 
kunskap om vikten av en god hälsa, och att arbeta med barn och ungdomars värderingar, 
attityder och handlingsmönster när det gäller ställningstagande som är av betydelse för deras 
hälsa. Hälsoäventyret sker i samarbete med landstinget i Uppsala län. 

Liv och hälsa ung 

Elevers upplevda hälsa kan följas över tid genom enkätundersökningen "Liv och hälsa ung" 
som genomförs vartannat år med elever i årskurs 6 och 9 samt årskurs 2 på gymnasiet. På 
frågan hur man mår allmänt skiljer sig inte Håbo kommuns siffror nämnvärt från länets övriga 
kommuner. Den psykiska ohälsan har totalt sett legat relativt jämnt sedan 2015. Majoriteten 
ungdomar, cirka 90 procent, har enligt undersökningen måttlig eller blomstrande psykisk 
hälsa. 

Besök hos skolsköterska 

Under läsåret 2018/2019 har antecknats 2134 besök hos skolsköterska bland elever i Håbo 
kommuns grundskolor och gymnasium. Trenden för läsåret 2019/2020 kan utläsas i juni 2020. 

Utbildning  

Utbildning för chefer i "ABC för ökad psykisk hälsa" har endast genomförts i liten omfattning 
under 2019, eftersom utbildare har saknats under året. Aktiviteten ligger dock kvar under 
2020. 

Nyckelindikator Utfall 2018 Måltal Utfall 
Måluppfyll

nad 

Andelen (%) elever med upplevd ökad hälsa ska ha 
ökat. 

90% 91% 90% 98,9% 

Antal spontanbesök hos skolsköterska ska ha minskat 2 134  

Andel (%) chefer i BoU som har gått ABC mot psykisk 
ohälsa 

100 % 2,86 % 2,86 % 

Medarbetares kompetens kring det ömsesidiga 
sambandet mellan hälsa och lärande har ökat.(%) 

 

Medarbetares kompetens är i detta avseende svårt att mäta, utan följs upp genom dialoger. 
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14.4.2 Perspektiv: Verksamhet 

Kritisk kvalitetsfaktor: 
14.4.2.1 Vi har en hög kvalitet på stöd, kommunikation och utveckling. 

 

 God kvalitetsnivå 

Analys 

Inkomna anmälningsärenden 

Klagomål mot utbildningen 

Under helåret 2019 har totalt 29 klagomålsärenden inkommit. Av dessa rörde 3 stycken 
förskolan och 26 stycken grundskolan. Under hösten 2019 inkom färre klagomål jämfört med 
föregående höst. På huvudmannanivå utreds de mest omfattande ärendena och övriga ärenden 
utreds på rektorsnivå. 

Under året har processen effektiviserats. Flera arbetsmoment på huvudmannanivå gällande 
både handläggning och administration har ändrats utifrån processkartläggning, med gott 
resultat. Klagomålsutredningen på verksamhetsnivå har också fått bättre förutsättningar 
genom ett anpassat arbetsflöde i ärendehanteringssystemet och handledning från 
huvudmannen. 

Anmälningar till Skolinspektionen 

Under helåret 2019 har totalt 11 anmälningsärenden från skolinspektionen inkommit, varav 6 
stycken under våren och 5 stycken under hösten. Ärendena fördelar sig enligt nedan: 

 Futurum: 3 ärenden 
 Gröna Dalenskolan: 7 ärenden 
 Gröna Dalens förskola: 1 ärende 

Flertalet ärenden utreds över årsgränserna, vilket gör att året även har inneburit en hel del 
arbete med ärenden från 2018. På samma sätt finns det oavslutade ärenden från 2019 som 
kommer att vara pågående under 2020. 

Lärarförbundets undersökning "Bästa skolkommun" 

Lärarförbundets undersökning Bästa skolkommun bygger på en jämförelse av tio kriterier. 
Håbo tillhör landets bästa kommuner när det kommer till nivån på sjukfrånvaron. Även 
lärarlönen och andel barn i förskolan tillhör kommunens relativa styrkor som skolkommun. 
Däremot ligger resultatet lågt när det gäller andel som fullföljer gymnasiet inom tre år. 

Håbo ligger på plats 243 vilket är bättre än grannkommunerna Uppsala (265) och Enköping 
(283), men sämre än Upplands-Bro (174), Sigtuna (201) och Knivsta (221). I hela Uppsala län 
är Håbo rankad som nummer tre av åtta kommuner. Knivsta placerar sig bäst i länet. 

En omarbetning av kriterierna i årets utfall, gör att resultatet inte kan följas över tid. 

Kvalitetsmått Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Antal registrerade klagomålsärenden   29 

Antal anmälningar från Skolinspektionen   11 

Lärarförbundets Rankning Bästa skolkommun  234 218 203 243 
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Utvecklingsmål: 
14.4.2.2 Utveckla och systematisera kvalitetsarbetet i hela styrkedjan 

 

 Delvis uppfyllt 

Analys 

Förvaltningen ska vara stödjande till verksamheten med en väl utvecklad systematik och 
rättssäkerhet i samtliga processer. Det systematiska kvalitetsarbetet omfattar många områden 
där förskolor, skolor och förvaltning har sina egna processer. Målet syftar till att förbättra och 
tydliggöra processerna kring systematiskt brandskyddsarbete, miljö och hälsa, systematiskt 
arbetsmiljöarbete, kris och beredskapsarbete. 

Systematiskt brandskyddsarbete SBA 

Enheterna har rutiner gällande SBA och övningar genomförs regelbundet. Brister som har 
konstaterats i samband med brandskyddsinspektion har åtgärdats. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Alla enheter har fått utbildning i "Sunt arbetsliv", genom personalavdelningen. Arbete pågår 
med att utveckla systematiken och förankra arbetet i verksamheterna. 

Egenkontroll gällande miljö och hälsa 

På förvaltningsnivå har ett stödmaterial för egenkontroll tagits fram. Detta material är avsett 
att anpassas och användas på enheterna. Uppföljning har skett på förskolans och grundskolans 
respektive rektorsmöten. Alla förskolor har en fungerande egenkontroll, likaså gymnasiet 
Grundskolorna arbetar med att anpassa stödmaterialet till sina respektive verksamheter. 

Kris och beredskap 

En krishanteringsplan för barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetats under hösten 2019 
och kommer att presenteras i verksamheterna våren 2020. Planen syftar till att tydliggöra 
ansvarsfördelning och organisation centralt på förvaltningen. Enheterna har egna utarbetade 
krishanteringsplaner. 

Nyckelindikator Utfall 2018 Måltal Utfall 
Måluppfyll

nad 

Andel enheter som har ett systematiskt arbete och 
nedskrivna rutiner gällande SBA  

100% 100% 100% 

Andel enheter som har ett systematiskt arbete och 
nedskrivna rutiner gällande arbetsmiljön  

100 % 90 % 90 % 

Andel enheter som har ett systematiskt arbete och 
nedskrivna rutiner gällande miljö och hälsa.  

100 % 70 % 70 % 

Rutiner och organisation för kris- och beredskap finns 
på samtliga nivåer i organisationen  

100 % 100 % 100 % 
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14.4.3 Perspektiv: Medarbetare 

Kritisk kvalitetsfaktor: 
14.4.3.1 Vi är en attraktiv skolkommun som har medarbetare med rätt kompetens 

 

 God kvalitetsnivå 

Analys 

En förutsättning för en verksamhet med god kvalitet och hög måluppfyllelse är att 
medarbetare trivs och har rätt kompetens för sitt uppdrag. Delaktighet och kollegialt lärande 
är framgångsfaktorer. Ett tillitsfullt ledarskap är en förutsättning. Utifrån det kan 
verksamheter utformas på ett sådant sätt att alla barn, elever och vuxna vill vara där och 
känner trygghet och delaktighet. 

Ett samverkansprojekt pågår hos förvaltningen tillsammans med lärarförbunden och 
personalavdelningen, som utmynnar i en nulägesanalys med prioriterade mål och 
utvecklingsområden, samt aktiviteter. Arbetet pågår under läsåret 2019-2020. 

Lärarbehörighet, kommunal verksamhet, okt 2018 (senast tillgängliga data) 

 Förskola: 31 procent är behöriga förskollärare, vilket är färre behöriga än riket. 
 Grundskola: 64 procent är behöriga med lärarlegitimation i minst ett ämne. I 

jämförelse med riket har Håbo ökat andelen behöriga lärare de senaste tre åren. 
 Gymnasieskola: 85,8 procent har lärarbehörighet, vilket är över rikssnittet. 

Kompetensförsörjning och personalomsättning 

Samtliga aktörer inom Region Uppsala upprättar kompetensförsörjningsplaner för gemensam 
bild av kompetensbehovet. I barn och utbildningsförvaltningen har det framkommit att 
följande är bristyrken vilka är svårrekryterade: skolpsykologer,  kuratorer, lärare inom 
samtliga områden men störst brist inom svenska, so, tyska och kemi/fysik samt slöjdlärare, 
samt kockar. Ett sätt att trygga personalförsörjningen är att erbjuda full sysselsättning till de 
medarbetare som så önskar. Det överensstämmer också med det centrala kollektivavtal som 
kommunerna omfattas av. 

Personalomsättningen minskar i Håbo kommun sedan några år vilket bland annat kan bero på 
lågkonjunktur som minskar rörligheten på arbetsmarknaden. 152 av kommunens 
tillsvidareanställda har slutat under året. Det motsvarar en personalomsättning på 10,9 procent 
i Håbo kommun. 

Personalomsättning i barn- och utbildningsförvaltningen 2019 

Personalomsättningen minskar i barn- och utbildningsförvaltningen. Under 2019 har 81 
tillsvidareanställda slutat. Det motsvarar 10,5 procent. Av dem har 14 personer gått i pension 
och sju personer avslutat tjänsten av annan orsak. 

Av de 81 anställda har 60 personer har slutat på egen begäran. Av de som har slutat på egen 
begäran har 34 personer varit lärare, sex personer förskollärare och 15 personer barnskötare. 
En person har tillhört skolledning. 

Bland förskollärare och lärare i fritidshem är omsättningen 9,6 procent, och bland övriga 
lärare är omsättningen 13,7 procent. Personalomsättningen för lärare har minskat men anses 
som fortsatt för hög. Arbetsmarknaden kommer att förändras framöver, vilket troligtvis gör att 
personalomsättningen minskar ytterligare. 

Sjukfrånvaro 
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Redovisningen omfattar alla arbetstagare oavsett anställningsform men inom avtalsområde 
HÖK/AB. Som sjukfrånvaro räknas frånvaro på grund av sjukdom, olycksfall, arbetsskada, 
medicinsk behandling, arbetslivsinriktad rehabilitering och sjuk- eller aktivitetsersättning. 
Sjukfrånvaron anges i procent av de anställdas sammanlagda möjliga ordinarie arbetstid i 
timmar, den tillgängliga arbetstiden. Hänsyn har tagits till frånvaro utan lön, exempelvis 
tjänstledighet för annat arbete, tjänstledighet för vård av barn eller övrig frånvaro utan lön. 

Sjukfrånvarotalet i procent av tillgänglig ordinarie arbetstid har minskat till 6,1 procent för 
hela förvaltningen. Sjukfrånvarotalet för Håbo kommun ligger på 6,3 procent. 

  

Kvalitetsmått Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Heltidstjänster med förskollärarlegitimation, 
kommunal regi, andel (%)  

28% 28% 31% 

Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och 
behörighet i minst ett ämne i grundskola, kommunala 
skolor, andel (%)  

56,7% 60,1% 64% 

Lärare (Årsarbetare) med lärarlegitimation och 
behörighet i minst ett ämne i gymnasieskola, 
kommunala skolor, andel (%)  

78% 83,9% 85,8% 

Inskrivna barn per årsarbetare  i förskolan, antal  6 6 5 

Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, antal  22 22 21 

Elever/lärare (årsarbetare) i kommunal grundskola, 
antal  

12 12 13 

Personalomsättning för förvaltningen (%)  10,9% 10,9% 10,5% 

Andel (%) sjukfrånvaro totalt för förvaltningen  6,2% 6,3% 6,1% 

Statistik från SCB kan inte redovisas eftersom den inte ännu finns tillgänglig. 

 

Utvecklingsmål: 
14.4.3.2 Attrahera och behålla kompetens 

 Delvis uppfyllt 

Analys 

Förvaltningen strävar efter att alla medarbetare ska ha en hög kompetens. I kompetensen ingår 
flera faktorer såsom adekvat utbildning, förhållningssätt och samarbetsförmåga. Att upplevas 
av såväl egna medarbetare som andra utanför organisationen som en attraktiv skolkommun är 
avgörande för att nå målet. I det arbetet har förvaltningen utvecklat en strategi för 
marknadskommunikation vid rekrytering under året, i samarbete med personalavdelningen 
och kommunikationsavdelningen. 

Medarbetares arbetsmiljö är en stor och avgörande fråga för att alla ska trivas, känna sig 
delaktiga, trygga och vilja arbeta i organisationen. 

Ledarskapet är viktigt när det gäller att skapa och ta tillvara den motivation och det 
engagemang som finns hos medarbetare. Under året har förvaltningen arbetat för att 
ledarskapet utvecklas så att verksamheten leds och styrs genom tillit. Tillit bygger på en 
bedömning av en människas tillitsvärdighet, det vill säga om viljan, förmågan och modet 
finns. Ökat handlingsutrymme för medarbetare genom medledarskap ger större motivation i 
arbetet. Medledarskap innebär att medarbetare är delaktiga i beslutsfattande och framdriften 
av verksamheten, genom exempelvis projekt som formats utifrån utvecklingsområden. 
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I Håbo kommuns egen medarbetarenkät  för barn- och utbildningsförvaltningen 
konstateras att:  

 Medarbetare trivs och upplever att de utvecklas och lär nytt i det dagliga arbetet: 
Chefernas resultat visar på 90 procent och förvaltningen som helhet 80 procent. 

 Motivationen är hög: Motivationen ligger på 82 procent för hela förvaltningen, 90 
procent för chefer och 80 procent för Håbo kommun. 

 Arbetet upplevs meningsfullt: 95 procent av cheferna och 90 procent av medarbetare 
uppger att arbetet känns meningsfullt. 

 Medarbetare är insatta i arbetsplatsens mål: 98 procent av cheferna och 85 procent av 
alla medarbetare i förvaltningen är insatt i arbetsplatsens mål. Motsvarande siffra för 
Håbo kommun är 83 procent. 

Ett utvecklingsområde enligt medarbetarundersökningen är hur vi följer upp och utvärderar 
målen. Här ligger förvaltningen som helhet på 67 procent, chefer på 77 procent och 
kommunen totalt på 65 procent. 

Nyckelindikator Utfall 2018 Måltal Utfall 
Måluppfylln

ad 

Våra medarbetare anger att "Jag lär mig nytt och 
utvecklas i mitt dagliga arbete" "index"  

82% 82% 80% 97,56% 

Heltidstjänster med förskollärarlegitimation, 
kommunal regi, andel (%)  

31% 33% 

Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och 
behörighet i minst ett ämne i grundskola, kommunala 
skolor, andel (%)  

64% 74% 

Lärare (Årsarbetare) med lärarlegitimation och 
behörighet i minst ett ämne i gymnasieskola, 
kommunala skolor, andel (%)  

85,8% 86% 

Statistik från SCB kan inte redovisas eftersom den inte ännu finns tillgänglig. 

14.4.4 Perspektiv: Ekonomi 

Utvecklingsmål: 
14.4.4.1 Hållbar ekonomi 

 

 Inte uppfyllt 

Analys 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar sammanlagt ett underskott för 2019 med 23,4 
miljoner kronor. Underskottet beror till stor del på högre lönekostnader än budgeterat 2019, 
samt kostnader för att fler elever än budgeterat har gått i annan huvudmans regi. En annan del 
av underskottet kan förklaras av att ett besparingsting ligger budgeterat på de olika 
verksamheterna om totalt ca 8 miljoner kronor och som inte lyckats att genomföras under 
2019. 

Hållbar ekonomi kräver ansvarstagande och en god organisation. Vid årets början gjordes en 
genomlysning av nyckeltal och en långsiktig handlingsplan för ekonomi i balans togs fram. 
Verksamheten har fått stöd gällande planering av organisationen, analys av sin ekonomi samt 
gemensamma och enskilda forum för stöd. Rutiner för uppföljningar har skapats. Trots det är 
inte ekonomin i balans, och arbetet måste intensifieras under 2020. 

Grundskoleverksamheten redovisar ett underskott på 15 miljoner kronor. Underskottet beror 
till stor del på högre lönekostnader än budgeterat för 2019. Avvikelsen budget - utfall 
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avseende lönekostnader 2019 uppgår till 6,4 mkr. Den utökade läroplanen inom matematik 
och idrott har lett till nyanställningar inom dessa ämnen på vissa skolor. Även elever med 
särskilda behov har inneburit utökning av personal. Förvaltningens arbete med att ersätta 
obehöriga lärare med behöriga har också inneburit en ökad lönekostnad. Vissa åtgärder för att 
komma i balans med budget har genomförts på skolorna under året, men en del återstår ännu 
att genomföra. Se vidare under avsnittet 7.2.1. 

Även inom förskolan överstiger personalkostnaderna budget och ger ett underskott med 
4,2 mkr. 

Ökade kostnader för skolskjuts jämfört med budget 2019 ger ett underskott om 3,2 miljoner 
kronor. Avvikelsen beror dels på att utfallet egentligen är för högt för 2019 eftersom 1,8 
miljoner kronor hör till 2018. Dessutom är budgeten för snävt tilltagen för år 2019. 

Underskott i gymnasieverksamheten beror till stor del på att elevutfallet har överstigit det 
budgeterade, såväl på kommunens eget gymnasium som på gymnasieskolor hos andra 
huvudmän som Håbo kommun elever väljer. 

Nyckelindikator Utfall 2018 Måltal Utfall 
Måluppfylln

ad 

Vi har en budget i balans  -12,9 0 -23,4 0% 
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14.5 Volym- och resursmått 

14.5.1 Volymmått 

Mått 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Budget 
2019 

Antal barn i förskola, egen regi 1 016 1 071 1 117 1 108 

Antal barn i förskola, annan huvudman 181,5 190,1 203 197 

Antal barn i pedagogisk omsorg, annan huvudman 25 22,4 15 27 

Antal barn i fritidshem, egen regi 1 039 1 056 1 061 1 066 

Antal barn i fritidshem, annan huvudman 152,5 164 169 163 

Antal barn i förskoleklass, egen regi 232 233 245 225 

Antal barn i förskoleklass, annan huvudman 40 40 37 39 

Antal barn i grundskola, egen regi 2 232 2 284 2 312 2 283 

Antal barn i grundskola, annan huvudman 536 534 531 539 

Antal barn i grundsärskola, egen regi 16 22 15 12 

Antal elever i gymnasieskola, egen regi 530 525 554 535 

Antal elever i gymnasieskola, annan huvudman 456 499 511 461 

Antal elever i gymnasiesärskola, egen regi 18,5 21,5 23 20 

Antal elever i gymnasiesärskola, annan huvudman 1 2,5 2 1 

14.5.2 Resursmått 

Mått 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Budget 
2019 

Kostnad kr per inskrivet barn i förskolan, egen regi 104 722 106 283 108 524 107 662 

Kostnad kr per inskrivet barn i fritidshem, egen regi 21 813 23 465 23 533 22 850 

Kostnad kr per inskriven elev i förskoleklass, egen regi 51 281 52 995 50 856 48 116 

Kostnad kr per inskriven elev i grundskola, egen regi 89 711 92 595 94 813 89 831 

Kostnad kr per inskriven elev i gymnasieskola, egen regi 68 099 67 316 64 601 64 744 

Kostnad kr per inskrivet barn i förskolan, egen regi 

Kostnad per barn i egen regi 2019 är högre än budgeterat vilket främst beror på högre 
lönekostnader. Under året har andelen barn i behov av särskilt stöd som kräver resurs ökat 
jämfört med budget.   

Kostnad kr per inskrivet barn i fritidshem, egen regi 

Kostnad per barn i egen regi 2019 är högre än budgeterat vilket främst beror på högre 
lönekostnader. 

Kostnad kr per inskriven elev i förskoleklass, egen regi 

Kostnad per elev i egen regi 2019 är högre än budgeterat vilket beror på att verksamheterna 
har haft ett högre kostnadsläge. Det är främst besparingskravet på 
förskoleklassverksamheterna på totalt 1,4 miljoner kronor som inte har uppfyllts och som står 
för avvikelsen. 
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Kostnad kr per inskriven elev i grundskola, egen regi 

Kostnad per elev i egen regi 2019 är högre än budgeterat vilket beror på att verksamheterna 
har ett högre kostnadsläge. Det är främst lönekostnaderna som är högre än budgeterat, samt 
det besparingskrav på totalt 4,6 miljoner kronor som inte har genomförts, som står för 
avvikelsen.   

Kostnad kr per inskriven elev i gymnasieskola, egen regi 

Kostnad per elev i egen regi 2019 ligger i nivå med budget. 

 

 

14.6 Resultaträkning och ekonomisk analys  

Tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Bokslut 2019 
Avvikelse från 

budget 

Externa intäkter 109 074 81 699 107 880 26 181 

Interna intäkter 347 483 383 221 368 719 -14 502 

Summa intäkter 456 557 464 920 476 599 11 679 

Verksamhetsköp, bidrag, 
material 

-143 113 -142 272 -153 859 -11 587 

Personalkostnader -427 057 -428 440 -442 772 -14 332 

Övriga kostnader -58 708 -50 622 -58 060 -7 438 

Interna kostnader -413 392 -432 895 -434 637 -1 742 

Summa kostnader -1 042 270 -1 054 229 -1 089 328 -35 099 

Resultat -585 713 -589 309 -612 729 -23 420 

Resultatet för barn- och utbildningsnämnden 2019 ger ett underskott på 23,4 miljoner kronor. 

Intäkterna ger ett sammanlagt överskott om 11,7 miljoner kronor. De externa intäkterna ger 
ett överskott om 26,2 miljoner kronor jämfört med budget 2019. Överskottet beror på att fler 
barn och elever från andra kommuner går i Håbos verksamheter jämfört med budget och 
därmed ökar säljintäkten (+17,0 miljoner kronor), det har sökts mer riktade statsbidrag än 
budgeterat under 2019 (+ 6,5 miljoner kronor) samt att föräldraavgifterna har ökat till följd av 
att fler barn än budgeterat har varit inskrivna inom barnomsorgen 2019 (+0,9 miljoner 
kronor). De interna intäkterna ger ett underskott om 14,5 miljoner kronor. Orsaken är 
framförallt att skolorna och förskolorna har budgeterat med mer intäkter i form av barn- och 
elevpeng 2019 än vad som tillfallit dem. 

Nämndens kostnader överstiger budget 2019 med totalt 35,1 miljoner kronor, varav interna 
kostnader står för 1,7 miljoner kronor av underskottet. Bland de externa kostnaderna står 
personalkostnader för den enskilt största avvikelseposten (- 14,3 miljoner) och återfinns i de 
flesta av nämndens verksamheter. Nämndens totala kostnader för verksamhetsköp överstiger 
budget med 11,6 miljoner kronor och beror främst på att fler elever än budgeterat har gått i 
annan huvudmans regi. Kostnadsposten Övriga kostnader ger ett underskott om 7,4 miljoner 
kronor vilket kan förklaras av att ett besparingsbeting ligger budgeterat på de olika 
verksamheterna om totalt cirka 8 miljoner kronor och som inte lyckats att genomföras under 
2019. 
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14.7 Driftredovisning 

Tkr 
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 
från budget 

Barn och utbildningsnämnd -543 -500 -542 -42 

Nämndadministration -365 -412 -351 61 

Allmän kulturverksamhet -595 -656 -614 42 

Musikskola -5 816 -5 969 -5 938 31 

Öppen förskola -2 210 -2 113 -2 207 -94 

Omsorg på OB-tid -3 548 -3 872 -3 356 516 

Förskola -135 768 -142 991 -144 564 -1 573 

Pedagogisk omsorg -1 706 -2 351 -1 248 1 103 

Fritidshem -28 820 -28 284 -28 992 -708 

Förskoleklass -14 272 -12 776 -14 481 -1 705 

Grundskola -259 451 -252 430 -267 421 -14 991 

Grundsärskola -4 805 -8 198 -6 459 1 739 

Gymnasieskola -89 908 -89 385 -95 913 -6 528 

Gymnasiesärskola -6 793 -8 262 -8 381 -119 

Grundl vuxenutbildning -1 290 -856 -631 225 

Gymnasial vuxenutbildning -1 857 -3 232 -1 171 2 061 

Särvux -436 -961 -879 82 

Aktivitetsansvaret -1 734 -1 825 -1 212 613 

Svenska för invandrare -1 649 -1 214 -2 810 -1 596 

Övergripande verksamhet -24 148 -23 022 -25 559 -2 537 

Summa -585 714 -589 309 -612 729 -23 420 

 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar sammanlagt ett underskott för 2019 med 23,4 
miljoner kronor. 

Omsorg på obekväm tid, överskott 516 000 kronor 

Överskottet beror främst på minskade kostnader för personal orsakade av ett minskat behov 
av kvälls-, helg- och nattomsorg. 

Förskola, underskott 1,6 miljon kronor 

Det är framförallt ökade personalkostnader jämfört med budget med 4,2 miljoner kronor som 
står för den största avvikelsen i underskottet. Bristen på förskollärare nationellt har lett till 
ökade lönekostnader vid rekrytering. Andelen barn med särskilda behov som kräver resurs har 
ökat jämfört med föregående år och jämfört med budget. 

Intäkterna har ökat under 2019 jämfört med budget med 2,8 miljoner kronor vilket beror på 
sökt och erhållet statsbidrag från Skolverket jämfört med budget: +1,6 miljoner kronor, högre 
belopp för maxtaxa än budgeterat: + 400 000 kronor samt övriga intäkter (föräldraavgifter, 
interkommunala avgifter mm) med +600 000 kronor. 

Pedagogisk omsorg, överskott 1,1 miljon kronor 

Köp av pedagogisk omsorg från annan huvudman ger ett överskott på 1,1 miljon kronor. 
Anledningen är att en fristående verksamhet lagt ner sin verksamhet under året. 
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Fritidshem, underskott 708 000 kronor 

Underskottet beror på högre lönekostnaderna jämfört med budget med 1,8 miljoner kronor. 
Övriga kostnader ger ett överskott på 300 000 kr. I de två närliggande verksamheterna 
grundskola och förskoleklass ligger det ett besparingskrav om sammanlagt 6 miljoner i 
budget. Detta har bland annat finansierat ett ökat budgetutrymme om 800 000 kr för 
verksamhet fritidshem vilket minskar underskottet med motsvarande belopp. 

Förskoleklass, underskott 1,7 miljoner kronor 

Underskottet beror i huvudsak på att det besparingskrav som ligger i budget 2019 på 1,4 
miljoner, inte har uppfyllts. Kostnader för köp av plats av annan huvudman ger ett underskott 
med 0,3 miljoner vilket beror på att fler elever än budgeterat har valt att gå i annan 
huvudmans regi. 

Grundskola, underskott 15 miljoner kronor 

Underskottet kan främst förklaras av att verksamheten gick in med ett för högt kostnadsläge 
2019 i förhållande till budget. Lönekostnader under 2019 är 6,4 miljoner kronor högre än 
budgeterat. Därutöver ligger ett besparingskrav i budget 2019 på motsvarande 4,6 miljoner för 
grundskoleverksamheten. Denna besparing är inte genomförd under året och ger därför ett 
underskott. 

Kostnaderna för skolskjuts 2019 är högre än budgeterat och ger ett underskott med 3,2 
miljoner. I utfallet ingår dock 1,5 miljoner som hör till 2018. Om hänsyn tas till det, och en 
justering görs av utfallen 2018 och 2019, har kostnaderna för skolskjuts minskat mellan åren 
med 0,7 miljoner. 

Övrig kostnadsökning ger ett underskott om 800 000 kronor. 

Grundsärskola, överskott 1,7 miljoner kronor 

Överskottet beror på att fler elever kommer från annan kommun vilket gör att intäkterna för 
säljplatser är större än budgeterat. 

Gymnasieskola, underskott 6,5 miljoner kronor 

Kostnader för köp av gymnasieplatser av annan huvudman 2019 har varit större än budgeterat 
vilket beror på att fler elever har gått i annan huvudmans regi. 

Gymnasiesärskola, underskott 119 000 kronor 

Underskottet beror på högre kostnader för köp från annan huvudman än budgeterat. 

Gymnasial vuxenutbildning, överskott 2,1 miljoner kronor 

Överskottet beror dels på högre statsbidragsintäkter än förväntat och dels på färre studerande i 
verksamheten än budgeterat. 

Aktivitetsansvaret, överskott 613 000 kronor 

Överskottet beror främst på felaktigt budgeterade lokalhyror där utfall saknas samt intäkter 
för lönebidrag som inte har budgeterats. 

Svenska för invandrare, underskott 1,6 miljoner kronor 

Underskott beror främst på fler deltagare i verksamheten. 

Övergripande verksamhet, underskott 2,5 miljoner kronor 

Underskottet består av ökade konsultkostnader jämfört med budget med 630 000 kronor och 
kostnad för en PWC-utredning som utfördes under 2018 på 250 000 kronor. Kostnader för 
tomma skollokaler ger ett underskott med 631 000 kronor. Driftprojektet Pedagogcentrum 
avslutas 2019 och ger ett underskott med 665 000 kronor. Övriga kostnader ger ett underskott 
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med 324 000 kronor. 

14.7.1.1 Är ekonomin i balans? 

Organisatoriska faktorer 

För en ekonomi i balans krävs kontinuitet i verksamheten. Av sex rektorer i grundskolan har 
två rekryterats inför läsåret 2018/2019, och fyra inför läsåret 2019/2020. Utöver det har 
förvaltningen under hösten 2019 samarbetat med tre olika controllers där den tidigare slutade i 
september, en vikarierade under okt-dec och en ny från mitten av december 2020. 

Åtgärder som vidtagits: 

Åtgärder vidtogs redan under våren 2019, eftersom organisationen inte var anpassad till 
budget vid ingång av året. Åtgärderna på grundskolan där det största underskottet fanns, 
utgjordes av anpassning av personal och redovisades för nämnd i juni 2019. Vi det laget var 
vissa åtgärder genomförda och vissa var planerade i samband med terminsstart  hösten 2019. I 
samband med rektorsbyten genomfördes dock inte alla åtgärder. 

Omorganisationer för ökad effektivitet är igångsatta, och kommer att vara fullt genomförda 
under våren 2020. 

Åtgärder i form av stöd: 

 Budgetuppföljningar: Verksamhetschef har följt samtliga budgetuppföljningar och 
deltagit i möte med ekonom och skolornas rektorer. 

 Resursfördelningsstöd: Verktyg för tjänsteplanering har köpts in till stöd för rektor och 
används av alla grundskolor vid tjänsteplanering. Syftet är att kunna styra och leda 
arbetet och att grupp- och klasstorlekar blir kostnadseffektiva och att tjänster utnyttjas 
fullt ut. 

 Workshops: Varje termin har rektorsgruppen haft ett antal workshops kring planering 
av sin organisation och samtal med andra skolor. Syftet är att tillsammans dela goda 
exempel och hitta effektfulla lösningar. 

 Lärande: Under hösten har verksamhetschef och ekonom träffat två skolors rektorer 
och administratör. Syftet är att vara kritiska vänner samt att ta del av hur den andra 
skolan tänker kring ekonomi och uppföljning. 

 Rutiner: En processkartläggning har genomförts hur skolornas arbete ska gå till inför 
varje budgetuppföljning. 

Långsiktiga åtgärder:  

 Öka kapacitet i klassrum så att varje klass kan rymma 30 elever i åk 7-9, 27 elever i åk 
4-6 och 25 elever i åk 1-3. Detta kan inte göras förrän klassrum byggts om och 
ventilation uppdaterats. Vid nybyggnation av skollokaler byggs alla klassrum för en 
kapacitet om 30 elever. 

 Se över organisationen för kommunens skolor, så att åk 7-9 kan vara fyra paralleller. 
Det ger såväl ekonomiska som pedagogiska fördelar, med kollegialt lärande och att 
tjänster kan fyllas. 
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14.8 Investeringar 

Tkr 
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 
från 

budget 

Inkomster     

Utgifter -9 667 -8 952 -5 973 2 979 

Summa -9 667 -8 952 -5 973 2 979 

Investeringsbudgeten 2019 ger ett överskott på 2,8 miljoner kronor. Det beror dels på att en 
del verksamhetsanpassningar har belastat driftsbudgeten istället för investeringsbudgeten samt 
att möbelinköp som planerats att göra efter ombyggnationen på Futurum skjuts fram i tid. 

 

14.9 Intern kontroll 

Intern kontroll 2019 

Betygsprocessen – betygshandlingar från fristående skolor inkommer till kommunen: 

 Genomförd kontroll visar att samtliga fristående grundskolor har rapporterat in 
slutbetygen. 

Följa gemensam timplan – gemensam timplan används: 

 Genomförd kontroll visar att samtliga kommunala grundskolor använder den 
gemensamma timplanen vilket innebär att eleverna får sin garanterade 
undervisningstid. 

Åtgärder vid hög frånvaro – skolornas arbete med stöd åt elever med hög frånvaro: 

 Inrapportering saknas eller är knapphändig från tre grundskolor. Skolorna har vidtagit 
åtgärder för att komma tillrätta med bristerna. 

 Gymnasiet visar inga brister i kontrollmomentet. 

Betyg och bedömning av nationella prov – korrelationen mellan betyg och betyg på nationella 
prov: 

 Analys av orsaker till diskrepans mellan betyg och provresultat har genomförts på 
skolorna. Respektive rektor har planerat på vilket sätt analysen har skett på skolan. 
Skillnaden mellan betyg och provresultat är stor i matematik och i svenska. Det är 
nästan 50 % av eleverna i årskurs 9 som har fått ett högre betyg än provbetyg i 
matematik. Arbetet med att analysera orsaker kommer att fortsätta under 2020. 
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14.10 Förväntad utveckling 

Rekrytera och behålla kompetent personal 

Barn- och utbildningsförvaltningen står inför stora utmaningar gällande behöriga lärare i både 
förskola och skola, beroende på stora pensionsavgångar och krav på kompetens. Enligt 
Skolverket behöver omkring 188 500 lärare och förskollärare examineras från 
lärarutbildningen fram till 2033, för att täcka behovet i riket. Med dagens nivåer av antal 
nybörjare och andel studenter som tar examen kommer omkring 144 000 examineras till 
2033. Jämfört med Skolverkets förra lärarprognos innebär det att den beräknade framtida 
bristen minskar, men läget är fortsatt bekymmersamt. Behovet för skolor och förskolor att 
rekrytera nya lärare och förskollärare kommer även fortsättningsvis vara stort, framförallt de 
närmaste fem åren. 

Kontinuitetshantering 

Ökade krav på kontinuitetshantering vid samhällsstörning, gör att såväl förvaltning som 
enskilda enheter behöver arbeta med att ta fram kontinuitetsplaner för att minska sårbarheten. 

Digitalisering 

Digitaliseringen ökar vilket ställer större krav på organisationen. De flesta nationella prov 
väntas bli obligatoriskt att genomföra digitalt inom närmsta åren (2023). Redan nu  genomför 
våra åk 9 uppsatsdelarna i svenska och engelska digitalt . Andra administrativa processer 
behöver digitaliseras, och system behöver prata med varandra för att effektivisera 
hanteringen. Ökade behov och krav på digital hantering såväl externt som internt medför 
ökade behov av administrativa stödsystem. 

Ökande barn- och elevkullar - åldrande hus och lokaler 

Ökat antal barn och elever kommer att ställa högre krav på förskole- och skolplatser. 
Byggnader behöver ses över och/eller byggas om, samt nya byggnader behövs för att möta 
kommande behov. Inom grundskolan har flera skolor ett högt söktryck och behovet är större 
än antal platser. I vissa årskurser finns få lediga platser på enstaka skolor, för övrigt är det 
fullt. Fridegårdsgymnasiets höga söktryck gör att konkurrensen om platserna ökar. 

Lagar och förändringar 

Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020, vilket ställer höga krav på att få med barnets 
perspektiv i alla beslut, såväl i barn- och utbildningsnämnden som i hela Håbo kommun. 
Rutiner behöver skapas i alla processer för att möjliggöra detta. 

En utmaning är också den förändrade timplanen med omfördelning från elevens val till 
matematik och idrott, som medför ett rekryteringsbehov av en redan svårrekryterad kategori 
lärare, samt ökade lönekostnader. 

  



Årsredovisning 2019 149(209) 

15 Socialnämnden 

15.1 Sammanfattning 

Socialnämndens verksamhet befinner sig i ett år av omstrukturering. Majoriteten av nämndens 
ledamöter är nya och nämndens förvaltningsorganisation går igenom en större 
omstrukturering. Ledningsfunktioner inom förvaltningsorganisationen har under året slutat 
och rekrytering har genomförts med tillsättning i januari 2020. 

Nämndens verksamheter har haft väldigt få placeringar för barn, unga och vuxna. Ett 
långsiktigt och strukturerat förebyggande arbete som gett ett gott resultat både för 
medborgarna och ekonomiskt. 

Samverkansinsatsen Framsteget visar fortsatt på goda resultat eftersom fler individer kommit 
ut i sysselsättning. 

Nämnden kommer helt eller delvis uppfylla sina uppsatta mål för året. 

Nämnden redovisar ett överskott på 321 000 kronor jämfört med budget. I utfallet finns sänkta 
kostnaderna för placeringar både barn, unga och vuxna samt lägre kostnader för 
försörjningsstöd än budgeterat. 

15.2 Uppdrag och ansvarsområde 

På uppdrag av kommunfullmäktige ska nämnden tillgodose kommuninvånarnas behov av 
vård, omsorg, stöd och service enligt gällande regelverk. 

Nämndens verksamhet regleras främst av bestämmelser i: 

 Socialtjänstlag (2001:453) (SoL) 
 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
 Kommunallag (2017:725) 
 Förvaltningslag (2017:900) 
 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
 Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 
 Alkohollagen 
 Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP) 
 SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
 SOSFS 2014:5, om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, 

LVM och LSS 
 SOSFS 2014:4, om våld i nära relationer 

Därutöver tillkommer även annan lagstiftning och föreskrifter, nationella riktlinjer samt 
kommunala styrdokument. Barnperspektivet ska alltid beaktas. 

Nämnden har det politiska ansvaret för verksamhet inom individ- och familjeomsorgen 
inklusive flyktingfrågor och integration. Nämnden ansvarar också för bland annat tillsyn och 
tillstånd inom alkohol- och tobakshandläggning. 

Nämnden ansvarar även för personal-, ekonomi- och målsättningsfrågor samt utvärdering och 
utveckling av verksamheten. 
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15.3 Årets händelser 

Ett omtag har gjorts i ett pågående projekt att utveckla och revidera nämndens ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9. För att säkerställa god kvalitet inom 
förvaltningens verksamheter och ett mer systematiskt arbetssätt som skapar trygghet och 
rättssäkerhet för den enskilde. 

Projekt för förenklad handläggning och digitalisering inom enheten ekonomiskt bistånd och 
etablering har påbörjats. Effektmålet är att öka tillgänglighet och servicegrad för kommun-
invånarna och att fler sökande kommer snabbare ut i självförsörjning. Effektmålet är även att 
genom minskad administration frigöra tid för personliga möten och bidra till ett större fokus 
på det sociala arbetet. Projektet fortsätter under 2020. 

Integrationsuppdraget är ständigt pågående och enheten för ekonomiskt bistånd och etablering 
har arbetat med tre projekt, förstärkt praktikhandledare, kontaktpersoner till nyanlända och 
DUA-projekt med fokus på näringslivet. Projekten ska främja integrationen och bidra till 
självförsörjning. 

Antal sökande till familjeteamet har ökat, vilket har lett till att familjer fått vänta upp till ett 
halvår innan de kunnat få stöd. 

Öppenvården har startat upp ytterligare en Tara grupp. Det är samtalsgrupper som hjälper 
kvinnor att bearbeta våld i nära relation. 

Eftersom Region Uppsala har haft svårt att rekrytera till allmän psykiatrin har det medfört 
ökad belastning på nämndens socialsekreterare och lett till längre handläggningstider. Detta är 
något som lyfts i närvårdssamverkan. 

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Enköping har kommit igång med sin verksamhet. Det 
har underlättat både för familjerna och i samarbetet med nämndens verksamheter. 

Ett utökat nätverk gällande samverkan mot alkohol och droger i trafiken arbetats fram. 

Nya taxor för avgifter för alkohol- och tobakstillstånd infördes under sommaren 2019. 
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15.4 Uppföljning kvalitet och mål 

15.4.1 Perspektiv: Målgrupp 

Utvecklingsmål: 
15.4.1.1 Inom samtliga verksamhetsområden ska nämnden verka för att den enskilde 
ska komma snabbare ut i självförsörjning och arbete. 

 Helt uppfyllt 

Analys 

Den enskilde har rätt att vara delaktig och ha inflytande i sin egen process och sina insatser. 
Genom ökad digitalisering inom nämndens enhet för ekonomiskt bistånd och etablering stärks 
den enskildes förmåga att själv följa sitt ärende. Det utökar handläggarnas möjlighet att 
tillsammans med den enskilde öka följsamheten till en vägledande bedömning och skapar ett 
större utrymme för snabb och rättssäker handläggning. För att kunna ta tillvara på den 
enskildes resurser, göra korrekta bedömningar och på annat sätt utföra sitt arbete, är det 
viktigt att förvaltningens medarbetare har ett professionellt bemötande och arbetar med att 
skapa god tillgänglighet. 

År 2016 återaktualiserade 23 procent av de individer som uppburit ekonomiskt bistånd inom 
ett år. För år 2018 återaktualiserade 6 procent. Under år 2019 är den siffran 4 procent. En 
förbättring med 19 procent sedan år 2016. Det innebär att nämndens verksamhet nu hör till de 
kommuner som är näst bäst i Sverige. 

En av de bidragande orsakerna till nämndens goda resultat är Framsteget, en verksamhet som 
finansieras av Samordningsförbundet. 41 individer har sedan årsskiftet fram till december 
2019 gått vidare från att stå långt från arbetsmarknaden till att bli självförsörjande. Andra 
projekt som pågått under året, med syfte att verka för att den enskilde snabbare ska komma ut 
i självförsörjning, är förstärkt praktikhandledare, kontaktpersoner till nyanlända och DUA-
projektet (delegationen för unga till arbete).  

Nyckelindikator Utfall 2018 Måltal Utfall 
Måluppfyll

nad 

Redovisningen kommer att ske i form av en 
sammanfattande nulägesrapport från förvaltningen. 

94%  94% 

15.4.2 Perspektiv: Verksamhet 

Utvecklingsmål: 
15.4.2.1 Stärka samverkansytorna och utveckla metoderna kring ungdomar under 25 
med missbruksproblematik 

 Delvis uppfyllt 

Samverkan mellan Region Uppsala och kommunen har stärkts i ett regionalt projekt Team 
Maria. Syftet med projektet är att skapa en regional samverkansplattform för att möta mål-
gruppen missbrukande ungdomar under 25 år. En effekt av projektet Team Maria är att det 
har bidragit till en ökad regional kompetens om målgruppen, inte bara i kommunen utan även 
i länet. Nämndens förvaltning har även genom en omorganisering arbetat för att öka möjlig-
heten till samverkan och underlätta utvecklingen av gemensamma metoder, både internt och 
externt, för målgruppen barn och unga. Med fortsatt implementeringsarbete under år 2020 i 
samband med förvaltningens nya organisationsstruktur träder i kraft. Målet bedöms därför 
vara delvis uppfyllt.   
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15.4.3 Perspektiv: Medarbetare 

Utvecklingsmål: 
15.4.3.1 Behålla en tillitsbaserad organisation som inkluderas i nya styrmodellen. 

 

 Helt uppfyllt 

Analys 

För att nämnden ska bibehålla en tillitsbaserad förvaltningsorganisation krävs en god fysisk 
och psykosocial arbetsmiljö, där grunden är att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare. 

För att förvaltningen ska bibehålla ett tillitsbaserat och nära ledarskap är det viktigt att ta 
tillvara medarbetarnas kompetens och skapa förutsättningar för en välfungerande verksamhet. 
En lärande miljö som präglas av prestigelöshet och kunskapsutveckling ger en organisation 
som kontinuerligt utvecklas och är rustad för nya utmaningar och möjligheter. 

Under februari månad hade nämnd och förvaltning en gemensam dag, för att lära känna 
varandra. Nämnd och förvaltning arbetade tillsammans för att föra en dialog om hur 
kommunens nya horisontella och tillitbaserade styrmodell påverkar nämndens och 
förvaltningens gemensamma relation. Under hösten genomfördes två måldialoger mellan 
nämnd och förvaltning utifrån den nya styrmodellen. 

Nämnden genomförde tillsammans med kommunstyrelsens arbetsutskott en 
verksamhetsdialog utifrån den nya styrmodellen. 

Förvaltningen har fördjupat sin kunskap om hur man kan bibehålla en tillitsbaserad 
förvaltningsorganisation, bland annat genom tillitsdagar med samtliga chefer och delar av 
stödfunktionerna inom förvaltningen. Förvaltningen har också genomfört en omorganisering 
för att ytterligare fördjupa och utveckla den tillitsbaserade förvaltningsorganisationen inför år 
2020. 

Förvaltningen har även arbetat med att implementera den horisontella styrmodellen i inom 
nämndens samtliga verksamheter. Implementeringsarbetet har bestått av hur förvaltningen ska 
arbeta med mål- och verksamhetsplanering samt hur strukturen inom förvaltningen ska se ut 
vad avser verksamhetsuppföljning i dialogform i de olika nivåerna. 

Kommunövergripande har samtliga förvaltningar arbetat med ett framtagande av en 
gemensam värdegrund. Implementeringsarbete av värdegrunden inom nämndens samtliga 
verksamheter fortsätter under år 2020. 

Som metod för att mäta nämndens utvecklingsmål har förvaltningen lämnat en sammanfattad 
nulägesbeskrivning i dialogform. 

Aktiviteterna som genomförts har bidragit till att utvecklingsmålet har uppfyllts. Aktiviteterna 
har även bidragit till en tydligare utgångspunkt och grund för nämnd och förvaltning att arbeta 
vidare med gällande verksamhetsplanering och uppföljning för kommande år. 
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15.5 Volym- och resursmått 

15.5.1 Volymmått 

Mått 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Budget 
2019 

Antal med försörjningsstöd som är arbetslösa. 163 161 158 185 

Antal hushåll med försörjningsstöd. 200 220 227 260 

Antal bidragsmånader försörjningsstöd. 1 038 1 203 1 313 1 350 

Antal ensamkommande nyanlända och skyddsbehövande 
flyktingbarn placerade i Håbo kommun. 

26 11 4 20 

Antal ensamkommande nyanlända och skyddsbehövande 
flyktingbarn placerade i  annan kommun. 

45 44 27 40 

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

69 92 97 95 

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

429 595 639 685 

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

123 115 92 130 

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

170 145 105 140 

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

194 164 140 210 

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

87 97 87 75 

Antal med försörjningsstöd som är arbetslösa. 

Nämnden har ett lägre utfall än budgeterat när det gäller antal med försörjningsstöd som är 
arbetslösa. Bedömning är att fler har kommit ut i annan försörjning, det kan till exempel vara 
studier, sjukersättning, arbete eller andra inkomster. Projektet Framsteget är en bidragande 
faktor till att detta mått har sänkts. 

Antal hushåll med försörjningsstöd. 

Nämnden har ett lägre antal hushåll med försörjningsstöd än budgeterat. Det har under året 
överförts färre hushåll från flyktingprojektet till driftbudget än beräknat, eftersom fler hushåll 
än tidigare bedömts har flyttat från kommunen eller blivit självförsörjande under 
etableringsperioden. 

Antal bidragsmånader försörjningsstöd. 

Antalet bidragsmånader är lägre än budgeterat men samtidigt fler än föregående år. Färre 
hushåll är i behov av försörjningsstöd än tidigare men dessa hushåll har samtidigt mer 
komplexa behov och befinner sig i en utsatt social situation. De har varit borta länge från 
arbetsmarknaden och en del har blivit utförsäkrade från Försäkringskassan samt har inte fått 
tillräckliga rehab- och stödinsatser. 

Antal ensamkommande nyanlända och skyddsbehövande flyktingbarn placerade i Håbo 
kommun. 

Antalet ensamkommande barn som är aktuella inom nämndens verksamheter har sjunkit 
stadigt. En del har blivit självförsörjande och andra har fått hit sina familjer till Sverige. 
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Antal ensamkommande nyanlända och skyddsbehövande flyktingbarn placerade i  
annan kommun. 

Antalet ensamkommande barn som är aktuella inom nämndens verksamheter har sjunkit 
stadigt. En del har blivit självförsörjande, andra har fått hit sina familjer till Sverige och i 
vissa fall har andra kommuner tagit över ansvaret. 

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

Inom nämndens verksamhet finns flera driftprojekt som finansieras av externa medel. För 
skyddsbehövande har ett sådant projekt funnits sedan år 2006. Projektet finansieras av medel 
från Migrationsverket, främst schablonersättningar vilka även fördelas till andra förvaltningar. 
Utfallet för antal skyddsbehövande hushåll med försörjningsstöd år 2019 är i nivå med 
förväntat. 

Antal bidragsmånader försörjningsstöd för skyddsbehövande (projekt inte i budget.) 

Utfallet av antal bidragsmånader försörjningsstöd för skyddsbehövande är lägre än budgeterat. 
Fler än vad som beräknats har blivit självförsörjande genom socialförsäkringssystemet och att 
några individer har kommit i egen försörjning, bland annat genom DUA- projektet som 
fokuserat på praktikplatser hos företagen i kommunen. 

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

Totalt har 217 familjer varit aktuella för olika typer av stödinsatser på familjeteamet under 
året. Av dem har 87 avslutats. Det är 15 färre familjer som fått stöd under år 2018 än år 2019. 
Utfallet för året redovisar inte hela bilden, det vill säga att antalet kan innefatta likväl nya 
aktualiseringar som aktualiseringar från tidigare år som fortsatt vara aktuella. För år 2019 var 
det totalt 92 nya aktualiserade barn inom denna åldersgrupp. 

Antalet aktuella barn per åldersgrupp går inte att kvalitetssäkra, därför är detta volymmått 
borttaget för år 2020. 

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

Totalt har 217 familjer varit aktuella för olika typer av stödinsatser på familjeteamet under 
året. Av dem har 87 avslutats. Det är 15 färre familjer som fått stöd under år 2018 än år 2019. 
Utfallet för året redovisar inte hela bilden, det vill säga att antalet kan innefatta likväl nya 
aktualiseringar som aktualiseringar från tidigare år som fortsatt vara aktuella. För år 2019 var 
det totalt 105 nya aktualiserade barn inom denna åldersgrupp. Antalet aktuella barn per 
åldersgrupp går inte att kvalitetssäkra, därför är detta volymmått borttaget för år 2020. 

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

Totalt har 217 familjer varit aktuella för olika typer av stödinsatser på familjeteamet under 
året. Av dem har 87 avslutats. Det är 15 färre familjer som fått stöd under år 2018 än år 2019. 
Utfallet för året redovisar inte hela bilden, det vill säga att antalet kan innefatta likväl nya 
aktualiseringar som aktualiseringar från tidigare år som fortsatt vara aktuella. För år 2019 var 
det totalt 140 nya aktualiserade barn inom denna åldersgrupp. Antalet aktuella barn per 
åldersgrupp går inte att kvalitetssäkra, därför är detta volymmått borttaget för år 2020. 

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

Totalt har 217 familjer varit aktuella för olika typer av stödinsatser på familjeteamet under 
året. Av dem har 87 har avslutats. Det är 15 färre familjer som fått stöd under år 2018 än år 
2019. Bedömningen är att det beror på att två familjebehandlare slutat under året och att det 
blivit en vakans tid innan de nya börjat. 
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15.6 Resultaträkning och ekonomisk analys  

tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Bokslut 2019 
Avvikelse från 

budget 

Externa intäkter 33 061 16 907 20 385 3 478 

Interna intäkter 0 0 0 0 

Summa intäkter 33 061 16 907 20 385 3 478 

Verksamhetsköp, bidrag, 
material 

-47 842 -32 842 -37 635 -4 793 

Personalkostnader -35 644 -39 370 -35 797 3 573 

Övriga kostnader -6 896 -6 750 -6 661 89 

Interna kostnader -3 019 -1 874 -3 900 -2 026 

Summa kostnader -93 401 -80 836 -83 993 -3 157 

Resultat -60 340 -63 929 -63 608 321 

Nämndens verksamhet kostar netto 63,6 miljoner kronor i år. Det är en ökning med 5 procent 
jämfört med förra året och en procent lägre än budgeterat. Överskottet jämfört med budget är 
321 000 kronor. 

De externa intäkterna består av statsbidrag, hyresintäkter, serveringstillstånd, återsökt moms 
och föräldraavgifter. Utfallet är 20 procent högre än budgeterat, vilket främst beror på mer 
ersättning från Migrationsverket gällande ärenden från år 2017 och 2018 än förväntat. Lägre 
hyresintäkter för sociala lägenheter i driftbudgeten påverkar utfallet. Intäkterna för alkohol-
tillstånd och tillsyn är högre än budgeterat. Totalt är utfallet för externa intäkter ungefär 40 
procent lägre än föregående år och det beror främst på att det är färre ensamkommande barn 
och ungdomar som kommunen har ansvaret för och därigenom blir ersättningen lägre från 
Migrationsverket. 

Nämnden har kostnader för bidrag till enskilda och föreningar, köp av vårdplatser till vuxna, 
ungdomar och barn på institution, HVB-hem och familjehem. Utfallet för året är 4,8 miljoner 
kronor mer än budgeterat men 21 procent lägre än förra året. Behovet av ekonomiskt bistånd 
har varit i nivå med budgeterat, det vill säga 13 miljoner kronor. Kostnaden förväntas öka de 
närmaste åren utifrån kommande lågkonjunktur, Arbetsförmedlingen omorganisation och 
Försäkringskassans stramare regler. 

De senaste årens trend med färre köp av vårdplatser för vuxna fortsätter under året och 
därmed är budget i balans för dessa kostnader. Det har varit få placeringar varför ett 
antagande om att 1,7 till 2 miljoner kronor är en rimlig lägsta nivå. Köp av vårdplatser för 
barn och unga har ett underskott mot budgeterat med 3,4 miljoner kronor och 1 miljon kronor 
mer än föregående år. Liksom under externa intäkter påverkas även kostnaderna för ensam-
kommande barn och unga av att det är färre inom nämndens ansvar samt att kostnaderna har 
anpassats efter lägre ersättningar. Årets utfall för placeringar ensamkommande barn och unga 
är 11 miljoner kronor lägre än föregående år. 

Personalkostnaderna för året är i nivå med föregående år och 3,6 miljoner kronor lägre än 
budgeterat. Överskottet beror främst på chefstjänster inte varit tillsatta under året i väntan på 
omorganisationen som gäller från januari 2020. Nämnden har även haft lägre kostnader än 
budgeterat för familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer för barn och unga och 
ensamkommande. Större del av personalkostnader har finansierats i driftprojekt än budgeterat. 

De interna kostnaderna består främst av lokalhyra och köp av vårdplats. Utfallet är 2 miljoner 
kronor högre än budgeterat och 29 procent högre än förra året. Ökningen från föregående år 
består av högre kostnader för vårdplats. 
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15.7 Driftredovisning 

Tkr 
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 
från budget 

Nämndverksamhet -351 -399 -382 17 

Nämndadministration -128 -208 -159 49 

Konsument- och energirådgivning -108 -40 -36 4 

Tillstånd -181 0 70 70 

Förvaltningsövergripande -6 304 -6 603 -6 277 326 

Missbrukarvård för vuxna -4 135 -5 214 -4 979 235 

Barn- och ungdomsvård -29 375 -27 826 -29 921 -2 095 

Familjerätt -2 090 -2 070 -2 215 -145 

Övriga insatser vuxna -536 -1 940 -1 193 747 

Ekonomiskt bistånd -15 776 -16 332 -16 596 -264 

Flyktingmottagande -1 067 -3 140 -1 730 1 410 

Arbetsmarknadsåtgärder -290 -157 -190 -33 

Summa -60 341 -63 929 -63 608 321 

 

Nämndens budget för året är 63,9 miljoner kronor. 63,6 miljoner har använts och överskottet 
är därmed 321 000 kronor. 

De övergripande verksamheterna har ett överskott vid bokslut på 327 000 kronor vilket är 
avsevärt bättre än tidigare prognostiserats. Överskottet beror på att vakanta chefstjänster inte 
tillsattes under organisationsöversynen inför år 2020. Trots kostnad för rekrytering av nya 
chefer och avslut av personal blir det totalt ett överskott. 

Inom verksamhetsområdet missbrukarvård för vuxna finns ett överskott mot budgeterat med 
235 000 kronor. Sedan år 2016 har det blivit både färre och mindre kostsamma placeringar 
samtidigt som förebyggande arbete har prioriterats. Utfallet för vårdplaceringar vuxna är 
något högre år 2019 jämfört med föregående år men lägre än budgeterat. Antalet placeringar 
är fortfarande mycket lågt jämfört med övriga kommuner i riket. Flertalet av dessa nya 
placeringar kommer fortsätta under början av år 2020. Överskottet påverkas även av att 
kostnader för kontaktpersoner vuxna enligt socialtjänstlagen (SoL) är mycket lägre än 
budgeterat. 

Inom verksamhetsområdet barn och ungdomsvård är det totalt ett underskott mot budget med 
2,1 miljoner kronor. Totala kostnaden är i nivå med föregående år. Det finns flera 
verksamheter som har ett överskott mot budgeterat såsom egna familjehem, kontaktpersoner 
och kontaktfamiljer eftersom behovet under året har varit lägre än förväntat. Institutionsvård 
för barn och unga visar på ett underskott på 3,2 miljoner kronor jämfört med budget och 
700 000 kronor mer än föregående år. Under senare delen av året har det uppstått behov av 
fler placeringar än vad som var budgeterat. Flertalet av dessa nya placeringar kommer 
fortsätta under år 2020. Liksom för vuxna är det ett fåtal individer som är placerade jämfört 
med andra kommuner i riket. Arbetet med förebyggande hemmaplanslösningar sen ett flertal 
år tillbaka har bidragit till det låga antalet placeringar. 

Inom verksamheten familjerätt och familjerådgivning blir det ett underskott med 145 000 
kronor mot budgeterat. Underskottet beror på att en budgeterad avgift för familjerådgivning 
avslogs av kommunfullmäktige och behov av en extern familjerådgivare har uppstått under 
året. 
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Inom verksamhetsområdet övriga insatser vuxna redovisas ett överskott mot budgeterat på 
747 000 kronor. Behovet av skyddat boende inom våld i nära relationer har varit lägre än 
budgeterat och har ett överskott mot budgeterat på 240 000 kronor. Inom verksamheten 
redovisas även sociala bostäder där ett överskott mot budget ligger på 520 000 kronor. Ett 
antal renoveringar i samband med utflytt har varit mindre kostsamma än beräknats vid 
budgetering. 

Ekonomiskt bistånd visar på ett underskott mot budgeterat med 264 000 kronor. Årets 
underskott beror på att inhyrd personal varit nödvändigt vid längre vakanser. Jämfört med 
föregående år är kostnaden för utbetalt försörjningsstöd 500 000 kronor högre under år 2019, 
men utfallet är lägre än budgeterat. 

Verksamheten med ansvar för ensamkommande barn och unga visar på ett överskott med 1,4 
miljoner kronor. Överskottet beror dels på att ersättningar för tidigare år har beslutats av 
Migrationsverket med högre summor än förväntat och lägre kostnader för placeringar. Arbetet 
med att sänka placeringskostnaderna under år 2018 ger helårseffekt under år 2019 och bidrar 
till att ersättningen från Migrationsverket täcker kostnaderna löpande. Antalet 
ensamkommande barn och unga som nämnden ansvarar för blir färre för varje år. En stor 
andel av de över 20 år går ut gymnasiet och blir självförsörjande. Vid årets slut finns endast 
31 individer kvar av budgeterade 60. 

15.7.1.1 Är ekonomin i balans? 

Prognosen för årsbokslutet har varierat med ungefär 1 miljoner kronor från underskott till 
överskott. Under våren är det alltid mycket svårt att lämna en korrekt prognos för 
institutionsplaceringar och försörjningsstöd. 

Budget för institutionsplaceringar för både vuxna och barn/unga är låg för året. Antal 
placeringar år 2019 har varit på samma låga nivå som för år 2018 fram till augusti. Trots ett 
antal nya placeringar under hösten har nämnden en låg nivå jämfört med övriga kommuner. 

Prognosen för ekonomiskt bistånd var mer pessimistisk under året då omvärldsfaktorer som 
kräver långsiktigt utvecklingsarbete kan ha stor påverkan. Förändringen inom 
Arbetsförmedlingen förväntades ge större påverkan redan under hösten 2019. 

15.8 Investeringar 

tkr 
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 
från 

budget 

Inkomster     

Utgifter -73 -120 -201 81 

Summa -73 -120 -201 81 

Nämnden redovisar ett underskott i investeringsbudgeten på 81 000 kronor. Förvaltningen 
investerade i kontorsmöbler till följd av omflyttning i befintliga lokaler samt arkivskåp för att 
säkerställa en rättssäker hantering av akter. 
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15.9 Intern kontroll 

Nämnden har påbörjat ett arbete med att skapa en struktur för hur nämnden systematiskt ska 
arbeta med den interna kontrollen i enlighet med 6 kap. 6§ kommunallagen. Nämnden har 
uppmärksammat flera områden som nu ligger till grund för planerade internkontroller år 2020. 

Nämndens verksamheter arbetar kontinuerligt med olika former av egenkontroller och 
uppföljningar. Bland annat har stickprovskontroller av ansökningar och utbetalningar inom 
enheten för ekonomiskt bistånd och etablering genomförts. Genomgång av 
förhandsbedömningar, handläggningstid och förfarande utifrån lagstiftning har genomförts 
inom samtliga verksamheter. Avstämningar per månad avseende förväntade intäkter från 
Migrationsverket har genomförts enligt planering. Konstaterade utvecklingsområden finns 
inom verksamhet i arbetet med ansökningar till Migrationsverket vilket fortsätter under år 
2020. 

Någon strukturerad internkontrollplan har däremot inte funnits inom nämndens 
ansvarsområde under år 2019. 

15.10 Förväntad utveckling 

Nämndens verksamheter är känslig för förändrade omvärldsfaktorer, som till exempel 
demografisk utveckling, Regionens förändrade vårdstruktur, Arbetsförmedlingens förändrade 
grunduppdrag, förväntad lågkonjunktur och framtida utformning av mottagandet av 
nyanlända. 

Dessa förändringar kommer att påverka nämndens verksamheter på ett eller annat sätt. 
Förändringarna kommer även att ha en direkt eller indirekt påverkan på kommunens 
kostnader inom försörjningsstöd och placeringar. 

Nämndens förvaltning har under året byggt upp en förvaltningsorganisation som skall 
möjliggöra att möta upp dessa kommande utmaningar. 

Den demografiska utvecklingen och medborgarens delaktighet i kontakten med nämndens 
förvaltning är viktig att följa och ställer andra krav på tekniska och digitala lösningar. 
Volymökningar inom målgrupperna, lokalförsörjningsbrist och effektivisering föranleder 
även andra arbetssätt för det förvaltningen idag hanterar analogt. För delar av nämndens 
förvaltning kommer behovet av teknisk utveckling och digitalisering påverka verksamheterna 
i hög grad framöver, både i linjearbetet och i olika projekt. 

Nämnden behöver avsätta resurser för att öka sitt kunnande och sin beredskap att ta del av och 
påverka denna utveckling så att tekniken blir ett reellt stöd för den enskilde individen och 
medarbetarna i verksamheten. 

För att enheten ekonomiskt bistånd och etablering ska kunna prioritera arbetet med de 
sökande som har en komplex problematik har förvaltningen ett projekt som kommer fortgå 
under år 2020, med förenklad handläggning och ökad digitalisering. Projektet syftar till att 
automatisera hanteringen av de enklare ärendena. Ökad digitalisering kan öka 
tidseffektiviteten och även bidra till att Håbo kommun är en attraktiv arbetsgivare. 

Mobbning, hot, ryktesspridning på sociala medier ökar, det gäller både ungdomar och vuxna. 
När det dyker upp nya sociala medier är det är svårt att veta vad det innebär för förändrade 
arbetssätt för förvaltningen. Försäljning av droger på sociala medier ökar. Ökad 
digitaliseringen kan innebära att vi tappar det som människan är skapt för, sociala relationer. 
Dessutom leder det ofta till ett stillasittande liv med sämre kondition och ökad risk för psykisk 
ohälsa. Förvaltningen behöver öka kompetensen hur ökad digitalisering i samhället påverkar 
förvaltningens framtida arbetssätt. 
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16 Vård- och omsorgsnämnden 

16.1 Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet befinner sig i ett år av omstrukturering. Ett antal av 
nämndens ledamöter är nya och nämndens förvaltningsorganisation går igenom en större 
omstrukturering. 

Även nämndens nuvarande verksamheter har under året varit under utveckling, planering, 
omstrukturering eller avveckling. Bland annat har två nya gruppbostäder LSS startats upp, 
nya äldreboenden planeras, anhörigstödet har omstrukturerats, psykiatriboendet och 
korttidsboendet LSS har avvecklats. 

Nämnden kommer att helt eller delvis uppnå uppsatta mål för året. 

Nämnden redovisar ett överskott med cirka 8,3 miljoner kronor jämfört med budget. I utfallet 
finns både försenade uppstarter och planerade avslut av verksamheter samt ett antal vakanta 
tjänster. Samtidigt redovisar andra verksamheter högre kostnader än budgeterat, framför allt 
köp av externa boendeplatser och köp av hemtjänst. 

16.2 Uppdrag och ansvarsområde 

16.2.1 Uppdrag och ansvarsområde 

På uppdrag av kommunfullmäktige ska nämnden tillgodose kommuninvånarnas behov av 
vård, omsorg, stöd och service enligt gällande regelverk. 

Nämndens verksamhet regleras främst av bestämmelser i: 

 Socialtjänstlag (2001:453) (SoL) 
 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
 Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) (HSL) 
 Patientsäkerhetslag (2010:659) 
 Kommunallag (2017:725) 
 Förvaltningslag (2017:900) 
 SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
 SOSFS 2014:5, om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, 

LVM och LSS 
 SOSFS 2014:4, om våld i nära relationer 

Därutöver tillkommer även annan lagstiftning och föreskrifter, nationella riktlinjer samt 
kommunala styrdokument. Barnperspektivet ska alltid beaktas. 

Nämnden har det politiska ansvaret för verksamhet inom äldreomsorgen, omsorgen om 
funktionshindrade, vård och stöd till långvarigt psykiskt sjuka och kommunal hälso- och 
sjukvård. 

Nämnden ansvarar även för personal-, ekonomi- och målsättningsfrågor samt utvärdering och 
utveckling av verksamheten. 
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16.3 Årets händelser 

Ett omtag har gjorts i ett pågående projekt att utveckla och revidera nämndens ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9. För att säkerställa god kvalitet inom 
förvaltningens verksamheter och ett mer systematiskt arbetssätt som skapar trygghet och 
rättssäkerhet för den enskilde. 

Projekt för ny patientjournal (Hälsoärendet) har genomförts, som ska säkerställa 
inrapportering av statistik enligt föreskrift och dokumentation för legitimerad personal enligt 
den nationella informationsstrukturen med fokus på patientens vårdprocess. 

Införande av digitala signeringslistor, pilotprojekt som pågår på ett av nämndens äldreboende. 
Effektmål att kvalitetssäkra läkemedelshanteringen för den enskilde. 

En stor lönesatsning genomfördes för sjuksköterskor i hemsjukvården för att kompensera 
löneglidning för medarbetare som arbetar i kommunen. Satsningen har medfört att nämnden 
har kunnat behålla erfarna medarbetare. 

Nämndens förvaltning har fortsatt att utveckla det pedagogiska stödet i 
omsorgsverksamheterna både genom kompetensutveckling men också genom fortsatt 
rekrytering av stödpedagoger. 

Nämnden har under våren startat två nya gruppbostäder LSS med totalt 11 lägenheter. 

Daglig verksamhet enligt LSS flyttar för att få ändamålsenliga lokaler och i ett första steg har 
delar av verksamheten flyttat under våren. Verksamheten har fått flera nya brukare under året 
samt påbörjat samarbete med flera nya arbetsplatser. Tre individer har lämnat daglig 
verksamhet för arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. 

Arbetsstödet inom socialpsykiatrin har upplevt en kraftig ökning av antal brukare men har 
också gett stöd till fem individer att övergå till lönearbete. 

På Solängen har det installerats komfortkyla och övriga äldreboenden har alla fått olika 
lösningar för att kunna kyla åtminstone delar av fastigheten. Under året har ett arbete 
påbörjats med att utreda en tidigareläggning av äldreboendet som planerades att vara färdigt 
år 2025. Planen är att detta boende ska vara färdigt år 2022-2023. 

Insatsen trygghetslarm har blivit avgiftsfri för brukare. 

Den kommunala hemtjänsten arbetar vidare med sitt utvecklingsarbete och prognostiserar en 
ekonomi i balans för första gången sedan nämnden införda LOV (lagen om valfrihetssystem) i 
hemtjänsten. 

Volymerna inom äldreomsorgen har ökat markant. Ökningen har blivit kännbar både gällande 
hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och korttidsboende. 

Nämnden har startat upp en upphandling av tio äldreboendeplatser i närområdet på grund av 
volymökningarna inom äldreomsorgen. 

Servicebostaden inom psykiatri stängdes under våren 2019 vilket har bidragit till externa köp 
för att tillgodose den enskildes behov. 

Ekans korttidsboende LSS stängdes vid årsskiftet. 

Under våren införde nämnden en begränsning av antalet resor med färdtjänst. Från fria resor 
till 200 resor per år. 
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16.4 Uppföljning kvalitet och mål 

16.4.1 Perspektiv: Målgrupp 

Utvecklingsmål: 
16.4.1.1 Utveckla förvaltningens arbete med att säkerställa individens rätt till 
självbestämmande, delaktighet och inflytande inom LSS-området. 

 Helt uppfyllt 

Analys 

Nämnden ska genom förvaltningen verka för den enskildes rätt till självbestämmande, 
delaktighet och inflytande, för att kunna ta tillvara på den enskildes resurser och göra korrekta 
bedömningar. Det är viktigt att förvaltningens medarbetare har ett professionellt bemötande 
och arbetar med att skapa god tillgänglighet på alla plan. Om möjligt ska anhörigas kunskaper 
och erfarenheter tas tillvara. Det är individens behov och förutsättningar som är avgörande 
som utgångspunkt för planering av insatsen. 

Inom ramen för sitt grunduppdrag ska berörda verksamheter i sitt arbete verka för att 
säkerställa individens rätt till självbestämmande, delaktighet och inflytande. 

Kompetensutvecklingsinsatser har genomförts i alla nämndens omsorgsverksamheter. 
Förvaltningen har arbetat fram en ny verksamhetsidé där rättighetslagstiftningen står i fokus. 
Omsorgsverksamheterna har också arbetat med metodutveckling inom tydliggörande 
pedagogik, kommunikation och lågaffektivt bemötande. Ett antal stödpedagoger har anställts 
för att ytterligare förstärka metodutveckling och implementera arbetssätt som möjliggör 
individens rätt till bland annat självbestämmande, delaktighet och inflytande. 

Förvaltningen har även påbörjat en analys av vilka delar inom myndighetsutövning som 
behöver utvecklas ytterligare för att nå nämndens mål. Analysen har bland annat visat ett 
behov av att utveckla information och kommunikation med den enskilde samt ett behov av att 
se över hur möten med den enskilde planeras och genomförs. 

Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta även under år 2020. 

 

 

16.4.2 Perspektiv: Verksamhet 

Utvecklingsmål: 
16.4.2.1 Kvalitetssäkrad dokumentation i individärenden inom nämndens 
verksamheter 

 Delvis uppfyllt 

Analys 

För att nämnden ska kunna ge en kvalitetssäkrad dokumentation i individärenden krävs det 
fungerande stödsystem. En öppen kommunikation och samarbete internt och externt, mellan 
alla yrkeskategorier och funktioner är en förutsättning för att skapa en god kvalitet. För att 
säkerställa en god vård och omsorg för den enskilde krävs en väl fungerande hantering av 
avvikelser, klagomål och synpunkter. Resultaten från detta ska användas för att utveckla och 
förbättra nämndens verksamheter. 

En genomlysning av förvaltningens dokumentationsmodell, IBIC (individens behov i 
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centrum), gjordes under hösten 2019, för att göra en bedömning av vad som behöver 
utvecklas, revideras och förenklas. Efter genomlysningen har förvaltningen beslutat att 
avvakta med införandet av IBIC inom andra områden som till exempel LSS och 
socialpsykiatri, eftersom nämndens verksamhetssystem inte fungerar optimalt. En fortsatt 
diskussion hur nämnden går vidare gällande IBIC kommer att ske under år 2020. 

 

16.4.3 Perspektiv: Medarbetare 

Utvecklingsmål: 
16.4.3.1 Rätt kompetens i nämndens verksamheter 

 

 Delvis uppfyllt 

Analys 

En god fysisk och psykosocial arbetsmiljö är viktigt för att behålla och rekrytera kompetenta 
medarbetare. Ett tillitsbaserat och nära ledarskap som bjuder in till delaktighet och tar tillvara 
på medarbetarnas kompetens ger förutsättningar för en god verksamhet. 

En lärande miljö som präglas av prestigelöshet och kunskapsutveckling ger en 
förvaltningsorganisation som kontinuerligt utvecklas och är rustad för nya utmaningar och 
möjligheter. 

För att ha en god kvalitet i verksamheterna är det avgörande att ha engagerade medarbetare 
med rätt kompetens. 

Nämndens samtliga verksamheter har inför nyrekryteringar tagit fram kompetensprofiler som 
säkerställer att den rekryterade har den kompetensprofil som krävs för uppdraget. 

Förvaltningen har haft ambitionen att revidera befintliga kompetensprofiler på 
verksamhetsnivå. Det har dock inte hunnits med och kommer att skjutas fram till år 2020. 

 

Utvecklingsmål: 
16.4.3.2 Behålla en tillitsbaserad organisation som inkluderas i den nya styrmodellen. 

 Helt uppfyllt 

Analys 

För att nämnden ska bibehålla en tillitsbaserad förvaltningsorganisation krävs en god fysisk 
och psykosocial arbetsmiljö, där grunden är att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare. 

För att förvaltningen ska bibehålla ett tillitsbaserat och nära ledarskap är det viktigt att ta 
tillvara medarbetarnas kompetens och skapa förutsättningar för en välfungerande verksamhet. 
En lärande miljö som präglas av prestigelöshet och kunskapsutveckling ger en organisation 
som kontinuerligt utvecklas och är rustad för nya utmaningar och möjligheter. 

Under februari månad hade nämnd och förvaltning en gemensam dag, för att lära känna 
varandra. Nämnd och förvaltning arbetade tillsammans för att föra en dialog om hur 
kommunens nya horisontella och tillitbaserade styrmodell påverkar nämndens och 
förvaltningens gemensamma relation. Under hösten genomfördes två måldialoger mellan 
nämnd och förvaltning utifrån den nya styrmodellen. 
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Nämnden genomförde tillsammans med kommunstyrelsens arbetsutskott en 
verksamhetsdialog utifrån den nya styrmodellen. 

Förvaltningen har fördjupat sin kunskap om hur man kan bibehålla en tillitsbaserad 
förvaltningsorganisation, bland annat genom tillitsdagar med samtliga chefer och delar av 
stödfunktionerna inom förvaltningen. Förvaltningen har också genomfört en omorganisering 
för att ytterligare fördjupa och utveckla den tillitsbaserade förvaltningsorganisationen inför år 
2020. 

Förvaltningen har även arbetat med att implementera den horisontella styrmodellen i inom 
nämndens samtliga verksamheter. Implementeringsarbetet har bestått av hur förvaltningen ska 
arbeta med mål- och verksamhetsplanering samt hur strukturen inom förvaltningen ska se ut 
vad avser verksamhetsuppföljning i dialogform i de olika nivåerna. 

Kommunövergripande har samtliga förvaltningar arbetat med ett framtagande av en 
gemensam värdegrund. Implementeringsarbete av värdegrunden inom nämndens samtliga 
verksamheter fortsätter under år 2020. 

Som metod för att mäta nämndens utvecklingsmål har förvaltningen lämnat en sammanfattad 
nulägesbeskrivning i dialogform. 

Aktiviteterna som genomförts har bidragit till att utvecklingsmålet har uppfyllts. Aktiviteterna 
har även bidragit till en tydligare utgångspunkt och grund för nämnd och förvaltning att arbeta 
vidare med gällande verksamhetsplanering och uppföljning för kommande år. 

 

16.5 Volym- och resursmått 

16.5.1 Volymmått 

Mått 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Budget 
2019 

Antal brukare i kommunens hemtjänst, egen regi 301 261 396 250 

Antal brukare inom hemtjänsten, totalt 402 405 513 385 

Antal brukare som har trygghetslarm 305 399 458 440 

Antal biståndsbedömda timmar inom hemtjänsten 94 698 89 133 102 985 81 750 

Antal brukare inom hemtjänsten, totalt 

Antalet brukare inom hemtjänst har ökat markant under år 2019 till följd av 
befolkningsutvecklingen, där gruppen 80 år och äldre ökar. Under året har många nya brukare 
tillkommit som förvaltningen inte förutsett i budgetarbetet. 

Antal brukare som har trygghetslarm 

Antalet brukare som har trygghetslarm har ökat utifrån en ökad äldre befolkning. En 
bedömning från förvaltningen är att en del av ökningen kan bero på att larmen från och med 
år 2019 är avgiftsbefriade. 

Antal biståndsbedömda timmar inom hemtjänsten 

Antalet hemtjänsttimmar har ökat markant under år 2019 till följd av befolknings-
utvecklingen, där gruppen 80 år och äldre ökar. Det har tillkommit många nya brukare med 
omfattande stödbehov, som förvaltningen inte har förutsett. Vilket lett till kraftigt ökade 
volymer av hemtjänsttimmar. 
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16.6 Resultaträkning och ekonomisk analys  

tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Bokslut 2019 
Avvikelse från 

budget 

Externa intäkter 57 776 52 788 55 613 2 825 

Interna intäkter 21 632 20 739 24 982 4 243 

Summa intäkter 79 408 73 527 80 595 7 068 

Verksamhetsköp, bidrag, 
material 

-63 199 -64 770 -72 361 -7 591 

Personalkostnader -189 813 -208 066 -198 625 9 441 

Övriga kostnader -41 374 -46 043 -44 526 1 517 

Interna kostnader -35 599 -36 781 -38 911 -2 130 

Summa kostnader -329 985 -355 660 -354 423 1 237 

Resultat -250 577 -282 133 -273 828 8 305 

Nämndens externa intäkter är cirka 2,8 miljoner kronor högre än budgeterat. Intäkterna för 
utförd assistans är cirka 1 miljon kronor högre till följd av utökade assistansärenden. Avgiften 
för beviljad hemtjänst är cirka 1 miljon kronor högre till följd av ökade volymer. Intäkterna är 
också högre då fler hjälpmedel sålts inom länets hjälpmedelssamarbete. Jämfört med år 2018 
är intäkterna markant lägre till följd av färre assistansärenden och ett avslutat statsbidrag. 
Jämfört med föregående år redovisas högre intäkter för hemtjänstavgift, högre hyresintäkter 
för nystartade omsorgsboenden, samt högre intäkter för vidareförsäljning av hjälpmedel och 
försäljning av måltider. 

De interna intäkterna är högre jämfört med både budget och föregående års utfall. De högre 
intäkterna beror till stor del på att antalet biståndsbedömda timmar kommunal hemtjänst varit 
markant fler än förväntat. 

Kostnaden för verksamhetsköp och bidrag är högre jämfört med både budget och föregående 
års utfall. Kostnaden är högre till följd av större volymer. Antalet biståndsbedömda timmar 
inom hemtjänst har ökat vilket medför en högre kostnad för köp inom LOV. Under året har 
flera externa platser på korttidsboende, äldreboende och boende enligt LSS köpts till följd av 
brist på platser i kommunen. Biståndsbedömd assistans enligt LSS utförd av privat utförare 
har också ökat i volym. 

Kostnaden för personal är cirka 9,4 miljoner kronor lägre än budgeterat. En stor skillnad 
mellan budget och utfall återfinns i de verksamheter som avslutats eller inte startats upp. 
Korttidsboende LSS redovisar lägre personalkostnader eftersom starten av helgklubb inte 
genomförs samt att korttidsboendet fram till och med stängning inte bemannar i budgeterad 
utsträckning. Förvaltningen avvaktar uppstarten av dagverksamhet för äldre till följd av en 
minskad efterfrågan och brist på lämpliga lokaler. Psykiatriboendet avslutades den sista 
februari vilket medför ett överskott mot budget. Förvaltningsövergripande har ett antal 
tjänster under stora delar av året varit vakanta. Boende enligt LSS redovisar lägre personal-
kostnader än budgeterat. Avvikelsen i de nystartade gruppbostäderna beror på en osäkerhet i 
budgetarbetet kring individernas stödbehov och därpå följande behov av bemanning. Inom 
daglig verksamhet är kostnaderna lägre till följd av tillfälligt vakanta tjänster. Volymökningen 
av biståndsbedömd hemtjänst medför högre personalkostnader, men även högre intäkter, för 
den kommunala hemtjänstutföraren. 

Jämfört med föregående år är kostnaderna för personal cirka 8,8 miljoner kronor högre. 
Kostnaderna är högre för att nya boenden öppnat samt volymökningar inom hälso- och 
sjukvård. Lägre kostnader finns för korttidsboende LSS, personlig assistans och trygg 
hemgång. 
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De övriga kostnaderna är lägre än budgeterat med 1,5 miljoner kronor. Förvaltnings-
övergripande finns lägre kostnader för system, tekniska satsningar, konsulter och utbildning. 
De verksamheter som inte startats upp eller som avslutats redovisar lägre driftkostnader. 
Högre kostnader finns för inköp av hjälpmedel, livsmedel i restaurang, hyror samt befarat vite 
för ett ej verkställt beslut. Jämfört med föregående år är kostnaden högre till följd av nya 
verksamheter, fler hjälpmedel och ett nytt avtal med länets gemensamma hjälpmedelscentral. 

Nämndens interna kostnader är högre jämfört med både budget och föregående år. 
Kostnadsökningen beror på stora volymökningar av kommunal hemtjänst. Färre elever än 
budgeterat haft förlängd skolbarnomsorg, vilket medför lägre interna kostnader. Jämfört med 
föregående år är kostnaderna för internhyra högre till följd av nystartade verksamheter. 

16.7 Driftredovisning 

Tkr 
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 
från budget 

Nämndverksamhet -353 -379 -392 -13 

Nämndadministration -198 -204 -201 3 

Förvaltningsövergripande -9 848 -11 971 -10 376 1 595 

Hemtjänst i ord. Boende -44 640 -43 207 -46 175 -2 968 

Särskilt / annat boende -71 022 -72 856 -71 620 1 236 

Korttidsboende -7 031 -11 515 -13 535 -2 020 

Dagverksamhet -2 602 -4 043 -2 673 1 370 

Boendestöd -4 768 -4 609 -4 371 238 

Öppen verksamhet -7 871 -6 403 -6 773 -370 

Övr insatser ord. Boende -1 171 -1 263 -1 259 4 

Handläggning SoL -4 700 -4 354 -3 909 445 

Personlig assistans -16 885 -17 560 -17 692 -132 

Särskilt boende LSS -28 826 -44 182 -41 195 2 987 

Daglig verksamhet LSS -9 201 -11 858 -10 369 1 489 

Övriga insatser LSS -8 630 -10 768 -6 921 3 847 

Handläggning LSS -1 564 -1 632 -1 618 14 

Färdtjänst -7 220 -7 907 -7 951 -44 

Hälso- och sjukvård -23 920 -27 372 -26 740 632 

Bostadsverksamhet -127 -50 -58 -8 

Summa -250 577 -282 133 -273 828 8 305 

 

Nämnden redovisar ett överskott med cirka 8,3 miljoner kronor jämfört med budget. 

Förvaltningsövergripande inom nämnden är en stor skillnad mellan budget och utfall att ett 
antal tjänster under stora delar av året varit vakanta. Jämfört med budget är också kostnaderna 
för system, konsulter och tekniska satsningar lägre. 

Kostnaderna för hemtjänst i ordinärt boende är totalt cirka 3 miljoner kronor högre än 
budgeterat. Antalet biståndsbedömda timmar har ökat i en större volym än budgeterat. Årets 
utfall har påverkats av nämndens brist på platser på korttidsboende och äldreboende. Till följd 
av den högre volymen ökar intäkterna av avgifter för hemtjänst. 

Den kommunala hemtjänstutföraren redovisar ett positivt utfall där intäkterna är större än 
kostnaderna. Intäkterna ökat till följd av mer biståndsbedömd hemtjänst samtidigt som ett 
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aktivt arbete har gjorts med optimera bemanning och personalkostnader utifrån givna 
volymer. 

Särskilt/annat boende visar ett överskott på cirka 1,2 miljoner kronor. Jämfört med budget är 
den stora skillnaden psykiatriboendet som avvecklades. Effekten blir att verksamheten 
redovisar ett överskott. Högre kostnader finns för köp av psykiatriboende som inte 
tillhandahållits i kommunen. Nämnden har inte kunnat tillgodose behovet av äldreboende i 
kommunen vilket medfört externt köp av enstaka boendeplatser, vilket inte budgeterats. I 
utfallet finns en kostnad för en utredning för ett nytt äldreboende. Äldreboenden i egen regi 
redovisar ett överskott till följd av lägre kostnader för personal och förbrukningsmaterial. 

Verksamheten korttidsboende SoL visar sammantaget ett underskott om cirka 2 miljoner 
kronor. Behovet av korttidsplatser har ökat och förvaltningen köper platser utanför 
kommunen till följd av platsbrist i kommunen. 

Till följd av minskad efterfrågan och brist på lämpliga lokaler avvaktas uppstart av en ny 
dagverksamhet för äldre. Beslutet innebär ett redovisat överskott. 

Öppen verksamhet redovisar ett underskott till följd av underbudgeterade lokalhyror samt 
lägre försäljningsintäkter för måltidsförsäljning men bibehållen kostnad för 
måltidsproduktion. 

Kostnaderna för handläggning av äldreomsorg har varit lägre eftersom handläggningen av 
trygghetslarm delvis utförs av Kontaktcenter. 

Boende LSS redovisar lägre personalkostnader än budgeterat. Avvikelsen i de nystartade 
gruppbostäderna beror på en osäkerhet i budgetarbetet kring individernas stödbehov och därpå 
följande behov av bemanning. Kostnaden för köp av externa boendeplatser följer budget. I 
utfallet ryms en särskild avgift till IVO på 438 000 kronor för ett ej verkställt beslut om 
boende. 

Daglig verksamhet LSS har haft tillfälligt vakanta tjänster som inte ersatts fullt ut. 
Verksamheten har även lägre kostnader för övrig förbrukning och för lokaler. Detta eftersom 
en ny lokal som var budgeterad på helår tillträddes först i april. 

Inom övriga insatser LSS finns ett överskott på 3,8 miljoner kronor. Till följd av minskad 
efterfrågan genomför korttidsboendet för barn och unga inte den planerade helgklubben och 
bemannar inte i budgeterad omfattning fram till stängning. Kostnaden för förlängd 
skolbarnomsorg, som avser elever inom grundsärskola och gymnasiesärskola, är lägre till 
följd av lägre volymer än budgeterat. 

Inom området hälso- och sjukvård redovisar nämnden ett överskott. Rehab har haft vakanser 
som inte fullt ut ersatts. Både volymen av palliativa insatser och inhyrda sjuksköterskor har 
varit lägre än budgeterat. 

16.8 Investeringar nämnder bokslut 

tkr 
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 
från 

budget 

Inkomster 0 0 0 0 

Utgifter -917 -780 -977 -197 

Summa -917 -780 -977 -197 

Nämnden redovisar ett underskott om 197 000 kronor jämfört med investeringsbudget. 
Omprioriteringar har gjorts i befintlig investeringsbudget. I både budget och utfall finns 
kostnader för inventarier och hjälpmedel till de nya gruppbostäderna LSS och daglig 
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verksamhets nya lokal. Förvaltningen investerade i kontorsmöbler till följd av omflyttning i 
befintliga lokaler samt arkivskåp för att säkerställa en rättssäker hantering av akter. 

16.9 Intern kontroll 

Nämnden har påbörjat ett arbete med att skapa en struktur för hur nämnden systematiskt ska 
arbeta med den interna kontrollen i enlighet med 6 kap. 6§ kommunallagen. Nämnden har 
uppmärksammat flera områden som nu ligger till grund för planerade internkontroller år 2020. 

Nämndens verksamheter arbetar kontinuerligt med olika former av egenkontroller och 
uppföljningar. Någon strukturerad internkontrollplan har däremot inte funnits inom nämndens 
ansvarsområde under år 2019. 

16.10 Patientsäkerhet 

Det övergripande målet för patientsäkerhetsarbetet är att minska risken för att personer 
drabbas av vårdskada. En hög patientsäkerhet kännetecknas av att patient och personal är 
delaktiga i patientsäkerhetsarbetet, att det finns en god patientsäkerhetskultur och att 
vårdskador förhindras genom ett aktivt riskförebyggande förhållningssätt. 

Förebyggande arbete  

Individer som bor på äldreboende och korttidsboende får riskbedömningar av vård- och 
omsorgsteam för att undvika fall, tryckskada, undernäring och ohälsa i munnen. Finns en 
konstaterad risk sätts olika åtgärder in. Som stöd i arbetet används kvalitetsregistret Senior 
Alert. 

Antalet individer som drabbats av en fraktur i samband med fall är oförändrat jämfört med 
föregående år. Dock har antalet individer som drabbats av tryckskada på enheterna ökat från 
föregående år, från 10 till 19. 

Avvikelserapportering 

Antalet rapporterade avvikelser har ökat något. Tre händelser har bedömts medföra allvarlig 
vårdskada (lex Maria) och anmälts till IVO (Inspektionen för vård- och omsorg). Ett fåtal 
klagomål på brister i vård och omsorg har inkommit. Klagomålen har utretts tillsammans med 
verksamheten och återkopplats till berörda. Verksamheterna arbetar med att kontinuerligt 
rapportera avvikelser, att se brister på enhetsnivå och att arbeta med förbättringar är ett 
fortsatt viktigt utvecklingsarbete. 

Utskrivningsprocessen 

Ett fokusområde har varit att öka patientsäkerheten i utskrivningsprocessen. 
Samverkansdialogen har stärkts med primärvården och slutenvården (Enköpings lasarett). 
Antalet avvikelser som rör samverkan har trots det ökat. Avvikelserna berör främst brister i 
följsamhet till processen vid utskrivning. Ett exempel är att slutenvården inte bedömer fortsatt 
behov av hälso-och sjukvård, vilket medför risk för att patienters behov av hälso- och 
sjukvård inte kan tillgodoses vid utskrivning. Bristerna har inte resulterat i att patienter blivit 
utan hälso- och sjukvård. Det innebär dock stort arbete för kommunens hälso- och 
sjukvårdspersonal att bevaka alla patienter som skrivs ut från slutenvården. 

Informationsöverföring mellan legitimerad personal och omsorgspersonal 

Det har under långt tid funnits brister i hur information om hälso- och sjukvårdsinsatser 
överförs till personal. Under året reviderades rutinen med syfte att förbättra 
informationsöverföringen, vilket främst har lett till synliggjord problematik. Området behöver 
vidareutvecklas för att stärka patientsäkerheten. 



Årsredovisning 2019 168(209) 

16.11 Förväntad utveckling 

Håbo kommuns demografiska utveckling för gruppen 80 år eller äldre beräknas mer än 
fördubblas fram till år 2030. Det innebär stora utmaningar att strategiskt planera inför 
framtiden, speciellt när det gäller utvecklingen av äldreboende, korttidsboende, hemtjänst och 
hemsjukvård. Ett stort arbete görs nu över förvaltningsgränserna för att möta kommande 
behov. 

Ändrad ansvarsfördelning mellan landsting, primärvård och kommun gällande 
utskrivningsklara patienter inom slutenvården ställer fortsatt stora krav på nämndens hälso- 
och sjukvårdsorganisation. Som tidigare konstaterats så kommer andelen medborgare över 80 
år att öka snabbt i Håbo kommun, det är också den målgrupp som har störst behov av 
omvårdnad och service. 

Inom nämndens verksamheter för personer med funktionsnedsättning har det under en tid 
pågått ett tydligt paradigmskifte, där verksamheten förväntas röra sig mot ett mer pedagogiskt 
paradigm med rättighetslagstiftningen som utgångspunkt. Samtliga verksamheter inom LSS 
har en volymökning. 

Rekryteringsbehoven är fortsatt stort då nämndens verksamheter växer och förvaltningen har 
stora pensionsavgångar framöver. Förvaltningen behöver därför öka takten i sitt arbete med 
att bli en mer attraktiv arbetsgivare. 

Nämndens verksamheter är komplexa och spänner över en stor mängd olika inriktningar. Det 
ställer stora krav på kompetens hos förvaltningens medarbetare och ledning för att kunna 
erbjuda en personcentrerad och individualiserad stöd- service- och omsorgsverksamhet. 

Den demografiska utvecklingen och medborgarens delaktighet i kontakten med nämndens 
förvaltning är viktig att följa och ställer andra krav på tekniska och digitala lösningar. 
Volymökningar inom målgrupperna, lokalförsörjningsbrist och effektivisering föranleder 
även andra arbetssätt för det förvaltningen idag hanterar analogt. För delar av nämndens 
förvaltning kommer behovet av teknisk utveckling och digitalisering påverka verksamheterna 
i hög grad framöver, både inom linjearbetet och i olika projekt. 

Nämnden behöver avsätta resurser för att öka sitt kunnande och sin beredskap att ta del av och 
påverka denna utveckling så att tekniken blir ett reellt stöd för den enskilde individen och 
medarbetarna i verksamheten. 
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17 Kultur- och fritidsnämnden 

17.1 Sammanfattning 

Under 2019 har förvaltningen haft i uppdrag att genomföra en omorganisation inom 
administrationen och fritidsgården samtidigt som man byggt upp en ny förvaltning och 
nämnd. 

Förvaltningen har effektiviserats inför 2020 med 1,2 miljoner varför två verksamhetschefer 
fått sluta. Effektiviseringen och organisationsutvecklingen har bidragit till att fler medarbetare 
får ansvar för verksamhet och ekonomi på samtliga enheter. 

Det ekonomiska utfallet är bättre än beräknat. Det beror till stor del på att föreningsbidraget 
inte förbrukats samt att fritidsgårdarna inte bemannats i den utsträckning som varit planerad.  

Sommar i centrum genomfördes som en ny aktivitet vilket bestod av en lekmiljö utanför 
kommunhuset där barn och barnfamiljer erbjöds pyssel, lek och föreställningar.  

Förvaltningens måluppfyllelse är god. Förvaltningen har genomfört sina grunduppdrag enligt 
förväntan samtidigt som man verkställt en ny administrativ struktur. 

17.2 Uppdrag och ansvarsområde 

Årets uppdrag har handlat om att etablera rutiner för etablering av en ny nämnd och 
förvaltning. 

Det grundläggande uppdraget för kultur- och fritidsnämnden är att främja och stimulera ett 
allsidigt kultur- och fritidsliv. Nämnden ansvarar för: biblioteksverksamhet, öppna 
fritidsverksamheten, kommunens idrotts-, kultur- och fritidsanläggningar, kommunens 
bidrags-, pris- och stipendieverksamhet inom kultur- och fritidsområdet, regelverk för 
hyressättning och prioriteringar för verksamhet i kommunala kultur- och fritidslokalen och 
anläggningar, arrangemang riktade till kommuninvånarna, inköp av offentligt konst och 
förvaltning av kommunens konstsamlingar, bevaka frågor om utsmyckning av offentliga 
platser och byggnader, samordna kommunens sommarjobb för ungdomar, kommunens 
verksamhet med anledning av att kommunen ingår i Finskt förvaltningsområde. För 
kommunens finska verksamhet utgår statsbidrag. Verksamheten regleras i lag om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk och i förordningen om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk. 

Målgruppen för kultur- och fritidsnämnden är alla medborgare i Håbo. Uppdraget utförs 
genom dels att bedriva egen verksamhet på bibliotek, kultur, mötesplatser och 
idrottsanläggningar dels genom stöd till föreningar. 
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17.3 Årets händelser 

Sommar i centrum 

Under fyra veckor i juli och augusti arrangerade kultur och fritid ett sommarprogram i 
centrum för barn och unga i syfte att erbjuda lovaktiviteter för barn som inte kommer iväg på 
semester. Satsningen skapade trivsel för såväl invånare som besökare och bidrog till en mer 
levande stadsmiljö.  

Ungdomslokal i centrum för förebyggande arbete 

Som ett led i kommunens förebyggande arbete har en ungdomslokal upprättats i centrum. 
Satsningen är en samverkan med socialenheten och trygghetsrådet och pågår fram till juni 
2020.  Syfte är att fånga upp unga som ställt sig utanför skola och samhälle samtidigt som 
kommunen arbetar för att stävja oroligheter i centrummiljön.  

Fritidsbank under uppbyggnad  

Under 2019 har förvaltningen påbörjat insamling av sportutrustning för etablering av en 
Fritidsbank. En lokal på Kalmarvägen 5 har iordningställts. I nuläget har 300 av 1000 
sportartiklar samlats in. Insamlingen fortsätter 2020. 

Upprustade stränder  

Under 2019 har större underhållsarbete gjorts vid Ekilla och Kalmarsand. Bryggor har setts 
över och hanteras nu av extern aktör för att säkerställa trygghet och säkerhet i vattnet. 

17.4 Uppföljning kvalitet och mål 

17.4.1 Perspektiv: Målgrupp 

Utvecklingsmål: 
17.4.1.1 Öka den digitala närvaron bland kommunens olika målgrupper. 

 Helt uppfyllt 

Analys 

Biblioteket medverkar i en regional satsning vid namn "Digitalt först" som har resulterat i att 
biblioteket ökat den digitala närvaron bland medborgarna. Det innebär ökad information, 
service och tillgänglighet på bibliotekets hemsida och sociala medier. 

Föreningsbidragets handläggning och ansökningssystem utvecklas genom digitala tjänster 
men har fortfarande delar kvar för att skapa en bättre användning för såväl förvaltning och 
målgrupperna.  

Hemsidan har förbättrats men det återstår en del att göra vad gäller tillgänglig information 
digitalt. 

Inget måltal är satt för nyckelindikator varför måluppfyllelse förs i dialogform mellan kultur- 
och fritidsförvaltningen och nämnden. 

Nyckelindikator Utfall 2018 Måltal Utfall 
Måluppfyll

nad 

Andel medborgare som upplever att de finner 
information om kulturevenemang digitalt och kan föra 
dialog med arrangör/kommunen. 
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17.5 Volym- och resursmått 

17.5.1 Volymmått 

Mått 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Budget 
2019 

Antal besök på biblioteket 141 563 134 608 165 315 140 000 

Antal besök på biblioteket 

Fysiska besök 2019: 104 825 (2018: 113716) 
Webbesök 2019: 60490 (2018: 15924) 

Bibliotekets nya webb sjösattes i december 2018 och det innebar ett stort lyft för enheten. 
Tidigare skickades låntagarna iväg till externa webbsidor för att låna om medier och för att 
låna e-böcker. Den statistiken hade biblioteket inte tillgång till tidigare varför ingen sådan 
redovisning har gjorts. 

E-boklånen har ökat markant, det har blivit lättare och mer användarvänligt att låna e-medier 
vilket också innebär att många inte längre behöver besöka biblioteket fysiskt. 

Den digitala besökaren är en vuxen låntagare, det stora flertalet varvar fysiska besök/lån på 
biblioteket med e-bokslån på webben. 

Startsidan besöks mest, där ligger öppettiderna, kalendern där man ser vad som händer på 
biblioteket. Sen används ”Mina sidor”-funktionen mycket, där de reserverar medier och lånar 
om. Andra funktioner som används mycket är formulären där man skickar in förslag på inköp 
och fjärrlån. 

17.6 Resultaträkning och ekonomisk analys nämnder bokslut 

Tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Bokslut 2019 
Avvikelse från 

budget 

Externa intäkter 6 250 4 794 5 493 699 

Interna intäkter 656 95 955 860 

Summa intäkter 6 906 4 889 6 448 1 559 

Verksamhetsköp, bidrag, 
material 

-4 038 -5 248 -4 392 856 

Personalkostnader -17 201 -18 136 -19 696 -1 560 

Övriga kostnader -9 861 -11 055 -9 495 1 560 

Interna kostnader -21 774 -22 223 -22 011 212 

Summa kostnader -52 874 -56 662 -55 594 1 068 

Resultat -45 968 -51 773 -49 146 2 627 

Kultur och fritidsnämnden har en budget för 2019 på 51 773 000 kronor. 49 146 000 har 
förbrukats vilket ger ett överskott på 2,6 miljoner kronor. Enligt KF§116 2018-11-05 ska 
nämnden lämna överskott för de kapitalkostnader, avskrivningar och räntekostnad för 
investeringar, som inte faller ut och detta uppgår till 2,4 miljoner. 

De externa intäkterna är nästan 700 000 kronor högre än budgeterat men 12 procent lägre än 
föregående år. Mer intäkter än budgeterat beror på flera orsaker, bland annat skadestånd, 
ersättning för personal och de nya taxor och avgifter som beslutades inför 2019. 

De interna intäkterna består av ej budgeterade intäkter för sommarjobbare. Kostnaden för 
kommunens sommarjobbare fördelas mellan förvaltningarna. 
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Endast föreningsbidrag redovisas på rad verksamhetsköp och bidrag. Budget till 
föreningsbidrag ökade från 2018 till 2019 med 1,2 miljoner kronor. Under året har nästan allt 
kunnat betalas ut. Det är ett överskott på 856 000 kronor vilket kan förklaras av att behoven 
hos föreningarna inte varit i nivå med budgeterat. Detta kommer att balanseras under 2020 
och framåt vartefter nya föreningslokaler och föreningar etableras. 

Utfallet för personalkostnader är drygt 8 procent högre än budgeterat och 14 procent högre än 
föregående år. En del av underskottet mot budgeterat består av kostnader för sommarjobbare 
som var budgeterade på andra nämnder. Även personalavveckling med 1,2 miljoner kronor 
bidrar till högre kostnader under året. 

Övriga kostnader är i nivå med föregående år och 14 procent lägre än budgeterat. Orsaken är 
att kapitalkostnader för fotbollsanläggning budgeterades till en högre summa än vad utfallet 
blev under året. 

Interna kostnader består främst av lokalkostnader och ränta för investeringar. Utfallet är 
212 000 kronor lägre än budgeterat  och det är främst lägre räntekostnader än budgeterat 
vilket ingår i begreppet kapitalkostnader. 

17.7 Driftredovisning 

Tkr 
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 
från budget 

Kultur- och fritidsnämnd 0 -200 -299 -99 

Nämndadministration 0 -300 -295 5 

Allmän fritidsverksamhet -1 104 -1 555 -1 805 -250 

Föreningsbidrag -2 895 -4 168 -3 610 558 

Stöd till studieorgan. -360 -360 -360 0 

Allmän kulturverksamhet -3 292 -3 240 -2 946 294 

Bibliotek -7 783 -7 538 -7 488 50 

Utomhusanläggningar -4 962 -8 031 -5 604 2 427 

Ishall -4 963 -4 589 -4 606 -17 

Simhall -4 410 -4 721 -4 823 -102 

Föreningslokaler -10 223 -9 760 -10 031 -271 

Fritidsgårdar -3 765 -3 875 -3 495 380 

Förvaltningsövergripande -2 156 -3 436 -3 749 -313 

Finskt förvaltningsområde -55 0 -35 -35 

Summa -45 968 -51 773 -49 146 2 627 

 

Kultur och fritidsnämnden har en budget för 2019 på 51 773 000 kronor. 49 146 000 har 
förbrukats vilket ger ett överskott på 2,6 miljoner kronor. Enligt KF§116 2018-11-05 ska 
nämnden lämna överskott för de kapitalkostnader, avskrivningar och räntekostnad för 
investeringar, som inte faller ut och detta uppgår till 2,4 miljoner. 

Inom allmän fritidsverksamhet finns ej budgeterade kostnader för personalavveckling. Det är 
totalt ett underskott på 250 000 kronor.  

Föreningsbidrag till fritidsföreningar redovisar ett överskott mot budgeterat med 558 000 
kronor. Utfallet är 700 000 kronor högre än föregående år och inkluderar även vissa kostnader 
för digitalisering av ansökan av bidrag. 

Inom allmän kulturverksamhet redovisas ett överskott mot budgeterat med 294 000 kronor. 
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Även för kulturella föreningar finns ett överskott kvar av budget för bidrag. Inom 
verksamheten finns del av kostnad för personalavveckling. Inom denna verksamhet redovisas 
offentliga arrangemang. Kostnaden för Håbo festdag 2019 är 702 000 kronor och redovisas 
även under verksamhet förvaltningsövergripande, totalt 222 000 kronor mer än budgeterat. 
Kostnaden för Sveriges nationaldag är enligt budget 190 000 kronor.  

Inom verksamheten utomhusanläggningar redovisas även fritidsbad och fritidsbank utöver 
service och skötsel av alla fotbollsanläggningar. Överskottet på 2,4 miljoner kronor mot 
budgeterat förklaras till största delen av lägre kapitalkostnader.  Då kostnaden för etapp 1 i 
den nya fotbollsanläggningen var avsevärt lägre än planerat blir även kostnader för 
avskrivning och ränta lägre. Inom verksamheten finns högre kostnader än budgeterat för 
fritidsbaden. Det finns även högre kostnader än budgeterat för underhåll och reparationer då 
flertalet maskiner är äldre ökar reparationskostnaderna årligen.  

Simhallen har ett underskott på 102 000 kronor jämfört mot budget. Orsaken till underskottet 
är högre personalkostnader än budgeterat på grund av sommarsimskola och behov av fler 
personal under hösten då antalet besökare ökat.  

Verksamheten föreningslokaler är nettokostnaden för de lokaler som kommunen hyr ut till 
föreningar. Ett underskott på 271 000 beror på att uppdatering av utrustning i idrottshallar har 
behövt göras under året och större arbeten av lokalvården har utförts. Den största kostnaden 
avser ny innebandyrink.  

Fritidsgårdsverksamheten redovisar ett överskott med 380 000 kronor mot budgeterat. 
Översynen av verksamheten innebär lägre kostnader under året på grund av minskade 
öppettider, lägre antal timvikarier och inte tillsatt tjänst. Målsättningen är en kvalitetshöjning 
av verksamheten på båda fritidsgårdarna under 2020. 

Den förvaltningsövergripande verksamheten redovisar totalt ett underskott mot budgeterat på 
313 000 kronor. Kostnaden för administrationen av sommarjobb inom hela kommunen är 
enligt budgeterat. Inom verksamheten finns kostnader för årets nyhet: sommar i centrum och 
utfallet blev totalt 222 000 kronor för genomförandet varav en del finansierades av 
statsbidrag. Det finns även kostnader för arbetsmiljöarbete, idéformulering för kommande 
investeringar och uppstart av besöksnäringsplan. 

17.7.1.1 Är ekonomin i balans? 

Det första verksamhetsåret för kultur- och fritidsnämnden avslutas med att budget är i balans. 
I samband med beslut av budget 2019 konstaterades att nämnden hade ett underskott i ram på 
1,2 miljoner kronor. Ett tillfälligt tillskott under 2019 beslutades av KF§80 2019-05-06. 

En organisationsöversyn under våren ledde till en ny organisation som gäller från januari 
2020 och innebär en effektivisering med 1,2 miljoner kronor. 

Översyn av budget visar att kostnader för åtgärder på anläggning, simhall och fritidslokaler 
ökat. Lokalerna är gamla och visst underhåll har släpat efter både i lokaler för maskiner varför 
kostnader ökat. 

Kostnader för E-böcker har fördubblats. Att erbjuda utlåning av E-böcker är ett lagkrav  
Samtidigt är marknaden inte reglerad. Det innebär att de företag som biblioteket måste köpa 
böcker av för att tillhandahålla tjänsten kan ta vilka priser de vill. Med en liten budget för E-
medier tar pengarna snabbt slut. Inför 2020 införs en ny struktur för att kunna begränsa och 
följa kostnaden. 
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17.8 Investeringar nämnder 

tkr 
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 
från 

budget 

Inkomster     

Utgifter -1 211 -3 836 -346 -3 490 

Summa -1 211 -3 836 -346 -3 490 

Kultur och fritidsnämnden har under 2019 haft 3 836 000 kronor i investeringsbudget men 
endast använt 346 000 kronor. Av överskottet på 3 490 105 kronor kommer 3,3 miljoner 
kronor begäras överförda till 2020 då investeringar ej kunnat genomföras helt under 2019. 

Upprustning Gröna Dalen IP har dragit ut på tiden då upphandlingsunderlaget inte var 
komplett. Budget och genomförande flyttas över till 2020. 

Förberedelsefas nytt bibliotek/kulturhus har ett genomförande som sträcker sig från oktober 
2019 till februari 2020 varför budget flyttas över till 2020.   

17.9 Intern kontroll 

Kultur- och fritidsnämndens plan för intern kontroll 2019 innefattar sju risker som anses 
särskilt viktiga att kontrollera, inom områdena systematiskt arbetsmiljöarbete, 
delegationsbeslut, direktupphandling, hantering av allmänna handlingar, GDPR, 
bidragshantering samt externa bidrag. Vid årets slut konstateras att den interna kontrollen 
genomfördes till stor del enligt fastlagd plan och visade inte på några allvarliga brister som 
inte anses kunna hanteras med åtgärdsplan och fortsatt kontroll under 2020. Genom 
kontrollerna har kultur- och fritidsförvaltningen kunnat identifiera vissa brister som delvis är 
åtgärdade. Förvaltningen har under året genomfört interna utbildningar inom systematiskt 
arbetsmiljöarbete, hantering av allmänna handlingar och GDPR. Förvaltningen har tagit fram 
nya mallar, rutiner och checklistor för bidragshantering och delegationsbeslut. Kontrollerna 
av otillåtna direktupphandlingar och externa bidrag har inte genomförts på grund av 
omorganisation under året.   

17.10 Förväntad utveckling 

Andelen unga 1-19 år ökar, andelen äldre 80 år och uppåt ökar. 

Det finns stort behov av offentliga mötesplatser som bygger på aktivitet för barnfamiljer eller 
ungdomar i centrala Bålsta och i Skokloster. Det saknas lekmiljöer samt att befintligt 
bibliotek är begränsad sett till de offentliga rummens syften. För att skapa samhörighet bland 
nya och gamla invånare bör mötesplatser såväl ute som inne prioriteras. Det gagnar såväl 
invånare som besökare. Målet är att skapa en känsla av att här finns det saker att göra. Ett 
centrum i rörelse där generationer möts och invånare har aktiviteter att samlas kring. 

Prioriterade platser föreslås att rustas: 
- lek för de minsta utanför Espressohouse. 
- lek för de äldre vid ishallens innergård. Gagnar även skolan, bowling och simhall. 
- ett bibliotek som förmerar centrumutvecklingen. 
- lekmiljö utanför Slottsgårdens fritidsgård i Skokloster. 

Långsiktigt skapas ett tryggt centrum vilket behövs när orten växer och fler rör sig ute. 

Skeppsgården byggs 2020 för äldre vilket ger en förbättrad arena för en åldrande befolkning. 
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18 Tekniska nämnden 

18.1 Sammanfattning 

Driften löper på bra. Många förbättrings- och utvecklingsåtgärder genomförs löpande. Många 
aktiviteter riktade mot medborgare har genomförts under året, det gäller bland annat vatten-, 
återbruks-, miljö- och trafikfrågor. 

Ett stort antal investeringsprojekt pågår. Flera större byggprojekt på skolorna har stoppats 
eller pausats då det pågår en översyn avseende behovet. Inom avfallsområdet pågår ett stort 
projekt tillsammans med tre grannkommuner för omställning till fastighetsnära 
avfallsinsamling. 

Måluppfyllelsen är i huvudsak god inom driftverksamheten. Nämndens utvecklingsmål 
behöver arbetas med över tid. 

Tekniska nämnden redovisar ett totalt underskott med -8,3 miljoner kronor. Underskottet 
består till stor del av en evakueringskostnad för Viby skola som genomförs av miljöskäl. 

När det gäller investeringsutgifterna skjuts många projekt framåt av olika skäl och 
investeringsutgifterna för 2019 blir därmed betydligt lägre än budgeterat. 

 

18.2 Uppdrag och ansvarsområde 

Tekniska förvaltningens verksamhet omfattar de skattefinansierade verksamheterna gata och 
park, fastighet och lokalvård samt de taxefinansierade verksamheterna VA och avfall. 

Verksamheten sköter och ansvarar för anläggningar och byggnader så som gator, parker och 
grönområden, kommunala lokaler samt tillhandahåller avfalls- och VA-tjänster för 
medborgare, verksamheter, besökare och kommunens egen verksamhet. 

Verksamheten omfattar 

 Drift, underhåll och utveckling av kommunens vägar, parker, grönområden och 
tillhörande anläggningar, gaturenhållning, trafiksäkerhet och parkering 

 Drift, underhåll och utveckling av kommunens byggnader och lokaler, uthyrning av 
lokaler samt intern service 

 Lokalvård i egna och inhyrda lokaler 
 Hantering av hushållsavfall i enlighet med miljöbalken 
 Huvudmannaskap för kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster enligt 

vattentjänstlagen 
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18.3 Årets händelser 

Fastighetsverksamheten 

En ny konstgräsplan invid Futurum färdigställs och tas i drift inför utomhussäsongen. 

Barn och utbildningsnämnden fattar beslut att avbryta de pågående projekten på 
Västerängsskolan samt Viby skola. Samtidigt beställer nämnden en förstudie hos 
lokalförsörjningschefen för att studera förutsättningarna för framtida lokalisering av 
elevplatser i Bålsta och hur dessa ska tillgodoses. 

Det pågående byggprojektet vid Futurumskolan pausas under november då det framkommit 
att vissa underentreprenörer som anlitas av huvudentreprenören inte har kollektivavtal eller 
betalar arbetsgivaravgifter. Avtalet med huvudentreprenören sägs upp med omedelbar verkan. 
Byggprojektet planeras fortsätta under 2020. Skolans verksamheter påverkas inte. 

I december tas första spadtaget för det nya särskilda boendet för äldre . Det nya äldreboendet 
på Västerhagsvägen beräknas stå färdigt för inflyttning till första kvartalet 2022. Kommunens 
bostadsbolag Håbohus AB ansvarar för byggandet. Socialförvaltningen kommer att ansvara 
för verksamheten. 

Gatu- och parkverksamheten 

Trafikmiljön förbättras vid Gransätersskolan samt på Stockholmsvägen längs Kalmarsand och 
Hälledagsvägen. 

Vid Bålsta station monteras nya hissar och renhållningen utökas. 

Ett nytt avtal för skrotbilshantering förkortar tiden för borttransport av skrotbilar vilket ökar 
tryggheten i bostadsområden. 

Längs våra gång- och cykelvägar sätts parksoffor upp för möjlighet till vila. 

Trappan ner till Ekillabadet renoveras. 

Bostadsnära skogar gallras för att skapa en trivsam strövskog med genomsiktlighet för att öka 
den upplevda tryggheten. 

För att främja cyklandet placeras cykelpumpar på strategiska platser, bilspärrar tas bort och 
grusbelagda gång- och cykelvägar rustas upp. 

Inom våra park- och naturområden utvecklas befintliga anläggningar och nya skapas. En bro 
byggs till ön i Järnvägsparken, sittmöbler sätts upp i kommunhusparken och solstolar och träd 
iordningställs på Väppebykullarna. 

Gamla betesmarker restaureras vid Klosterbacken och Brobybackar och Skörby allé 
renoveras. 

Lokalvårdsverksamheten 

Egna aggregat för produktion av partikelfritt vatten som används vid rengöring köps in vilket 
medför lägre kostnader. 

De kvalitetsmätningar av rengöringen som regelbundet utförs sedan 2019 visar på mycket 
goda resultat. 

VA-verksamheten 

Utbyte av gamla vinghjulsmätare till nya digitala fjärravlästa vattenmätare fortgår. Detta 
minskar administrationen och invånarna kan se sin vattenförbrukning på mina sidor. 

Nytt avtal tecknas för slamtransporterna från reningsverken vilket innebär att slammet 
transporteras till Bro istället för Gävle. 
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Ny råvattenstation i Skoklosters vattenverk byggs. 

Samarbete med Enköpings kommun avseende VA-försörjning i Krägga och Ekolsund inleds. 

VA-verksamhetens arbete uppmärksammas i samband med världstoalettdagen 

Avfallsverksamheten 

Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommun tecknar ett samverkansavtal och 
genomför flera gemensamma upphandlingar inom avfallsområdet, bland annat avseende 
insamling av hushållsavfall med så kallade fyrfackskärl för villor och fritidshus. Det nya 
avtalet träder i kraft 16 oktober 2020. 

ÅVC Västerskog genomförde under våren en återbruksvecka med tema trädgård och utemiljö 
i samband med kommunens miljövecka. Inför julen genomfördes återbruksveckor i Bålsta 
centrum. 

Reglerna för Bytesboden har setts över och tydliggjorts, vilket har förbättrat arbetsmiljön för 
personalen och gjort det tydligare för besökare. 

En workshop i källsortering har genomförts på bibliotekets språkcafé. 

Under miljöveckan genomfördes ett samarbetade runt matavfallspåsar tillsammans med ICA 
Kvantum. 
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18.4 Uppföljning kvalitet och mål 

18.4.1 Perspektiv: Målgrupp 

Kritisk kvalitetsfaktor: 
18.4.1.1 Gator, vägar och gång- och cykelvägar ska vara i farbart skick 

 God kvalitetsnivå 

Analys 

Nöjd medborgar-index - gator och vägar 
2017 höjs betygsindex för kommunens gator och vägar från 54 till 57, en nivå som varit stabil 
sedan dess.  I enkäten ställs frågor om belysning, underhåll och skötsel, snöröjning och 
trafiksäkerhet. Resultatet bedöms vara ett resultat av en ökad satsning på underhåll. 

Nöjd medborgar-index - gång- och cykelvägar  
Sedan 2016 har betygsindex höjts från 53 till 56. Index höjs med ett steg mellan 2018 och 
2019. I enkäten ställs frågor om belysning, underhåll och skötsel, snöröjning och 
trafiksäkerhet. Gång- och cykelvägar har särskilt prioriterats under de senaste åren. 

Övriga kvalitetsmått, se nedan 
Undersökningen Kritik på teknik genomförs vart tredje år av SKL. En undersökning har 
genomförts under 2019. Nedanstående områden finns med i undersökningen. 

Upplevd kvalitet av standarden på kommunens gator och vägar 
Fyra av tio kommuninvånare är nöjda eller mycket nöjda med standarden, vilket innebär en 
högre andel jämfört med många andra kommuner. Den upplevda nöjdheten har minskat något 
sedan undersökningen 2016. Detta kan bero på att gång- och cykelvägar har prioriterats under 
de senaste åren liksom att många grävarbeten utförts under perioden.  

Upplevd kvalitet på kommunens gång- och cykelvägar 
Något fler kommuninvånare är nöjda eller mycket nöjda med standarden på gång- och 
cykelvägarna i jämförelse med standarden på gator och vägar. Kommunens resultat ligger i 
nivå med övriga kommuner som deltagit i undersökningen.  

Upplevd kvalitet på snöröjning och halkbekämpning 
En majoritet av kommuninvånarna är nöjda eller mycket nöjda med hur snöröjning och 
halkbekämpning sköts i kommunen. En högre andel av invånarna ställer sig positiva till 
snöröjning och halkbekämpning än i övriga deltagande kommuner. Kommunen ligger i en 
jämförelse med samtliga deltagande kommuner på placering 14 av totalt 102. 

 

Kvalitetsmått Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar  54 57 57 57 

Nöjd Medborgar-Index - Gång- och cykelvägar  53 55 55 56 

Upplevd kvalitet av standarden på kommunens gator 
och vägar.  

53% - - 41% 

Upplevd kvalitet på kommunens gång- och 
cykelvägar.  

43% - - 49% 

Upplevd kvalitet på snöröjning och halkbekämpning  61% - - 64% 
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Kritisk kvalitetsfaktor: 
18.4.1.2 En trygg och säker trafikmiljö, god framkomlighet 

 God kvalitetsnivå 

Analys 

Information om trafikolyckor hämtas från Strada, ett informationssystem dit polis och 
sjukvård rapporterar in data om skador och olyckor inom vägtransportsystemet. 

Under året är det 43 stycken olyckor på vägar och gång- och cykelvägar där Håbo kommun är 
väghållare. En olycka har varit allvarlig, tio har varit måttliga och 32 stycken har varit 
lindriga. Ingen dödsolycka har inträffat. 

Inom hela kommunen inträffar totalt 75 stycken trafikolyckor varav merparten var lindriga 
och två olyckor var allvarliga men ingen dödsolycka har inträffat. Merparten av olyckorna är 
singelolyckor för gående, 40 %, därefter kommer singelolycka med motorfordon, 21 % och på 
tredje plats kommer singelolyckor med cykel, 17 %. Av viltolyckor är krock med vildsvin 
vanligast. Fem sådana krockar har rapporterats. 

De flesta olyckorna sker längs en gatu- eller vägsträcka eller längs en gång - och cykelbana/-
väg. 

Kvalitetsmått Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Olycksstatistik från Transportstyrelsen  - - - 43 

 

Kritisk kvalitetsfaktor: 
18.4.1.3 Attraktiva, trygga samt socialt och ekologiskt hållbara utemiljöer 

 God kvalitetsnivå 

Analys 

Undersökningen Kritik på teknik genomförs vart tredje år av SKL. En undersökning har 
genomförts under 2019. 

Upplevd kvalitet av parkskötsel 

En majoritet av kommuninvånarna är nöjda med skötseln av kommunens parker, endast en av 
tio är negativt inställd. Resultatet ligger i nivå med övriga deltagande kommuner. Håbo 
kommun placerar sig på plats 28 av totalt 102 kommuner över flest positivt inställda 
kommuninvånare. 

Upplevd kvalitet på renhållning/"utestäd" 

En klar majoritet av kommuninvånarna tycker att det är rent och snyggt på torg och trottoarer. 
Resultatet ligger i nivå med jämförelsevärdet i Sverige. Nivån har inte förändrats nämnvärt 
sedan den första undersökningen. De som är missnöjda med skötseln av kommunens parker 
anser främst att det är skräpigt. 

Upplevd kvalitet av skötsel och utrustning på kommunens lekplatser 

Kommuninvånarna är inte helt nöjda med kommunens lekparker och lekplatser vad gäller 
skötsel och lekredskap för barnen. Dock har många, närmare 50 %, angett svaret "Vet inte". 
Resultatet har varit ungefär lika vid alla undersökningstillfällen. 

Kvalitetsmått Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Upplevd kvalitet av parkskötsel  50% - - 64% 
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Kvalitetsmått Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Upplevd kvalitet på renhållning/"utestäd"  70% - - 72% 

Upplevd kvalitet av skötsel och utrustning på 
kommunens lekplatser  

49% - - 44% 

Kritisk kvalitetsfaktor: 
18.4.1.4 Ändamålsenliga och sunda lokaler 

 Mycket god kvalitetsnivå 

Analys 

Under 2016 och 2018 har en hyresgästenkät genomförts parallellt med andra kommuner. Efter 
två genomförda enkäter konstateras att utfallet är missvisande då det finns det interna rutiner 
och arbetssätt som påverkar svaren i alltför stor utsträckning i förhållande till andra 
kommuner. En egen hyresgästenkät kommer att tas fram och tillämpas framöver. 

Mätningar av städkvalitet utförs enligt plan. Mätning sker genom topsning av förbestämda 
platser efter ett specifikt schema. Ett mätvärde som visar låg eller hög bakteriehalt erhålls. De 
uppmätta resultaten är mycket goda. Jämförelsedata finns i nuläget inte eftersom mätningarna 
startade 2019. 

Kvalitetsmått Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Nöjd kundindex - fastighet   - 

Mätning av städkvalitet   90% 

Kritisk kvalitetsfaktor: 
18.4.1.5 Väl fungerande avfallshantering 

 God kvalitetsnivå 

Analys 

Tekniska nämnden 

Nöjd medborgar-index för renhållning och sophämtning ökar från 62 till 65 och det är främst 
betygen gällande sophämtningen och tillgängligheten till återvinningscentralen som ökar 
jämfört med 2018. 

Statistiken gällande insamlat farligt avfall är inte komplett, då siffrorna för elavfall ej har 
rapporteras än. Inget korrekt utfall kan redovisas. 

Mängden grovavfall ökar från 225 kg/person till 228 kg/person (syns ej i tabellen nedan på 
grund av eftersläpning i automatisk uppdatering). Det är främst avfallsslagen gips, trä, 
tryckimpregnerat och ris & gren som ökar jämfört med 2018. 

Insamlat mat- och restavfall ökar marginellt, från 198 kg/person 2018 till 200 kg/person 2019 
(syns ej i tabellen nedan på grund av eftersläpning i automatisk uppdatering). 

En förbättring av avvikelser i sophämtningen görs från 12 % i augusti till 9 % i december. 

Kvalitetsmått Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Nöjd Medborgar-Index Renhållning och sophämtning  61 63 62 65 

Insamlat farligt avfall inkl. elavfall och batterier kg/pers 38 34 33 

Insamlat grovavfall, kg/person  283 292 225 

Insamlat mat- och restavfall, kg/person  211 198 198 

Avvikelser i sophämtningen   9% 
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Kritisk kvalitetsfaktor: 
18.4.1.6 Väl fungerande vatten- och avloppstjänster 

 God kvalitetsnivå 

Analys 

Nöjd medborgar-index - vatten och avlopp 

Nöjd medborgar-index för 2019 ligger på en liknande nivå som tidigare år. Jämfört med 
genomsnittsresultatet för samtliga 135 deltagande kommuner är betygsindexet för 
verksamheten vatten och avlopp lägre. 

Antal stopp på avloppsledningsnätet 

Under perioden 1 januari 2019 - 31 december 2019 är det femton avloppsstopp i kommunen 
varav två med källaröversvämning som följd. Under samma period 2018 är det 40 
avloppsstopp. Detta är en nedåtgående trend. 

Andel tjänliga vattenprover hos abonnenter 

Samtliga vattenprover visar på tjänligt vatten i både Skokloster och Bålsta. Underhållsarbete 
av ledningsnätet utförs systematiskt med stöd av en ny underhållsplan vilket ger mycket goda 
resultat. 

Upplevd kvalitet på kranvattnet 

Måttet "Upplevd kvalitet på kranvattnet" kommer från undersökningen Kritik på teknik som 
genomförs vart tredje år av SKL. En undersökning har genomförts under 2019. 

Sju av tio kommuninvånare har en positiv inställning till kvaliteten på kranvattnet, vilket är en 
lägre andel än vid mätningen 2013. De som är negativt inställda till vattnet uppger dålig smak 
som främsta orsak. Kommunen ligger i jämförelse med samtliga deltagande kommuner på 
placering 19 av totalt 102. 

Kvalitetsmått Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Nöjd Medborgar-Index - Vatten och avlopp  72 75 75 72 

Antal stopp på avloppsledningsnätet   40 15 

Andel tjänliga vattenprover hos abonnenter   100% 100% 

Antalet positiva till kranvattnet  - - 72 % 

18.4.2 Perspektiv: Verksamhet 

Kritisk kvalitetsfaktor: 
18.4.2.1 Energieffektiva lokaler 

Bedömning 

 Låg kvalitetsnivå 

Analys 

Förbrukningen av vatten mäts i dag endast som ett totalvärde. Undermätare kommer att sättas 
upp i produktionsköken där vattenförbrukningen bedöms som stor och det finns möjlighet att 
tillsammans med verksamheten se över åtgärder för att minska förbrukningen. Installationer 
kommer att påbörjas under 2020. 

Kommunen har idag inga anläggningar som producerar enbart solel. Projektering pågår av tio 
olika objekt. 
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Kvalitetsmått Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Förbrukning av vatten   0 

Andel solel   0% 

 

Utvecklingsmål: 
18.4.2.2 Förbättra underhållsplaner 

Bedömning 

 Delvis uppfyllt 

Analys 

Inventering av befintliga underhållsplaner inom förvaltningen genomförs under 2019 liksom 
en analys av de planer som saknas. Nästa steg är att planera åtgärder för att vid behov 
förbättra befintliga planer och för att skapa de planer som saknas. 

Anledningen till att andelen underhållsplaner med god kvalitet är låg är att underhållsplanerna 
för kommunens fastigheter har bedömts som otillräckliga och att ett större jobb behöver göras 
för att utveckla dessa till en tillräckligt detaljerad nivå. 

Nyckelindikator Utfall 2018 Måltal Utfall 
Måluppfyll

nad 

Andel drift- och underhållsplaner  100% 87,83% 87,83% 

Underhållsplaner med god kvalitet  100 % 19,8 % 19,8 % 

 

Utvecklingsmål: 
18.4.2.3 Nytt insamlingssystem för avfallshantering 

 Helt uppfyllt 

Analys 

Planerade aktiviteter genomförs enligt tidplanen. Ett samverkansavtal upprättas mellan Håbo, 
Sigtuna, Knivsta och Upplands-Bro kommuner avseende gemensam upphandling av 
insamling av hushållsavfall. Upphandling genomförs och avtal tecknas 2019 inför ett 
införande i oktober 2020. 

Nyckelindikator Utfall 2018 Måltal Utfall 
Måluppfyll

nad 

100 % av alla villor och fritidshus med egna kärl ska 
ha fått två fyrfackskärl senast vid utgången av 
december 2020  

 

Inte aktuellt 2019. 
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Utvecklingsmål: 
18.4.2.4 Säkra reservvatten 

Bedömning 

 Inte uppfyllt 

Analys 

Vid genomförande av det beslutade alternativet för att VA-försörja Skokloster i framtiden så 
möjliggörs, med överföringsledningar till/från Käppala reningsverk och Görvälnverket, 
reservvattenförsörjning och framtida redundans (möjlighet att försörja med dricksvatten från 
två håll) för hela VA-verksamhetsområdet om Håbo framöver kompletterar med en 
dricksvattenledning mellan Bålsta och Skokloster. Detta är ett långsiktigt alternativ för att 
säkra reservvattenförsörjning. 

 

18.4.3 Perspektiv: Ekonomi 

Utvecklingsmål: 
18.4.3.1 Genomföra investeringar enligt plan 

 Inte uppfyllt 

Analys 

Det finns flera anledningar till att många investeringar i nuläget inte genomförs enligt plan. 
En stor anledning är att budgeten i många av de pågående större fastighetsinvesterings-
projekten har fördelats på endast ett år. Större fastighetsinvesteringsprojekt löper normalt över 
3-6 år. Om hela budgeten fördelas till år 1, så blir det direkt en eftersläpning eftersom de stora 
utgifterna normalt inte uppstår förrän under senare delen av ett projekt. 

För vissa projekt som främst rör gator och VA finns också ett stort beroende till 
exploateringsprojekten. Om dessa av någon anledning skjuts framåt i tiden eller försenas så 
kan inte heller berörda investeringsprojekt som omfattar gator och VA byggas genomföras 
enligt vad tekniska förvaltningen har planerat och budgeterat för. 

Utöver ovanstående anledningar finns även andra anledningar. Det kan till exempel handla 
om överklagade upphandlingar, politiska beslut som inte tas enligt plan eller bristande 
styrning och ledning i tjänstemannaorganisationen. 

Genom att sätta fokus på området genom detta utvecklingsmål ska målet som avser ett 
genomsnitt av alla investeringsprojekt stegvis gå mot högre uppfyllelse. 
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18.5 Volym- och resursmått 

18.5.1 Volymmått 

Mått 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Budget 
2019 

Area inhyrda verksamhetslokaler, kvm BRA 14 341 15 410 16 611 15 400 

Area kommunägda verksamhetslokaler, kvm BRA 95 235 99 495 105 377 96 000 

Producerad mängd dricksvatten, tusen m3 1 575 1 860 1 530 1 700 

Antal besök vid återvinningscentralen 95 721 92 583 93 722 98 000 

Hushållsavfall, kg/inv 195 199 200 201 

Grovavfall, kg/inv 327 238 214 295 

Förpackningar, kg/inv 70 74 64 75 

Area inhyrda verksamhetslokaler, kvm BRA 
Mängden inhyrd yta ökar på grund av två nya LSS-boenden som tagits i bruk under året 
liksom en ny lokal för daglig verksamhet. 

Area kommunägda verksamhetslokaler, kvm BRA 
En ommätning under 2019 av ytorna medför en ökning av den totala lokalytan. 

Producerad mängd dricksvatten, tusen m3 
Ett antal vattenläckor upptäcks och åtgärdas under 2019 vilket medför att förbrukningen 
minskar. Samtidigt kommer flera av de pågående projekten att bli klara för inflyttning 
successivt vilket genererar fler abonnenter och en större förbrukning på sikt. 

Antal besök vid återvinningscentralen 
Andel besökare på återvinningscentralen har ökat marginellt jämfört med föregående år. 

Hushållsavfall, kg/inv 
Mängden hushållsavfall (rest- och matavfall) är i stort sett detsamma som föregående år. 
Andelen utsorterat matavfall har ökat med 9 % jämfört med samma period föregående år. 

Grovavfall, kg/inv 
Verksamheten har arbetat mycket med inspiration till återbruk och information om sortering 
vilket har bidragit till att mer avfall sorteras ut till textilinsamling, återanvändning samt till 
bytesboden. Den totala mängden grovavfall har inte minskat, men räknat per invånare är det 
minskade avfallsmängder. 

Förpackningar, kg/inv 
Mängden utsorterade förpackningar har minskat, vilket är samma trend som i övriga landet. 
Statistiken för insamling av förpackningar överensstämmer inte tidsmässigt med kalenderåret 
vilket gör att siffrorna är något missvisande. 

  



Årsredovisning 2019 185(209) 

18.5.2 Resursmått 

Mått 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Budget 
2019 

Avhjälpande underhåll, fastigheter - fakturerad kostnad 
kr/kvm 

65 71 80 70 

Planerat underhåll, fastigheter - fakturerad kostnad kr/kvm 105 93 65 75 

Gatubelysning, kr/inv 303 351 255 308 

Vinterväghållning, kr/inv 244 265 334 290 

Beläggningsunderhåll, kr/inv 284 518 564 567 

Avhjälpande underhåll, fastigheter - fakturerad kostnad kr/kvm 
Större takarbeten, reparationer efter vattenläckage samt reparationer efter skadegörelse driver 
upp kostnaderna för felavhjälpande underhåll. 

Planerat underhåll, fastigheter - fakturerad kostnad kr/kvm 
Det planerade underhållet har en lägre kostnad än planerat på grund av att kommunen under 
stor del av året har saknat upphandlad byggentreprenör för utförande av byggarbeten. 

Gatubelysning, kr/invånare 
Kostnad för gatubelysning är lägre än budgeterat eftersom verksamheten under året får 
intäkter för trafikskadeersättning retroaktivt från tre år tillbaka i tiden. Energikostnaderna är 
lägre än budgeterat vilket också bidragit till lägre kostnader. 

Vinterväghållning, kr/invånare 
Kostnaden för årets vinterväghållning är cirka 15 procent högre än budgeterat, dels på grund 
av höga kostnader för vinterväghållning under perioden januari till april och dels på grund av 
höga kostnader för sandupptagning i maj. 
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18.6 Resultaträkning och ekonomisk analys 

tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Bokslut 2019 
Avvikelse från 

budget 

Externa intäkter 83 230 85 458 89 380 3 922 

Interna intäkter 115 486 117 793 120 420 2 627 

Summa intäkter 198 716 203 251 209 800 6 549 

Verksamhetsköp, bidrag, 
material 

-14 999 -15 984 -15 533 451 

Personalkostnader -46 136 -54 984 -52 386 2 598 

Övriga kostnader -155 274 -161 377 -175 770 -14 393 

Interna kostnader -30 572 -26 601 -30 117 -3 516 

Summa kostnader -246 981 -258 946 -273 806 -14 860 

Resultat -48 265 -55 695 -64 006 -8 311 

Tekniska nämndens verksamheter kostar netto 64,0 miljoner kronor 2019. Det är en ökning 
med 33 procent jämfört med förra året och 15 procent högre än budget. Underskott jämfört 
med budget är 8,3 miljoner kronor. Resultatet påverkas av det politiska beslutet där samtliga 
kostnader för Viby paviljonger ska belastas tekniska nämnden. Kostnaderna för Viby 
paviljonger uppgår till drygt 6 miljoner kronor. 

Externa intäkter har ökat med 7 procent jämfört med föregående år och 5 procent mot budget. 
Ökade antal abonnenter medför högre intäkter för brukningsavgifter inom VA-verksamheten. 
Inom gatu- och parkverksamheten bidrar retroaktiv ersättning för trafikskador samt intäkter 
för avverkning i Logistik Bålsta till ökningen. 

De interna intäkterna uppgår till 120 miljoner kronor vilket är en ökning med 4 procent mot 
föregående år. Ökningen uppstår bland annat då personalens tid i investeringsprojekt ökar. 
Internhyran ökar också där till exempel gruppboende Vallvägen börjar användas och 
Frösundaviks förskola påverkar med helårseffekt. 

Personalkostnaderna är 14 procent högre än föregående år. Flera av de vakanta tjänsterna 
under 2018 tillsätts under året och det tillkommer kostnader för nya tjänster och arvoden för 
nämnden. Personalkostnaderna är samtidigt 5 procent lägre än budgeterat till följd av fortsatta 
vakanta tjänster, tjänster som tillsatts senare än planerat och tjänster som på grund av 
effektiviseringskrav inte kommer tillsättas. 

Övriga kostnader ökade med 13 procent mot föregående år och överskrider budget med 14,4 
miljoner kronor. Kostnader för Viby paviljonger påverkar med 6 miljoner kronor. Resterande 
ökning beror bland annat på indexreglering i gällande avtal som rör insamling, behandling 
och transport av hushållsavfall. Fler inhyrda lokaler och inhyrd personal för att täcka vakanser 
bidrar till ökad kostnad. 
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18.7 Driftredovisning 

Skattefinansierad verksamhet, tkr 
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 
från budget 

104 Tekniska Nämnden 0 -200 -253 -53 

138 Nämndadministration 0 -677 -333 344 

249 Gator, vägar, parkering -33 501 -31 808 -32 259 -451 

250 Parker -5 669 -6 001 -5 723 278 

810 Kommersiell verksamhet 0 0 911 911 

910 Fastighet 3 754 1 280 -6 930 -8 210 

913 Lokalvård -14 646 -15 597 -15 955 -358 

919 Teknisk verksamhet övergripande -473 -290 -220 70 

926 Övrig kommungemensam administration -1 633 -2 402 -2 286 116 

Summa -52 168 -55 695 -63 048 -7 353 

 

Taxefinansierad verksamhet, tkr  
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 
från 

budget 

Avfallsverksamhet 1 150 0 -901 -901 

VA-verksamhet 2 753 0 -56 -56 

Summa 3 903 0 -957 -957 

 

Tekniska nämnden redovisar ett underskott för de skattefinansierade verksamheterna med -7,3 
miljoner kronor. Även de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisar ett underskott med -
1,0 miljoner kronor. 

Verksamheterna Tekniska nämnden, Gator vägar parkering, Fastighet, Lokalvård, 
Avfallsverksamhet och VA-verksamhet redovisar underskott. Övriga verksamheter redovisar 
överskott. 

Nedan redovisas över- eller underskott per verksamhet i förhållande till budget. 

Nämndadministration, överskott +344 000 kronor 

Verksamheten redovisar ett överskott då nämndsekreterartjänsten inte bemannas till 100 
procent under 2019. 

Gator, vägar, parkering, underskott -451 000 kronor 

Underskottet beror dels på de höga kostnaderna för vinterväghållning under perioden januari-
april och dels på höga kostnader för sandupptagning i maj. Därutöver är kostnaden för 
planerade underhållsåtgärder så som kantskärning och underhållssopning högre än beräknat. 

Parker, överskott +278 000 kronor 

Under året genomförs en ny upphandling av gräsklippning vilket ger lägre kostnader. Även 
övriga kostnader för köpta tjänster är lägre än budgeterat då en större andel av arbetet utförs i 
egen regi. Kostnaden för personal är lägre än budgeterat eftersom tjänsten som landskaps-
arkitekt inte tillsätts. Materialkostnaden är lägre än budget. Överskottet minskas genom högre 
avskrivningskostnader, kostnader för sommarjobbare och färre timmar redovisade i projekt. 

Kommersiell verksamhet, överskott +911 000 kronor 

Överskottet avser intäkt från skogsavverkningen inom kvarter 4 i området Logistik Bålsta. 
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Fastighet, underskott -8,2 miljoner kronor 

Underskottet består till stor del på att kostnader på drygt 6 miljoner kronor för evakueringen 
av Viby skola till paviljonger genom ett politiskt beslut belastar fastighetsverksamheten. 

Resterande del av underskottet beror främst på högre kostnader för media (el, värme och 
vatten) än budgeterat. Andra kostnader som ökar är bland annat kostnader för skadegörelse, 
inhyrning av lokaler, fastighetsförsäkringar och upphandling. 

De inhyrda lokalerna bidrar till ökade intäkter. Personalkostnaderna är lägre eftersom en 
vakant tjänst tillsatts senare än budgeterat. 

Lokalvård, underskott -358 000 kronor 

Underskottet beror främst på högre personalkostnader än budgeterat. Vikarier tas in för att 
ersätta långtidssjukskrivna. Även för övrig personal är lönekostnaderna högre än budgeterat. 
Kostnad för sjukfrånvaro är hög. Kapitalkostnaderna är högre än budgeterat. 

Teknisk verksamhet övergripande, +70 000 kronor 

Ett antal områden med mindre överskott och mindre underskott summeras till ett överskott. 
Särskilt kan lägre kostnader för rekrytering, möbler och utbildning nämnas. 

Övrig kommungemensam administration, överskott +116 000 kronor 

Internservice redovisar ett överskott på grund av att en vakant tjänst inte tillsatts. Samtidigt 
har verksamheten lägre intäkter än budgeterat för mattransporter och kopiering samt högre 
kostnader än budgeterat för mattransport-fordon. 

Avfallsverksamhet, underskott -901 000 kronor 

Underskottet beror främst på indexreglering i gällande avtal som rör insamling, behandling 
och transport av hushållsavfall. 

VA-verksamhet, underskott -56 000 kronor 

Kostnader för inhyrd personal för att täcka vakanta tjänster ökar liksom för kostnaderna för att 
hantera de förelägganden som verksamheten får under året. Personalkostnaderna är lägre än 
budgeterat på grund av vakanta tjänster. Kostnaderna för externa tjänster minskar då mer 
arbete utförs i egen regi. Intäkterna är högre än budgeterat på grund av fler abonnenter. 

18.7.1.1 Är ekonomin i balans? 

Ekonomin är vid årets början i balans för förvaltningen som helhet samt för samtliga 
verksamheter inom förvaltningen. 

Förbrukning av media för kommunens fastigheter har budgeterats för lågt, något som inte har 
tydliggjorts i årets prognoser. Vissa kostnader så som skadegörelse i fastigheterna är svåra att 
påverka. Med bättre underlag och tätare uppföljning ska dock åtgärder kunna utföras tidigare 
under året för att undvika/minimera underskott. 

Höga kostnader för vinterväghållning samt högre kostnader för planerade 
vägunderhållsåtgärder kompenseras till stor del av lägre kostnader inom parkverksamheten då 
parkerna ingår i samma  organisatoriska enhet som vägarna. 

Under hösten har uppdagats att det finns lönekostnader inom lokalvården som inte har 
budgeterats. För att minska underskottet införs vikariestopp där det är möjligt liksom att 
inköpsstopp införs med undantag av de mest nödvändiga inköpen. 

VA-verksamheten får under året ökade kostnader bland annat med anledning av ett 
föreläggande på ledningsnätet. För att minimera underskottet har nya inköpsrutiner införts 
samt att mer arbeten har utförts i egen regi. 
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Avfallsverksamheten har ökade personalkostnader på ÅVC Västerskog. Kostnaderna täcks 
dock till stor del av bidraget från arbetsförmedlingen. Genom ökad bemanning har 
information till kunderna kunnat prioriteras vilket har lett till lägre behandlingskostnader än 
budgeterat. En grävmaskin som tidigare har leasats köps in vilket innebär en lägre 
driftkostnad. Underskottet på 901 000 kronor beror främst på indexhöjning för gällande avtal 
för insamling, behandling och transport av hushållsavfall.  

18.8 Investeringar 

Skattefinansierade investeringar, tkr 
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 
från 

budget 

Inkomster 0 0 625 625 

Utgifter -120 326 -279 516 -92 680 186 836 

Summa -120 326 -279 516 -92 055 187 461 

Tekniska nämndens skattefinansierade verksamheter har en budget för investeringar på 279,5 
miljoner kronor och har investerat 92,1 miljoner kronor under året. 

Överskottet mot budget påverkas av många projekt. Särskilt kan nämnas att barn- och 
utbildningsnämnden under året fattar beslut att avbryta projekten Västerängsskolan och 
Vibyskolan. Överskottet påverkas även bland annat av överklagade upphandlingar och/eller 
överklagade beslut. 

Av överskottet på 187,5 miljoner kronor är förvaltningens förslag att 16,9 miljoner kronor 
förs över till år 2020 och 33,6 miljoner kronor förs över till år 2021 för pågående 
investeringsprojekt. 

Årets största utgifter är för projekten Futurum om- och tillbyggnad, Planerat underhåll 
beläggningar och för nya fotbollsanläggningen. 

 

Taxefinansierade investeringar, tkr 
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 
från 

budget 

Inkomster     

Utgifter -15 117 -116 684 -30 308 86 376 

Summa -15 117 -116 684 -30 308 86 376 

VA- och avfallsverksamheterna, som är finansierade av taxor, har en total budget för 
investeringar på 116,7 miljoner kronor. 30,3 miljoner kronor har investeras under året. 

VA-verksamheten är beroende av exploateringsprojekt som har blivit försenade och som 
påverkar tidplanen för att genomföra arbetet av VA-anläggningarna. Avsaknad av markavtal 
och ledningsrätt på vissa områden bidrar också till förseningar. Det finns även förseningar 
kopplade till upphandlingsfrågor. 

Av överskottet på 86,4 miljoner kronor är förslaget från förvaltningen att 75,9 miljoner kronor 
ska föras till år 2020 och 7,0 miljoner kronor till år 2022 för pågående investeringsprojekt. 

Årets största utgifter är för det pågående projektet omläggning ledningar där förnyelse av 
ledningsnätet utförs. 
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18.9 Intern kontroll 

Den interna kontrollen ska bidra till att verksamheten når sina mål, att rapporteringen om 
verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten efterlever lagar och regler. 

Tekniska nämnden har under sitt första verksamhetsår inte haft en särskild internkontrollplan. 
Det interna arbetet för att nå mål, ha en tillförlitlig rapportering samt efterleva lagar och regler 
har istället utövats genom andra strukturer, system och rutiner så som 

 kommunens styrmodell med planering och uppföljning av grunduppdrag och 
utvecklingsmål 

 ordinarie ekonomiuppföljning 
 intern uppföljning 
 interna rutiner och andra dokumenterade arbetssätt 
 dialog med förtroendevalda 

  



Årsredovisning 2019 191(209) 

18.10 Förväntad utveckling 

Kommunen växer och behovet av nya och upprustade kommunala lokaler och anläggningar 
ökar. 

En ökad miljömedvetenhet medför också krav och önskemål på nya funktioner kopplade till 
kommunens lokaler. Ett sådant exempel är laddstolpar för elbilar. 

Med nya lokaler och anläggningar följer nya ytor att sköta och ansvara för. Fastigheter och 
infrastruktur måste underhållas så att värdet av anläggningarna bibehålls över tid. Den ökade 
folkmängden innebär ett ökat slitage och mer nedskräpning. 

En tydlig utveckling är ett ökat fokus på trygghet och säkerhet i den offentliga miljön. Det kan 
till exempel handla om trygghet längs våra gångstråk och säkerhet på lekplatser. Även 
trafiksäkerheten är en viktig fråga för våra medborgare. 

Med tanke på befolkningsutveckling och åldersfördelning i kommunen bör särskilt 
mötesplatser för barn och unga samt äldre prioriteras. Detta blir särskilt viktigt när 
barnkonventionen införs som lag från och med 2020. 

Avseende vatten- och avloppssystemen kommer höjda krav på rening och 
klimatförändringarna kommer kräva åtgärder för att anpassa systemen. 

Den kommande utbyggnaden i kommunen av kommunala anläggningar och byggnader 
kommer att ha stor påverkan på kommunens driftkostnader under de kommande åren. 

I regeringens budgetproposition finns bland annat följande förslag som påverkar 
avfallsverksamheten: 

 1 april 2020 införs en skatt om 75 kr/ton för avfall som går till förbränning 
 Biogasstödet förlängs, 100 miljoner kronor tillförs under 2019. Ändringar görs i 

förordningen (2018:1501) om statligt stöd till produktion av biogas som ska användas 
som biodrivmedel 

 Klimatklivet förstärks med 1,6 miljoner kronor, till totalt 2 miljarder kronor under 
2020 

 Ett producentansvar för textilier ska utredas 
 En utredning om pant på exempelvis batterier, mobiltelefoner och annan elektronik 

tillsätts 
 Nationell strategi för cirkulär ekonomi ska tas fram 

Sedan tidigare finns bland annat följande beslut: 

 Från och med 1 januari 2021 ska producenter eller tillståndspliktiga insamlingssystem 
samla in förpackningar och returpapper 

 Fastighetsägare får avböja sådan borttransport från fastigheten endast om den är 
olämplig med hänsyn till fastighetens utformning eller belägenhet, trafiksäkerheten 
eller andra omständigheter 

 Kommunen ska senast den 1 januari 2021 tillhandahålla ett system för att samla in 
utsorterat matavfall från hushåll och transportera bort det separat. Undantag kan 
meddelas. 
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19 Överförmyndarnämnden 

19.1 Sammanfattning 

Håbo kommun är en del av den gemensamma överförmyndarnämnden i Uppsala län. 

Håbo kommun redovisar ett överskott på 310 000 kronor, främst beroende på lägre kostnader 
än budgeterat för den gemensamma överförmyndarnämnden. 

19.2 Uppdrag och ansvarsområde 

Håbo kommun är en del av den gemensamma överförmyndarnämnden i Uppsala län och utser 
en av ledamöterna i nämnden. Nämnden ansvarar för de samverkande kommunernas 
överförmyndarverksamhet i enlighet med vad som åvilar var och en av kommunerna enligt 
gällande lagstiftning. Uppsala kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår 
i Uppsala kommuns organisation. 

Nämnden tillhandahåller gode män och förvaltare till de som har behov av hjälp med att 
bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person. En ställföreträdare är för 
nämndens målgrupp en möjlighet att leva ett oberoende liv med rätt insatser och stöd. 

19.3 Årets händelser 

Regeringen har under 2019 beslutat att tillsätta en särskild utredare som ska se över reglerna 
om gode män och förvaltare. Överförmyndarförvaltningen i Uppsala län är en av de verksam-
heter som valts ut för djupintervjuer kring hur lagstiftningen fungerar i praktiken. Det ger 
både nämndens politiker och medarbetare en god möjlighet att påverka översynen av 
lagstiftningen. 

Den gemensamma nämnden har utvärderat olika ärendehanteringssystem för överförmyndare 
för att kunna hantera nämndens ärenden mer digitalt. Under 2019 har nämnden gått över till 
en digital kommunikation med tingsrätten. 

Grundutbildning för gode män och förvaltare har genomförts. Under 2019 har förvaltningen 
tagit fram ett eget utbildningsmaterial och planlagt för att hålla utbildningen i egen regi 2020. 

Nämndens uppdrag att öka möjligheten till inflytande och egenmakt och intensifiera arbetet 
med att motverka strukturella skillnader på grund av kön löper på enligt plan. Nämnden har 
exempelvis arbetat för att öka valfriheten för dem som behöver ställföreträdare. Nämnden har 
även gjort en analys av strukturella löneskillnader på grund av kön i samband med 
löneöversynen där inga strukturella löneskillnader kunnat påvisas. 

Ett arbete med rekryteringsträffar för att hitta personer som är intresserade av att ta uppdrag 
som god man och förvaltare(ställföreträdare) har genomförts under året. Nämndmålet var att 
rekrytera 80 nya ställföreträdare. Det nåddes inte riktigt, 69 nya ställföreträdare har 
rekryterats. 
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19.4 Resultaträkning och ekonomisk analys  

Tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Bokslut 2019 
Avvikelse från 

budget 

Externa intäkter 270 0 30 30 

Interna intäkter 0 0 0 0 

Summa intäkter 270 0 30 30 

Verksamhetsköp, bidrag, 
material 

-2 076 -2 332 -2 064 268 

Personalkostnader -71 -75 -53 22 

Övriga kostnader -2 0 -10 -10 

Interna kostnader 0 0 0 0 

Summa kostnader -2 149 -2 407 -2 127 280 

Resultat -1 879 -2 407 -2 097 310 

Håbo kommun redovisar för år 2019 en lägre kostnad för överförmyndarverksamhet jämfört 
med både budget och föregående år. Överskottet mot budget beror på lägre kostnader för den 
gemensamma överförmyndarnämnden i länet. Kostnaden för år 2019 är i nivå med kostnaden 
för år 2018. 

Den gemensamma nämnden har en budget på drygt 39 miljoner kronor. Håbo kommuns andel 
av den gemensamma budgeten uppgår till 5,7 procent. Den gemensamma nämnden redovisar 
ett överskott vilket främst beror på färre ärenden för ensamkommande barn samt något lägre 
kanslikostnader. 

Håbo kommuns budget för överförmyndarverksamhet består av arvodeskostnader för ledamot 
i gemensam nämnd samt kommunens bidrag för den gemensamma överförmyndarnämnden. 
Håbo kommun redovisar ett överskott på 310 000 kronor, främst beroende på lägre kostnader 
än budgeterat för den gemensamma överförmyndarnämnden. 

19.5 Förväntad utveckling 

Dagens ställföreträdarsystem är baserat på idealitet, där en stor del av uppdragen innehas av 
anhöriga till den enskilde. Systemets ideella karaktär grundar sig i föreställningen att en god 
man ska vara just en god person som kliver in och hjälper en medmänniska. I dagsläget står 
många överförmyndare inför den stora utmaningen att rekrytera kompetenta ställföreträdare 
till uppdrag som är mer komplicerade och krävande än genomsnittet och som innebär en 
större insats från ställföreträdaren. Rekryteringsproblematiken är även del av den översyn av 
lagstiftningen som nu görs. 

Utöver svårigheten att rekrytera till komplicerade uppdrag finns även en särskild problematik 
kopplad till rekrytering i vissa av länets mindre kommuner. En stor del av dagens 
ställföreträdare är äldre, och det kommer behövas ett generationsskifte i en snar framtid. 

Nämndens digitala ärendehanteringssystem behöver moderniseras och effektiviseras. Beslut 
och troligen även införande av nytt ärendehanteringssystem väntas under 2020. 

Digitalisering är en utmaning för hela överförmyndarområdet. Nämnden har testat en e-tjänst 
för hantering av årsredovisningar i slutet av 2019 som infördes i januari 2020. Nämnden 
ämnar följa den digitala utvecklingen inom relevanta områden för att kunna säkerställa en 
effektiv och rättssäker överförmyndarverksamhet. 
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20 Håbohus AB 

20.1 Sammanfattning 

Inflyttningen på Vallvägen med 86 lägenheter plus 11 lägenheter med lokaler för LLS är ett 
lyckat projekt. 

År 2019 är första året med nya affärsplanen. Inget mål är hittills uppnått. Vi bedömer att vi 
överlag ligger i fas med planerade åtgärder för att nå målen i affärsplanen. Affärsplanen följs 
upp tertialvis till styrelsen. 

Resultatet för året är 6,1 miljoner efter skatt. 

20.2 Uppdrag och ansvarsområde 

Håbohus AB har i uppdrag att köpa, sälja och äga fastigheter inom Håbo kommun. I 
uppdraget ingår att bygga, förvalta och hyra ut bostäder, affärslokaler och andra faciliteter. 

Syftet med Håbohus AB är att se till att det finns bra bostäder och bra boendeservice i Håbo 
kommun. Det gör bolaget utifrån syftet med allmännyttan som lagen om allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag beskriver. 

20.3 Årets händelser 

Unika händelser 

Under 2019 händer mycket i Håbohus. Bolaget bygger klart ett område, påbörjar 
byggnationen av ett nytt äldreboende och fortsätter med konverteringen till bergvärme. 

Boende för alla 

Vi färdigställer vårt bostadsområde på Vallvägen. Där bygger vi 86 lägenheter i hus om 3-4 
våningar. Med yteffektiva lägenheter i storlekarna 1-3 rum och kök passar de alla skeden i 
livet. En vanlig kundgrupp är unga som flyttar till sitt första boende och äldre som vill ha en 
mer tillgänglig bostad än villan de lämnar. Med rimliga hyror är lägenheterna inte bara fysiskt 
tillgängliga utan även möjliga att hyra för de som inte har så stor inkomst. I samma område 
färdigställer vi två gruppbostäder LSS med totalt 11 lägenheter. För oss känns det bra att 
bygga för alla i samhället. Alla lägenheter är uthyrda. 

Konvertering till bergvärme 

I Håbohus största bostadsområde, Mansängen, fortsätter vi konverteringen från fjärrvärme till 
bergvärme. Ytterligare 5 huskroppar är konverterade och det börjar visa sig i minskad 
förbrukning. Arbetet fortsätter mot målet att hela Mansängen konverteras till bergvärme för 
minskad förbrukning, men också för att inte bli lika sårbara som när hela området matas från 
en central. 

20.4 Uppföljning kvalitet och mål 

Nya mål, nya möjligheter 

Håbohus antar en ny affärsplan med mål för perioden fram till år 2022. 

Håbohus ska: 

· Öka sin produktion av förnyelsebar el 

· Göra det enklare för hyresgästen att källsortera sina förpackningar 
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· Minska mängden hushållssopor 

· Sänka energiförbrukning med 10 % 

· Öka möjligheten till laddning av elbilar i bostadsbeståndet. 

· Implementera ett kvalitetsledningssystem. 

· Initiera att en hyr- eller delningspool blir tillgänglig för våra hyresgäster. 

· Bibehålla eller förbättra 2018 års hyresvärdsindex på 82 i hyresgästbarometern. 

· Möjliggöra för reservkraftdrift i de fastigheter där vårdverksamhet bedrivs. 

· Förbättra tillgängligheten i bostadsbeståndet 

· Säkerställa att det finns mark att exploatera efter år 2022. 

· Bygga 150 lägenheter samt påbörja produktionen av ytterligare 75 lägenheter i två projekt 
varav minst ett utanför Bålsta. 

· Underlätta inträdet på arbetsmarknaden 

· Ha en synlig soliditet på minst 17,5% 

· Ha ett resultat före skatt på minst 10% av omsättningen 

De exakta målformuleringarna, hur och när de ska följas upp anges i affärsplanen. 

Uppföljning kvalitet och mål 

År 2019 är första året med nya affärsplanen. Inget mål är hittills uppnått. Vi bedömer att vi 
överlag ligger i fas med planerade åtgärder för att nå målen i affärsplanen. Affärsplanen följs 
upp tertialvis till styrelsen. 
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20.5 Volym- och resursmått 

  2016 2017 2018 2019 

Antal bostäder  1 332 1 350 1 377 1 474 

Bostadsyta, m²  86 997 88 018 89 260 94 183 

Lokalyta, m²  8 824 8 970 9 092 9 438 

Fastigheternas bokförda värden m² 9 685 9 841 11 159 10 613 

Genomsnittshyra, bostäder   1 208   1 218   1 233  1 283 

Underhåll   152   176   318  170 

20.6 Resultaträkning  

tkr 
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Verksamhetens intäkter 129 305 134 790 137 686 

Verksamhetens kostnader -88 938 -73 740 -83 296 

Avskrivningar -2 206 -34 850 -35 202 

RÖRELSERESULTAT 38 161 26 200 19 188 

Finansnetto -9 754 -17 320 -7 414 

Bokslutsdispositioner 1 201  -3 895 

Skatt -5 863  -1 762 

ÅRETS RESULTAT 23 745 8 880 6 117 

20.7 Ekonomisk analys 

Uppvärmningskostnaderna, minskningen beror till största del på konverteringen till 
bergvärme, för övrigt ökar priserna mer än KPI på E.ON priser för fjärrvärme. 

Omflyttningen minskar under 2019 men kostnaderna ökar för varje omflyttning då det krävs 
större åtgärder med bland annat byte av vitvaror och målningsarbeten. Elkostnaderna ökar 
jämfört med föregående år, konvertering till bergvärme är den största orsaken, sammantaget 
minskar bolagets kostnader efter övergången till bergvärme. Kostnaderna för reparation ökar 
jämfört med budget, främsta orsaken är att personalkostnaderna ökar. 

Avvikelserna på riskkostnader är att kostnader för skadearbeten samt kostnader osäkra 
fordringar ökar. 

Administrationen ökar, en nyanställning av en besiktningsman, pensionskostnader ökar, även 
telefoni och datakostnader har påverkat kostnaderna. Konsultkostnader för arkitekter i 
samband med nyproduktion, förstudie av framtida byggprojekt har påverkat kostnads-
ökningen samt återföring av nedlagda kostnader för Centrumprojekt har mest påverkat 
ökningen för posten övriga kostnader. Driftkostnaderna exklusive underhåll och 
fastighetsskatt ökar till 616 (561) kronor per m². 

Underhållskostnaderna uppgår till 20,3 miljoner kronor. Underhållsarbetet följer i stort  
underhållsplanen. Avvikelse är översyn av fjärrvärme på Skeppsvägen och byte av 
elinstallation på Vänersborgsvägen som har flyttats fram till 2020. Åtgärder som har 
tillkommit är byte av tre tak på höghusen i Mansängen samt utbyte av fläktar i lägenheter 
även det i Mansängen. 

Håbohus tillämpar avskrivningar enligt komponentmetoden på byggnader, avskrivningarna 
uppgår till 34,7 miljoner kronor. 
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Räntekostnaderna minskar inklusive borgensavgift med 2,4 miljoner kronor 

 

   2015   2016   2017   2018  2019 

Fastigheternas direktavkastning, bokfört värde  6,2 % 5,8 % 5,8 % 3,7 % 4,9 % 

Fastigheternas direktavkastning, beräknat 
marknadsvärde  

4,4 % 4,0 % 4,1 % 2,5 % 2,9 % 

Avkastning på totalt kapital  5,3 % 9,4 % 2,5 % 3,6 % 1,7 % 

Soliditet  10,6 % 15,6 % 16,5 % 16,3 % 17,1 % 

Överskottsgrad  44,9 % 44,3 % 44,2 % 31,2 % 39,5 % 

Resultat för skatt minus 
försäljning/nettoomsättning  

4,7 % 7,9 % 8,2 % 22,0 % 8,6 % 

Genomsnittlig skuldränta brutto  2,79 % 2,27 % 1,95 % 1,20 % 0,84 % 

20.8 Investeringar  

Tkr 
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Inkomster 0 0 0 

Utgifter -146 718 -40 000 -37 113 

Summa -146 718 -40 000 -37 113 

 

Större investeringar under året är färdigställande av Vallvägen med 97 lägenheter, avslutade 
åtgärder på Sofielundsvägen samt fönsterbyte på Bålstavägen. 

20.9 Väsentliga personalförhållanden 

Håbohus har 18 personer anställda varav 4 kvinnor med fördelningen 29 år och yngre 0 
stycken, 

30-49 år 9 stycken samt 50 år och äldre 9 stycken. 

Av de anställda har 4 stycken högskoleutbildning. 

Under året har tre rekryteringar skett. Det har inte varit något problem att hitta kompetent 
personal. Bolaget har inga vakanta tjänster vid årsskiftet. 

Bolaget följer sin fastlagda utbildningsplan. 

20.10 Förväntad utveckling 

Håbohus följer utvecklingen i samhället och ser följande förändringar och behov. 

Trygghet 

Trygghetsfrågorna är i fokus, både lokalt och nationellt. Vi påverkas av trenden och upplever 
att otryggheten i våra bostadsområden har ökat. För att motverka trenden har vi har genomfört 
trygghetshöjande åtgärder som till exempel förbättrad belysning, nya låssystem, beskärning 
av buskage mm. Trygghet och stolthet för det bostadsområde man bor i är viktigt. Får de goda 
krafterna råda ökar trygghet och trivsel medan slitage, skadegörelse och nedskräpning 
minskar. Fastigheternas värden är starkt beroende av hur attraktivt ett område är så det finns 
alltså även stora ekonomiska värden som kan påverkas av social utsatthet. 

Våra problem är relativt små jämfört med vissa andra orter. Vi måste fortsätta jobba aktivt 
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tillsammans med andra aktörer i samhället för att utvecklingen inte ska få åt fel håll. 

Fortsatt stor efterfrågan 

Håbo kommun växer. Nya verksamhetsområden planläggs och stora etableringar är på väg. 
Med fler arbetsplatser i kommunen ökar trycket på fler bostäder. Vi ser en stor fortsatt 
efterfrågan på hyresrätten i Bålsta. Med större efterfrågan ökar intresset för privata aktörer. 
Håbohus kan den lokala marknaden, vi är trygg i vår produkt och i vår roll hyresvärd. Vi 
mäter oss gärna med andra och välkomnar konkurrensen från privata aktörer. 
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21 Håbo Marknads AB 

21.1 Sammanfattning 

Håbo Marknads AB fick nya direktiv från ägaren Håbo kommun 2018, vilket styrde 
verksamhetsplaneringen 2019. 

21.2 Uppdrag och ansvarsområde 

Håbo Marknads AB definierar fyra områden att fokusera på: 

1. Bolaget ska stötta det befintliga näringslivet, stötta befintliga och nya företag för att
skapa nya arbetstillfällen genom att bidra till företagets utveckling.

2. Hjälpa företag med nyetablering
3. Arbeta för att utveckla besöksnäring och varumärket Håbo för att öka kommunens

attraktivitet
4. Tillsammans med skolan stimulera elever till eget företagande genom UF

21.3 Årets händelser 

Bolaget fick ny styrelse med ny styrelseordförande december 2018. VD entledigades 14 
februari och återanställdes 28 februari. Styrelsens ordförande avgick 30 februari. Ny 
ordförande tillträdde 1 april. VD var sedan var långtidssjukskriven från 20 april till sista juni. 
Under denna period tillsattes en tillförordnad VD. Ordinarie VD sade upp sin anställning sista 
augusti. Ny tillförordnad VD tillsattes från 1 september fram till 19 september. Extern 
tillförordnad VD tillsattes på halvtid från 25 nov. 

Under 2019 har tre personer inklusive VD lämnat sin anställning. 

December 2019 togs beslut att rekommendera kommunfullmäktige att lägga ner bolaget. 

På grund av ovanstående händelseförlopp har inte bolaget kunnat genomföra sin 
verksamhetsplan. 

Bolaget har under 2019 ansvarat för två projekt 

1. DUA-projektet. (Delegationen för Unga och nyanlända till Arbete) Under perioden har
ett 50-60 tal personer berörts av projektet och anvisats till olika åtgärder efter
kartläggning. Viljan att erbjuda praktik har varit stor bland företagen med det har ändå
varit svårt att matcha kandidater p g a bristande samarbete från Arbetsförmedlingen,
bristande kartläggning av sökande samt svårighet att få fram rätt kompetenser. Ett
tiotal personer har fått anställning efter praktik eller direkt vid intervju.

2. Projekt Stenhuset. Projekt Stenhuset har som syfte att öka antalet besök i Skokloster.
HMAB äger projektet men eftersom ansvarig projektledare bytte arbetsplats till
kommunen, har ansvaret för projektet flyttats till Kultur och Fritid.

Kontakt med Företagarföreningen. I december hade HMAB ett möte med Håbo 
Företagarförening för att ta fram en konkret plan för åtgärder för de företag som vill 
expandera eller förbättra sin lönsamhet. Det kan vara utbildningar, som styrelseutbildning, 
ekonomiutbildning eller handfasta åtgärder som att bidra till att tillsätta en styrelseledamot 
med specialitet inom affärsutveckling och tillväxt. 

Genomfört ett antal företagsbesök. Under december påbörjade VD, på uppdrag av styrelsen, 
att genomföra 10-15 företagsbesök för att utvärdera vilka av dem som önskar närmare 
samarbete med kommunen och vilken service de efterfrågar. 
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21.4 Uppföljning kvalitet och mål 

Under 2019 såg vi frukterna av det arbete som Håbo Marknads AB och kommunen verkställt 
under tidigare år. 

Det övergripande långsiktiga målet att förbättra näringslivsklimatet har under 2019 vänt mot 
en uppåtgående trend efter att ha varit vikande sen 2012. På senaste mätningen visas en 
förbättrad eget index och därmed en bättre ranking. 

Andra händelser under året: 

 Avtalet blev klart för etablering av Axfoods toppmoderna distributionsanläggning. 
 Nyetablering av ICA Maxi färdigställs med invigning mars 2020. 
 Världens minsta livsmedelsbutik etablerar sig i Håbo. Konceptet är självbetjäning helt 

obemannad. 

21.5 Volym- och resursmått  

Håbo Marknads AB marknadsför verksamhetsområdena i Dragelund och Logistik. Bålsta. Det 
gör att fler som är intresserade av att starta verksamhet får veta att Håbo är en attraktiv 
kommun. 

Kommunens cirka 2 000 företag utmärker sig genom att vara bland dem som har bäst tillväxt i 
länet. 

   2016   2017   2018   2019  

 Antal nystartade företag  138 150 155 187 

 Totalt antal företag  2 011 2 098 2 124 2 065 

 Antal företag som drivs av kvinnor  518 525 527 552 

 Antal besökare på besöksmålet Skokloster  94 200 96 000 98 000 98 800 

21.6 Resultaträkning  

Tkr 
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Verksamhetens intäkter 7 005 6 475 7 017 

Verksamhetens kostnader -6 233 -6 095 -6 676 

Avskrivningar -75 -22 -22 

Verksamhetsnetto 697 358 319 

Finansnetto 373 358 155 

Skatt -89 -79 339 

Resultat 287 279 494 

21.7 Ekonomisk analys 

Kommunfullmäktige beslutar om vilka medel som Håbo Marknads AB ska bedriva sin 
verksamhet. Bolaget sätter sin budget utifrån fullmäktiges beslut. 

Bolaget har i uppgift att arbeta med verksamhet som inte ger några intäkter enligt den 
näringslivspolitik som kommunfullmäktiga har beslutat om. Under 2019 har bolaget drivit 
projektverksamhet med stöd av bland annat statsbidrag. 

Bolagets totala intäkter uppgick till 7,0 miljoner kronor. varav driftbidraget från kommunen 
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5,0 miljoner kronor. Övriga intäkterna var i huvudsak erhållna statliga bidrag och 
projektmedel. 

Bolagets totala kostnader uppgick till cirka 6,5 miljoner kronor. Personalkostnader som är den 
största kostnadsposten uppgick till 4,2 miljoner kronor. Under 2019 konstaterades det att 
medarbetarnas intjänade premier för pensioner inte hade betalats ut av bolaget. Under året 
gjordes en utredning av bolaget och kommunens personalavdelning i samråd med kommunens 
pensionsadministratör om hur mycket premier som skulle betalas in till pensionsbolaget för de 
anställda. Pensionspremier inkl. löneskatt uppgick till cirka 360 000 kronor. Övriga kostnader 
som bolaget har haft utöver personalkostnader för olika aktiviteter är för näringslivsutveckling 
160 000 kronor, för marknadsföring/varumärkes aktiviteter cirka 695 000 kronor och för 
besöksnäring cirka 517 000 kronor. Bolaget hade i samband med markförsäljning till 
kommunen, en skatteskuld till skatteverket som i bokslut 2017 var skuldfört i balansräkningen 
med ett för högt belopp. Skillnaden har i årets bokslut reglerats mot resultaträkning och detta  
förbättrar bolagets resultat med cirka 340 000 kronor och skatteskulden har reglerats mot 
skatteverket. Vid räkenskapens slut har bolaget 2,3 miljoner kronor i likvida medel. 

I samband med att verkställande direktören för bolaget lämnade bolaget gjordes en 
överenskommelse mellan bolagets styrelse och VD om ett avgångsvederlag. Eftersom ett 
tillägg till avtalet tecknades och blev villkorat att den avgångne VD bistår tillförordnad VD 
för bolaget 2 arbetsdagar i veckan, skuldfördes inte avgångsvederlaget i balansräkningen utan 
utbetalas varje månad enligt överenskommelsen mellan bolagets styrelse och VD. 

En annan personalförändring som gjordes mellan bolaget och kommunen är att en 
medarbetare på bolaget överfördes till kultur- och fritidsförvaltningen, för att arbeta med 
besöksnäringsfrågor. Tjänstepersonens lön har betalas av kommunen och kommunen har i sin 
tur fakturerat bolaget, då arbetsuppgiften skulle utföras av bolaget. 

21.8 Väsentliga personalförhållanden 

Ägaren (Håbo kommun) tog beslut om ny budget för Håbo Marknads AB 2020 som 
halverades mot året innan. Personalstyrkan är från december 2019 reducerad till VD, som 
jobbar halvtid, en administratör, en projektledare samt en person med lönebidrag. 

21.9 Förväntad utveckling 

Det finns en stor efterfrågan på företagsmark tack vare Håbo kommuns unika läge mitt i 
Mälardalen. Därför är det helt avgörande att de detaljplaner som är påbörjade blir färdiga. De 
kommer nämligen göra det möjligt för större verksamheter att etablera sig. Nationella och 
internationella aktörer förhandlar bara med kommuner där det finns tillgänglig detaljplanerad 
mark. 
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22 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

22.1 Sammanfattning 

Det ekonomiska resultatet för 2019 är 162 000 kronor. Det egna kapitalet uppgår till 3,7 
miljoner kronor. Resultatet ligger mycket nära det budgeterade vilket gjort att verksamheten 
kunnat prioritera utvecklingsfrågor med en trygg ekonomisk förutsägbarhet. 

Förbundets mål från årets verksamhetsplan har i stort sett uppfyllts för både verksamhet och 
ekonomi. Under året har förbundet: 

 Utökat bemanningen vardagar dagtid i Bålsta till 1+4. 
 Investerat i ett nytt stegfordon och tankbil i Bålsta. 
 Deltagit i vårens släckarbete rörande bränder i aspludd som gav räddningscentralen ett 

nytt dygnsrekord för hanterade larm. 
 Genomfört en omfattande utredning av branden i bussdepån i Lindhagen. 
 Moderniserat och haft genomgång av förbundets värdegrund 
 Invigt en ny brandstation i Örsundsbro. 
 Hittat en temporär lösning för brandvärnet på Bryggholmen. 
 Utbildat förbundets styrkeledare i regional ledningsutbildning. 
 I samverkan med regionen hanterat en omfattande brand i ett flerbostadshus i 

Enköping. 

22.2 Uppdrag och ansvarsområde 

Räddningstjänsten Enköping-Håbo är ett kommunalförbund skapat i syfte att fullfölja de 
skyldigheter som medlemskommunerna har enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 
Förbundet kan därutöver komma överens med en medlem om att utföra tilläggsuppdrag. 

I förbundets uppdrag ingår att utbilda kommunens anställda i Brandskydd, Systematiskt 
brandskyddsarbete och HLR. Förbundet är uppdelat i 6 insatsområden med varsin 
brandstation för snabbast möjliga räddningsinsats. 

22.3 Årets händelser 

Våren 2019 uppstod fenomenet med aspludd som ledde till ett stort antal markbränder i 
stockholmsområdet. Inom förbundets geografiska område förekom endast bränder i begränsad 
omfattning men personalen deltog under en period i en intensiv jakt på dessa bränder i 
Stockholms län. 

Bemanningen i Bålsta utökades under januari till 1+4 vardagar dagtid. 

Tidigt under året genomfördes ett omfattande utredningsuppdrag från Storstockholms 
brandförsvar rörande branden i bussdepån i Lindhagen. I juni invigdes den nya brandstationen 
i Örsundsbro och strax efter sommaren blev den temporära lösningen för Bryggholmens 
brandvärn klar. 

Förbundet genomförde under våren ett projekt rörande förbundets värdegrund som innebar en 
modernisering och påminnelse om betydelsen av förbundets emblem. Under hösten 
genomfördes en stor utbildningsinsats för personal på Ledningsregementet i Enköping, ett 
samarbete som förhoppningsvis fortsätter de kommande åren. 

I september inträffade en omfattande brand i Enköping. Under insatsen samarbetade 
räddningsstyrkor från hela räddningsregionen och visade prov på den kapacitet som förbundet 
har tack vare detta samarbete. 
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22.4 Uppföljning kvalitet och mål 

Handlingsprogrammet för räddningstjänst gäller för mandatperioden 2019-2022. 
Utvecklingsmålen från handlingsprogrammet bryts ned till årliga mål i förbundets 
verksamhetsplan. 

Räddningstjänsten ska arbeta för att förhindra och begränsa konsekvenserna till följd av 
olyckor enligt fyra övergripande mål från förbundsordningen. 

 Skador på liv, egendom och miljö ska förhindras genom en effektiv räddningsinsats. 
 Inga olyckor, som kan föranleda räddningsinsats, ska ske i verksamheter där tillsyn 

genomförs enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE). 

 Inga bränder ska uppstå på grund av eldstäder som omfattas av kraven på rengöring & 
brandskyddskontroll. 

 Kommuninvånarna har kunskap om hur risker förebyggs och har förmågan att göra en 
egen första insats. 

Under 2019 har förbundet tagit fram och definierat olika typer av uppföljning. Indikatorerna 
från Verksamhetsplanen har förändrats för att stämma med målstrukturen i Enköpings 
kommun och för att även kunna redovisas i Håbo. Målsättningen är att med avstamp i 2019 
kunna följa indikatorerna över tid och att dessa kompletteras med mätetal som direkt påverkas 
av den egna verksamheten. 

19 av 21 mål har uppnåtts helt eller delvis för 2019. Två mål har inte nåtts. 
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Gulmarkerade är endast delvis uppfyllda och grönmarkerade är uppfyllda. 19 av 21 mål har 
uppnåtts helt eller delvis för 2019. 2 mål har inte nåtts. 

De ekonomiska målen från ägardirektivet 

 Verksamhetsåret ska ha en resultaträkning i balans eller resultera i ett överskott. 
 Det egna kapitalet ska uppgå till minst 400 000 kronor. 
 Likviditeten ska inte understiga 2 miljoner kronor. 
 Investeringar ska täckas av egna medel. 

Förbundets finansiella mål är att: 

 avsätta 1 procent av medlemsbidraget i Eget kapital. 

4 av 5 mål är uppfyllda för fastställda mål avseende ekonomi då mindre än 1 procent av 
medlemsbidraget avsatts i eget kapital. 
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22.5 Volym- och resursmått 

Antalet trafikolyckor är fortsatt högt efter ett lugnare 2017. Antalet falska automatlarm är 
lägre än de föregående åren. Antalet brand i byggnad fortsätter på samma höga nivå som 2018 
medan brand ej i byggnad har minskat betydligt sedan den extrema sommaren 2018. 

 

Förbundets målsättning har varit att utföra 220 tillsyner vilket inte uppnås under 2019. 
Utfallet påverkas av tillgängliga resurser för uppdraget och antalet tillsynspliktiga objekt i 
årsplaneringen. Antalet byggärenden är fortsatt högt i båda kommunerna. 
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22.6 Resultaträkning  

tkr 
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Verksamhetens intäkter 6 625 5 305 5 218 

Verksamhetens kostnader -61 784 -62 682 -62 934 

Avskrivningar -2 819 -3 190 -3 114 

Medlemsbidrag 59 978 61 490 61 694 

Finansiella intäkter 0 1 2 

Finansiella kostnader -478 -684 -704 

Resultat 900 240 162 

22.7 Ekonomisk analys  

Resultaträkningen redovisar förbundets samtliga intäkter och kostnader samt hur det egna 
kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. Kassaflödesanalysen redovisar uppgifter om 
betalningsflödet från den löpande verksamheten, investeringar samt eget kapital på dagen för 
räkenskapsperiodens utgång. 

För 2019 visar räddningstjänsten ett positivt resultat på 162 000 kronor. Hyreskostnaden för 
Örsundsbro blev 204 000 kronor högre än budgeterat på grund av att inflyttning 2 månader 
tidigare än beräknat. Denna kostnad har Enköpings kommun kompenserat med höjt 
medlemsbidrag i enlighet med förbundsordningen. Pensionskostnaden påverkas positivt med 
cirka 400 000 kronor på grund av en uppsägning under året. I övrigt motsvarar utfallet årets 
budget. 

22.8 Investeringar  

Tkr 
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Inkomster 0 0 0 

Utgifter -4 050 -10 900 -10 608 

Summa -4 050 -10 900 -10 608 

 

Förbundet har under 2019 slutfört investering av en tankbil samt en stegbil till Bålsta. 

22.9 Väsentliga personalförhållanden 

Den totala lönesumman inklusive personalomkostnader, övertid- och jourersättningar, 
pensions-kostnader samt direktions- och revisionsarvoden är 47,1 miljoner kronor. 
Personalkostnaderna är 77,5 procent av de totala verksamhetskostnaderna på 60,8 miljoner 
kronor.  

Förbundets mål är att ha en sjukfrånvaro som ligger under 2 procent. Årets sjukfrånvaro ligger 
på 4,06 procent vilket är den högsta frånvaron sedan förbundet bildades. Hälften av 
sjukfrånvaron utgörs av långtidsfrånvaro. Statistiken omfattar endast den heltidsanställda 
personalen på grund av att den deltidsanställda personalen har annan huvudarbetsgivare.  
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22.10 Förväntad utveckling 

Under sommaren 2018 presenterades resultaten från Alarmeringsutredningen som främst 
syftar till att säkerställa en obruten larmkedja samt utredningen om en effektivare 
räddningstjänst. Den senare har gett förslag på reglering för att säkerställa kommunernas 
förmåga att hantera större räddningsinsatser. MSB har under 2019 drivit på för att få 
räddningstjänsterna att samarbeta i större ledningssystem för att öka den operativa förmågan. 

I och med att samverkan med andra räddningstjänster ökar ställs även frågan om en större 
förbundsbildning. Ett större förbund har lägre kostnader för förbundsgemensamma funktioner. 
Det lokala inflytandet över organisationen blir däremot mindre, något som har varit politiskt 
viktigt vid tidigare vägval. 

Kommunerna kommer att få ett utökat krav på krisberedskap och civilt försvar. 
Räddningstjänsten är en del av kommunernas förmåga att hantera en kris och kan komma att 
få en förändrad roll i detta sammanhang framöver. 

Förbundet behöver fortsätta utveckla arbetet med processorienterad kvalitetsutveckling och 
hitta relevanta mätetal för verksamheten. Det kommer att bli allt viktigare att kunna redovisa 
vilken effekt olika ekonomiska prioriteringar ger i kommunala verksamheter. 

För att klara framtida rekrytering av RIB-personal måste förbundet och kommunerna hitta 
tätare samarbeten och möjliggöra arbetsuppgifter utöver beredskap i orter med stor 
utpendling. I denna utmaning är också möjligheten att rekrytera kvinnor till yrket en nyckel 
till framgång. 
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23 Revisionsberättelse 

Läggs in efter revisionssammanträde 



 

Årsredovisning 2019 

Bilaga: Överföring investeringsprojekt till år 

2020-2022 

 

Kultur- och fritidsnämnden 

Tekniska nämnden 
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1 Kultur- och fritidsnämnden 

Tkr 
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 
från 

budget 

Överförs 
till 2020 

Överförs 
till 2021 

Överförs 
till 2022 

1385 Ny Simhall 
(Fastighet ) 

-63 0 0 0    

1386 Nytt bibliotek, 
(KuL) 

-159 -493 -152 341 341   

1396 Upprustn Gröna 
Dal IP 

0 -3 000 -48 2 952 2 952   

3004 Bibliotekswebb -226 -64 -54 10    

3020 Konst 2018 2019 
(KFN) 

-48 0 0 0    

3152 Skyltprogram 
BCJF 

-53 0 0 0    

3305 
Fridegårdsscenen 

-530 0 0 0    

3306 Handikapptoa 
Vibyspår 

0 -30 0 30    

3307 Inventarier 
bibliotek 

-132 -149 -48 101    

6801 Invent möbler 
administrat 

0 -100 -44 56    

Summa -1 211 -3 836 -346 3 490 3 293   

1.1.1 Kommentarer till investeringsredovisning (bilaga endast till nämnd) 

1386 Nytt Bibliotek, överskott 341 000 kronor 

Enligt beslut i kultur- och fritidsnämnden har omprioritering gjorts av budget för konst till att 

finansiera utredning i förberedelsefasen. Budget till förberedelsefas finns även hos tekniska 

nämnden. En utredning har beställts av kultur- och fritidsnämnden och medlen förväntas vara 

förbrukade i februari 2020. Budget kommer begäras överflyttad till 2020 till tekniska 

nämnden. 

1396 Upprustning Gröna Dalen IP överskott 2,9 miljoner 

Investeringen kommer inte kunna genomföras förrän 2020. Den första offerten /beräkningen 

behöver granskas och kvalitetssäkras innan en korrekt upphandling kan genomföras. Budget 

för investeringen behöver begäras överflyttad till 2020. 

3306 Handikapptoalett Vibyspåret överskott 30 000 kronor 

Investeringen kommer ej genomföras förrän 2020 då flera faktorer inte är klarlagda. Bland 

annat behöver förslaget innebära ett hållbart miljömässigt bygge och klargöra vem som ska 

ansvara för drift i framtiden. Kostnaden för investeringen är ännu ej klart men beräknas bli 

minst 100 000 kronor. Förslag från förvaltningen är att i samverkan med miljöekologen utreda 

kostnader och genomförande under 2020. 

3307 och 6801 inventarier Bibliotek, överskott 157 000 kronor 

Behovet för nya inventarier på Biblioteken har ändrats under året. Övriga inventarier har 

använts till nya tillfälliga lokalen för ungdomsgården. Möbler och övrigt lösa inventarier tas 

sedan med till ordinarie lokal. 
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2 Tekniska nämnden 

2.1 Investeringsredovisning (bilaga endast till nämnd) 

2.1.1 Investeringsredovisning bilaga årsredovisning nämnder 

Bokslut 

Tkr 
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 
från 

budget 

Överförs 
till 2020 

Överförs 
till 2021 

Överförs 
till 2022 

Gator, vägar, parkering        

1301 
Trafiksäkerhetshöj. åtg 

-2 913 -1 995 -2 251 -256    

1303 Gatubelysning 
Ullevivägen 

0 -745 -745 0    

1358 Planerat uh 
beläggningar 

-10 889 -11 900 -12 146 -246    

1364 Kraftleden 
trafiksäkerhet 

-383 -5 400 -141 5 259 0   

1371 Hissar vid 
stationen 

0 -2 500 -2 568 -68    

1372 Utbyte 
kvicksilverarmatu 

-507 -500 -508 -8    

1376 Utbyggnad av 
gatubelysnin 

-852 0 0 0    

1378 Konstbyggn 
(brokonstr) 

-198 -1 626 -200 1 426 1 426   

1380 Byte av 
vägtrummor 

-242 -838 -831 7    

1384 Väppeby äng 
Gata GCV 

-2 960 -512 -512 0    

1388 Skyltpolicy samt 
genomf. 

-132 -568 -86 482    

1390 GC-väg Viby 
Vilunda 

-247 -453 -443 10    

1391 Upprustn.grusbel. 
GC väg 

-554 -446 -405 41    

1392 Breddning 
Dalstigen 

-60 -340 -293 47 47   

1393 Belysning GC-
väg Eneby 

-1 073 0 0 0    

1397 Skokloster GC-
väg 

0 -3 500 -12 3 488  3 488  

1398 Borttag av bom 
skeppsväge 

0 -150 -183 -33    

1399 Flytt 
gatubelysningscentr 

0 -1 750 -1 866 -116    

        

Parker        

1379 Utv.offentl 
utemiljö park 

-925 -375 -441 -66    
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Tkr 
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 
från 

budget 

Överförs 
till 2020 

Överförs 
till 2021 

Överförs 
till 2022 

1382 Upprustning 
lekplatser 

-362 -127 -33 94 94   

1387 Ogräsmaskin -156 0 0 0    

1389 Pulkabacke 
Dumpers 

-242 -136 -120 16    

1394 Gångbro 
Järnvägsparken 

0 -300 -165 135 135   

1395 Rullstolsgunga -185 0 0 0    

        

Fastighet        

1101 Mötesplats Sko 
(KFN) 

0 -500 0 500 0   

1138 Granåsen 
toaletter o kall 

0 -7 000 -135 6 865 6 865   

1139 Bättre 
inomhusmiljö/luft 

0 -1 500 -667 833 833   

1141 Fridegårdsgymna 
om klassr 

0 -1 000 -2 176 -1 176 0   

1164 Renovering 
simhallen 

-123 -2 093 -1 655 438 0   

1173 Ny förskola 
frösundavik 

-24 398 -207 -557 -350 0   

1174 Västerängsskolan 
kök 

-135 -27 092 -14 27 078 0   

1175 (P) Vibyskolans 
kök 

-421 -54 042 -2 805 51 237 0   

1178 Lundby ridhus -14 269 0 -1 601 -1 601 0   

1180 Ishall, energiåtg.o 
entré 

-282 -818 -817 1 0   

1181 Planerat 
underhåll 

-9 357 -9 807 -6 892 2 915 2 915   

1184 Futurum om- och 
tillbyggn 

-37 408 -61 282 -31 132 30 150  30 150  

1188 (P) Skogsbrynet 
utbyggnad 

-382 -21 420 -4 769 16 651    

1190 
Säkerhetsåtgärder 

-1 287 -1 500 -503 997 997   

1191 Energiåtgärd 
ventilation 

-1 027 -2 824 -2 155 669 669   

1194 Allaktivitetshus 0 -1 000 0 1 000 0   

1195 Solenergi utred 
install 

-161 -3 839 -38 3 801 3 801   

1197 
Energieffektivisering 

0 -1 500 -1 502 -2 0   

1198 Idrottshall Gröna 
Dalen/m 

0 -1 100 0 1 100 0   

1199 Skeppsgården 
omby förenin 

0 -7 000 -1 093 5 907 -1 093   

1362 Ny -7 821 -23 544 -9 293 14 251 0   
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Tkr 
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 
från 

budget 

Överförs 
till 2020 

Överförs 
till 2021 

Överförs 
till 2022 

fotbollsanläggning 

1385 Ny Simhall 
(Fastighet ) 

0 -15 937 -225 15 712 0   

1386 Nytt bibliotek, 
(KuL) 

0 -250 0 250 250   

5162 Ugn Pomona -136 0 0 0 0   

        

Lokalvården        

5160 Lokalvård 
skurmaskiner 

-239 0 0 0    

5163 Lokalvård 
skurmaskin 2019 

0 -100 -77 23    

Summa -120 326 -279 516 -92 055 187 461 16 939 33 638  

2.1.2 Investeringsredovisning avgiftsfinansierade verksamheter bilaga 

årsredovisning nämnder 

Bokslut 

Tkr 
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 
från 

budget 

Överförs 
till 2020 

Överförs 
till 2021 

Överförs 
till 2022 

VA        

1213 Omläggning 
ledningar 

-1 586 -14 914 -10 744 4 170 4 170   

1214 Nya 
förbindelsepunkter 

-378 -2 622 -2 365 257 0   

1250 Biskops-Arnö 
pågående 

-5 053 0 -1 235 -1 235 0   

1252 Omb Skokl 
råvattenintag 

-952 -547 -547 0 0   

1253 Bålsta 
reningsverk 

-3 702 -5 594 -3 951 1 643 1 643   

1254 Bålsta vattenverk -498 -2 667 -2 394 273 273   

1255 Skokloster 
reningsverk 

-1 757 -1 985 -1 411 574 574   

1256 Skokloster 
vattenverk 

-16 -7 861 -465 7 396 7 396   

1258 Underhåll 
pumpstationer 

-403 -2 997 -2 404 593 593   

1264 Ombyggn dragets 
vattendam 

-43 -2 957 0 2 957 0   

1266 Vattentornet, 
skal/fasad 

0 -2 000 -10 1 990 1 990   

1267 Bålsta tätort 
ledningar 

-58 -29 942 -2 221 27 721 27 721   

1268 Bålsta tätort 
pumpstation 

-6 -6 994 -78 6 916 6 916   

1269 (P) Utloppsledn 0 -13 000 -445 12 555 12 555   
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Tkr 
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 
från 

budget 

Överförs 
till 2020 

Överförs 
till 2021 

Överförs 
till 2022 

arv Bålst 

1270 Ledn med 
stickspår Logist 

0 -2 000 -108 1 892 1 892   

1271 GAP, 
huvudmatning 

0 -7 000 0 7 000 0  7 000 

1272 Omläg ledning 
pga kapacit 

0 -5 000 -4 4 996 4 996   

1273 Skokloster 
Vattenv Nybygg 

0 -1 000 0 1 000 1 000   

1274 Skokloster 
reningsv nybyg 

0 -1 000 0 1 000 1 000   

5159 Maskiner o verk. 
VA 2016 

0 -2 500 -1 274 1 226 1 226   

        

Avfall        

1401 Effektivisering 
ÅVC 

0 -669 -180 489 454   

1403 Behållare insaml 
avfall 

0 -420 -455 -35    

1404 Liten lastmaskin -580 0 0 0    

1405 Projekt o 
utbygnad ÅVC 

-85 -1 515 -17 1 498 1 498   

1410 Stor Lastmaskin 
ÅVC 

0 -1 500 0 1 500 0   

Summa -15 117 -116 684 -30 308 86 376 75 897  7 000 

2.1.3 Kommentarer till investeringsredovisning (bilaga endast till nämnd) 

Gator, vägar, parkering 

1301 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder -256 000 kronor 
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder som har genomförts bland annat vid Gransätersskolan och på 

Stockholmsvägen utanför Kalmarsand och Hälledagsvägen har överskridit kostnadskalkylen. 

1303, Gatubelysning Ullevivägen +/- 0 kronor 
Omläggning av gatubelysning längs med Ullevivägen har samordnats med E-ON's 

omläggning av ledningar för att uppnå samordningsvinster. Projektet är avslutat. 

1358 Planerat underhåll beläggningar -246 000 kronor 
Projektet har överskridit budget med cirka 2 %. Beläggningar har genomförts enligt 

underhållsplan med vissa avvikelser efter besiktningar i fält. Överskridandet beror på 

oförutsedda åtgärder för att få en fullgod anläggning. 

1364 Kraftleden trafiksäkerhet +5,25 miljoner kronor 
I juni beslutade tekniska nämnden att genomföra etapp 5 på Kraftleden. De medel som 

ursprungligen äskades avsåg etapp 1 och 2. Under hösten har en del förändringar i 

projektering gjorts med anledning av synpunkter från LRF. Förvaltningen kommer att skriva 

en ny begäran om medel för etapp 5 med en för etappen relevant kostnadsbedömning. 

1371 Hissar vid stationen -68 000 kronor 
Underskott på 68 000 kronor jämfört med budget på grund av nödvändiga tilläggsarbeten. 

Projektet är avslutat. 



Årsredovisning 2019 7(11) 

1372 Utbyte kvicksilverarmaturer -8 000 kronor 
Inga kvicksilverarmaturer kvarstår. Projektet är avslutat. 

1378 Konstbyggnader +1 426 000 kronor 
Projektet avser reparation av broar. Arbetet har inte kunnat genomföras på grund av en 

överklagad upphandling. Ny upphandling görs i början av 2020. Återstående medel föreslås 

flyttas över till 2020. 

1380 Byte av vägtrummor +7 000 kronor 
Kostnaden för upprustning av vägtrummor har inte blivit så hög som beräknat. 

1384 Väppeby Äng, Gata GCV +/- 0 kronor 
Projektet har varit underfinansierat och drabbats av oförutsedda merkostnader bland annat 

ombyggnation av korsningen Lindegårdsvägen-Kalmarvägen. Även passagen förbi 

gruppboendet har medfört ökade kostnader. Underskottet har finansierats genom överskott i 

projekt 1302, Omläggning elledningar Dragets industriområde. 

1388, Skyltpolicy samt genomförande +482 000 kronor 
Policyn antogs av tekniska nämnden i december. Överskottet föreslås täcka underskott i  

projekt 1398 (33 000 kronor), projekt 1399 (116 000 kronor) och projekt 1379 (66 000 

kronor) 

1390 GC-väg  Viby-Vilunda +10 000 kronor 
Projektering har genomförts under 2019. Genomförande sker 2020. 

1391 Upprustning grusbelagda gång- och cykelvägar +41 000 kronor 
Sträckorna Vilunda-Futurum samt Grans gård-Ekilla har rustats upp. 

1392 Breddning Dalstigen +47 000 kronor 
Utredning och projektering är genomförd. Genomförande 2020. Återstående medel föreslås 

flyttas över till 2020. 

1397 Skokloster gc-väg +3,4 miljoner kronor 
Projektet har inte kunnat genomföras som planerat bland annat på grund av att länsstyrelsen 

inte godkände föreslagen sträckning. Ett nytt sträckningsförslag antogs av tekniska nämnden i 

december. Tidsförskjutningen har medfört att utredning av markägarfrågor samt projektering 

inte har kunnat påbörjas under året. I budget för 2020 finns 2,5 miljoner kronor avsatta för 

projektet. Detta bedöms vara tillräckligt för år 2020.  Återstående medel föreslås flyttas 

över till 2021. 

1398 Borttag av bom Skeppsvägen -33 000 kronor 
Underskottet på 33 000 kronor beror på ökade projekteringskostnader på grund av att 

uppdraget, genom politiskt beslut, utökades med breddning av gångbana utmed Skeppsvägen, 

från bommen i riktning mot Runbrovägen, cirka 240 m. Underskottet föreslås finansieras 

genom överföring från projekt 1388, Skyltpolicy. 

1399, Flytt gatubelysningscentraler - 116 000 kronor 
Fler gatubelysningscentraler än planerat hann flyttas under året. Kostnaden för flytt av 

resterande centraler minskas därmed. Underskottet på 116 000 kronor föreslås finansieras 

genom överföring från projekt 1388, Skyltpolicy samt genomförande. 

Parker 

1379 Utveckling av offentliga utemiljöer park -66 000 kronor 
Trappan vid Ekillabadet behövde repareras akut. Kostnaden blev högre än beräknat. 

Underskottet på 66 000 kronor finansieras genom överföring från projekt 1388, Skyltpolicy 

samt genomförande. 

1382 Upprustning lekplatser +94 000 kronor 
Avser framtagande av en lek- och aktivitetsplan för Bålsta tätort. Innehåller plan för 
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upprustning och utveckling av kommunens befintliga lekplatser samt förslag på nya platser 

för lek och aktivitet. Återstående medel föreslås flyttas över till 2020. 

1389 Pulkabacke Dumpers +16 000 kronor 
Projektet är avslutat. 

1394 Gångbro Järnvägsparken +135 000 kronor 
Gångbron är färdigställd. Hinder för katter och andra rovdjur ska ordnas liksom sittplats och 

en grusad yta på själva ön. Återstående medel föreslås flyttas över till 2020. 

Fastighet 

1101 Mötesplats Skokloster +500 000 kronor 
Arbetet kommer inte att utföras som planerat. 

1138 Granåsen , toaletter och kallgarage +6,8  Miljoner kronor 
Projektet har startat senare än planerat. Programarbete och projektering pågår. Upphandling 

och byggstart ska ske i början av 2020. Återstående medel föreslås flyttas över till 2020. 

1139 Bättre inomhusmiljö/luft +833 000 kronor 
Projektet pågår och kommer att slutföras under 2020. Återstående medel föreslås flyttas 

över till 2020. 

1141 Fridegårdsgymnasium ombyggnad klassrum -1,2 miljoner kronor 
Projektet avser verksamhetsanpassning inom Fridegårdsgymnasiet i form av nya klassrum för 

att kunna erbjuda flera elevplatser. 

1164 Renovering simhallen +438 000 kronor 
Ny simhall kommer att uppföras vilket innebär att inga ytterligare investeringar kommer att 

göras i den befintliga simhallen. Eventuella kostnader som uppstår kommer att belasta driften. 

1173 Frösundaviks förskola - 350 000 kronor 
Kostnader för anslutning till VA-nätet har fakturerats. Kostnad för markskötsel har 

tillkommit. Projektet är avslutat. 

1174 Västerängsskolans kök +27,1 miljoner kronor 
Barn och utbildningsnämnden har fattat beslut om att avbryta projektet. 

1175 Vibyskolans kök +51,2 miljoner kronor 
Barn och utbildningsnämnden har fattat beslut om att avbryta det pågående projektet för att 

utreda möjligheten att genom en större utbyggnad säkerställa behovet av elevplatser i 

området. 

1178 Lundby Ridhus -1,6 miljoner kronor 
Byggnaden är färdigställd. Avvikelsen beror på kompletteringar såsom påkörningskydd, 

fasadmonterad belysning samt en förrådsbyggnad som inte fanns med i ursprungsbudgeten. 

Projektet är avslutat. 

1180 Ishallen +1 000 kronor 
Ett nytt IT-nät måste installeras kopplat till den nya styr- och regleranläggningen. Åtgärderna 

är avslutade. 

1181 Planerat underhåll +2,9 miljoner kronor 
Inom ramen för planerat underhåll sker utbyte av komponenter samt större åtgärder enligt 

plan. En överklagan av ramavtalsupphandlingen av byggentreprenörer har medför att färre 

byggåtgärder än planerat kommer att kunna genomföras. Återstående medel föreslås flyttas 

över till 2020. 

1184 Futurum om- och tillbyggnad +30,1 miljoner kronor 
Arbetet med renovering och återställande av lokalerna pågår. I november avbröts samarbetet 

med byggentreprenören och arbetet är pausat. Projektering av kommande etapper fortsätter 
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inför upphandling av ny entreprenör. Återstående medel föreslås flyttas över till 2020. 

1188 Skogsbrynets förskola +16,7 miljoner kronor 
Utredning av projektets omfattning pågår. Kvarvarande 16,7 miljoner kronor återlämnas och 

nytt ärende med en ny totalbudget skrivs fram för politiskt beslut. 

1190 Säkerhetsåtgärder +997 000 kronor 
Alla planerade arbeten har inte kunnat utföras då ramavtalsentreprenör har saknats. Planerade 

och ännu ej beställda arbeten skjuts fram till dess att ny ramavtalsentreprenör finns. 

Återstående medel föreslås flyttas över till 2020. 

1191 Energiåtgärder - ventilation +669 000 kronor 
Projektet omfattar byte av elmotorer till mindre elkrävande motorer utförs i 

ventilationsanläggningarna i skolor och förskolor. Arbeten kan bara göras när det inte pågår 

verksamhet i aktuella lokaler. Återstående medel föreslås flyttas över till 2020. 

1194 Allaktivitetshus +1,0 miljoner kronor 
Tekniska förvaltningen har ännu inte fått ett uppdrag. 

1195 Solenergi- utredning och installation +3,8 miljoner kronor 
Urval av lämpliga fastigheter för placering av solceller har genomförts. Upphandlingen av 

projektörer för utförande har dragit ut på tiden främst på grund av resursbrist inom 

upphandlingsverksamheten. Återstående medel föreslås flyttas över till 2020. 

1197 Energieffektivisering - 2 000 kronor 
Planerade åtgärder har utförts. Projektet är avslutat. 

1198 Idrottshall Gröna Dalen inkl multiarena +1,1 miljoner kronor 
Förstudiearbetet har inletts och leds av lokalförsörjningschefen. För genomförande krävs 

beslut i barn- och utbildningsnämnden och i kultur- och fritidsnämnden. 

1199 Skeppsgården +5,9  miljoner kronor 
Kultur och fritidsnämnden har fattat beslut om att genomföra ombyggnationen av 

Skeppsgården till föreningslokal. Upphandling ska göras kvartal 1 2020 och inflyttning 

kvartal 1 2021. Ny totalfinansiering, 7 miljoner kronor i budget, har erhållits för projektet 

2020 varför årets överskott inte ska tas med till 2020. För att  få korrekt totalbudget 2020 

föreslås dessutom att budget motsvarande årets utgifter, minskar budgeten för 2020 

1362 Ny fotbollsanläggning +14,25 miljoner kronor 
Arbete med att bygga ny konstgräsplan vid Futurumskolan är färdigställt. Beslut om nästa 

etapp med omklädningsrum och driftutrymmen ska tas av Kultur och fritidsnämnden. 

1385 Ny simhall +15,7 miljoner kronor 
Utredningsarbete har påbörjats. Arbetet sker inom ramen för lokalförsörjningsplanen. 

1386 Nytt bibliotek +250 000 kronor 
Utredningsarbete har påbörjats. Arbetet sker inom ramen för lokalförsörjningsplanen och leds 

av lokalförsörjningschefen. Återstående medel föreslås flyttas över till 2020. 

Lokalvård 

5163 Lokalvård skurmaskin 2019 +23 000 kronor 

Inköp av skurmaskin kunde göras till ett förmånligare pris än beräknat. 

VA 

Omläggning ledningar +4,1 miljoner kronor 
Avvikelsen beror på ett föreläggande från tillsynsmyndigheten vilket har inneburit att 

omläggningsarbetet har behövt styras till andra ledningssträckor än planerat. Återstående 

medel föreslås flyttas över till 2020. 
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Nya förbindelsepunkter +257 000 kronor 
Nya förbindelsepunkter har utförts enligt plan. 

Biskops - Arnö pågående -1,2 miljoner kronor 
Avvikelsen beror på kostnad för elskåp, pumpstation samt LTA-stationer som ej var med i 

budgeten. Projektet har avslutats 2019. 

Omb Skokloster råvattenintag +/- 0 miljoner kronor 
Projektet har avslutats 2019. 

Bålsta reningsverk +1,6 miljoner kronor 
Ombyggnader pågår för att komma tillrätta med slamflyktsproblem som inte är slutförda. 

Återstående medel föreslås flyttas över till 2020. 

Bålsta vattenverk +273 000 kronor 
Ombyggnad av kemtankar pågår. Ytterligare kostnader tillkommer. Återstående medel 

föreslås flyttas över till 2020. 

Skokloster reningsverk +574 000 kronor 
Projektet avser arbete med att säkerställa verkets funktion tills ny VA försörjning är klar för 

Skokloster. Återstående medel föreslås flyttas över till 2020. 

Skokloster vattenverk +7,4 miljoner kronor 
Arbete med att säkerställa verkets funktion tills ny VA försörjning är klar för Skokloster 

pågår. Återstående medel flyttas över till 2020. 

Underhåll pumpstationer +593 000 kronor 
Avvikelsen beror på ett föreläggande från tillsynsmyndigheten vilket medfört att arbete med 

andra pumpstationer än planerat har behövt genomföras. Arbetet har inte kunnat utföras i den 

takt som planerades. Återstående medel föreslås flyttas över till 2020. 

Ombyggnad Dragets vattendamm + 2,9 miljoner kronor 
Exploatören i Lillsjöns företagspark kommer enligt avtal att bekosta ombyggnaden. Projektet 

utgår. 

Vattentornet, skal/fasad + 2,0 miljoner kronor 
Tidplanen har blivit försenad på grund av en överklagad upphandling. Återstående medel 

föreslås flyttas över till 2020. 

Bålsta tätort ledningar + 27,7 miljoner kronor 
De två investeringsprojekten Bålsta tätort ledningar och Bålsta tätort pumpstationer är en 

förutsättning för VA-försörjningen till de tre exploateringsprojekten Bålsta C, Tvåhus och 

Gröna dalen. På grund av tidigare förseningar kommer nu projekten att bedrivas under kortare 

tid än tidigare planerat. Tekniska nämnden beslutade i december 2018 att föreslå 

kommunfullmäktige ny finansiering av projektet. Återstående medel föreslås flyttas över 

till 2020. 

Bålsta tätort pumpstation +6,9 miljoner kronor 
De två investeringsprojekten Bålsta tätort ledningar och Bålsta tätort pumpstationer är en 

förutsättning för VA-försörjningen till de tre exploateringsprojekten Bålsta C, Tvåhus och 

Gröna dalen. På grund av tidigare förseningar kommer nu projekten att bedrivas under kortare 

tid än tidigare planerat. Tekniska nämnden beslutade i december 2018 att föreslå 

kommunfullmäktige ny finansiering av projektet. Återstående medel föreslås flyttas över 

till 2020. 

Utloppsledning arv Bålsta + 12,5 miljoner kronor 
Projektet har inte kunnat startas då man inväntat dom från mark och miljööverdomstolen. 

Domen har nu kommit och arbetet skall påbörjas 2020. Återstående medel föreslås flyttas 

över till 2020. 
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Ledning med stickspår logistik Bålsta +1,8 miljoner kronor: projektet utförs i samband 

med logistik Bålsta och har inte kunnat utföras i den takt som var planerad. Återstående 

medel föreslås flyttas över till 2020. 

GAP, huvudmatning +7,0 miljoner kronor 
Projektet har inte kunnat startas på grund av resursbrist hos projekterande konsulter. Projektet 

behöver flyttas framåt i tiden med start under hösten 2020. Återstående medel föreslås 

flyttas över till 2022. 

Omläggning ledning pga kapacitet +4,9 miljoner kronor 
Projektet utförs samordnat med utbyggnaden av Logistik Bålsta och har inte kunnat utföras i 

den takt som var planerat. Återstående medel föreslås flyttas över till 2020. 

Skokloster vattenverk nybyggnad +1,0 miljoner kronor 
Projektet är startat men inga kostnader har ännu genererats. Återstående medel föreslås 

flyttas över till 2020. 

Skokloster reningsverk nybyggnad +1,0 miljoner kronor 
Projektet är startat men inga kostnader har ännu genererats. Återstående medel föreslås 

flyttas över till 2020. 

Maskiner o verk. VA 2016 +1,2 miljoner kronor 
Arbetet har påbörjats och kommer färdigställas under 2020. Arbetet har tagit längre tid än 

planerat på grund av upphandlingsproblem. Återstående medel föreslås flyttas över till 

2020. 

Avfall 

1401 Effektivisering ÅVC +489 000 kronor 
På grund av personalbrist så har projektet inte kunnat genomföras innan årets slut, vilket 

innebär en tidsförskjutning i projektet. Återstående medel föreslås flyttas över till 2020. 

1405 Projekt o utbyggnad ÅVC +1,4 miljoner kronor 
På grund av ny information bland annat avseende transporter förbi ÅVC Västerskog behöver 

planeringen av utformningen av utbyggnaden ses över, vilket innebär en tidsförskjutning i 

projektet. Återstående medel föreslås flyttas över till 2020. 

1410 Inköp stor lastmaskin +1,5 miljoner kronor 
Då utbyggnaden av ÅVC Västerskog förväntas ske senare än planerat på grund av att marken 

har lånats ut till projekt Logistik Bålsta, föreslås att ingen maskin köps in 2019. 
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   Kommunfullmäktige  

 

  

 

Revisionsberättelse för år 2019 

 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 

styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer 

den verksamhet som bedrivits i Håbohus AB. 

 

Granskningen har utförts av sakkunniga från PwC som biträder revisorerna.  

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut 

och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar 

också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt 

att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar 

och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 

verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den 

omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan ”Redogörelse 

för 2019 års revisionsverksamhet”.  

Vi bedömer att styrelse och nämnder i huvudsak har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi ser 

bekymmersamt på att kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt tekniska 

nämnden redovisar ett underskott i förhållande till budget för 2019.  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll i huvudsak varit tillräcklig. 

Vi är dock kritiska till att Socialnämnden, Vård- och omsorgsnämnden samt Tekniska 

nämnden inte har haft en beslutad internkontrollplan under 2019. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de 

finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. Vad gäller de finansiella 

målen uppnås för 2019 inget av dessa.  
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Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt 

de enskilda ledamöterna i dessa organ. 

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2019. 

 

Håbo kommun 2020-04-29   

 

 

 

Inger Kölestam  Lars Berglund   Staffan Wohrne 

 

 

Christine Storbacka 

 

Angående godkännande av revisionsberättelsen 

Som en följd av rådande pandemi och i syfte att minska risken för smittspridning har 

revisorerna valt att sammanträda digitalt den 29 april 2020. Samtliga ovan nämnda 

revisorer har genom digital bekräftelse fastställt denna revisionsberättelse, som 

upprättades vid sammanträde den 29 april 2020. Revisor Anders Uggla tjänstgjorde inte 

vid detta sammanträde. 

 

  

Bilagor 

Till revisionsberättelsen bifogas: 

- Redogörelse för 2019 års revisionsverksamhet 

- De sakkunnigas rapporter i olika granskningar 
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 Kommunfullmäktige 

 

 

Redogörelse för 2019 års revisionsverksamhet 

 

Kommunens revisorer lämnar följande redogörelse för granskningsåret 2019. 

PwC har biträtt oss vid revisionen. 

 

Förutsättningar för revisionen 

 

Revisorerna granskar med stöd av kommunallagen årligen all den 

verksamhet som bedrivs inom nämndernas och styrelsens verksamhets-

områden. Varje år ska revisorerna till fullmäktige avge en berättelse med 

redogörelse för resultatet av den revision som avser verksamheten under det 

föregående budgetåret.  

 

Revisorernas granskning omfattar kommunens verksamhet, räkenskaper och 

årsredovisning. Revisionens inriktning och syfte är att pröva 

 

• om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt, 

• om räkenskaperna är rättvisande, och 

• om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig. 

 

Vi har även följt verksamheten genom protokoll och handlingar.  

 

I revisionsberättelsen för år 2019 ingår inga bedömningar eller tillstyrkanden som avser 

Håbo Marknads AB. Detta beror på att revisionen av bolaget inte är slutförd vid 

avlämnande av vår revisionsberättelse.  

 

Bemanning 

Revisorer för 2019 har varit följande: 

Inger Kölestam, ordf 

Lars Berglund, vice ordf 

Staffan Wohrne 

Anders Uggla 

Christine Storbacka   

 

För fullgörande av vårt uppdrag har vi under året biträtts av PwC. Budgeterade resurser 

har varit 1300 tkr. Utfallet uppgår till 1 161 tkr.   

 

Nedan lämnas en redogörelse av de skrivelser som tillställts revisionsobjekten med 

anledning av våra granskningsinsatser som genomförts under revisionsåret 2019. För 
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granskningarna har rapporter upprättats och tillställts respektive nämnd, styrelse och 

förvaltning samt till fullmäktige för kännedom. Dialoger har under året hållits med 

såväl nämnder som kommunledning och kommunfullmäktiges presidium.  

 

Grundläggande granskning 2019 

Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla 

styrelser och nämnder. Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra 

verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar och föreskrifter. För att 

fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, 

uppföljning, kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på 

avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera leda till att verksamheten inte 

bedrivs och utvecklas på avsett sätt. 

 

Syftet med den grundläggande granskningen är att för samtliga revisionsobjekt bedöma 

om styrelsens/nämndernas förvaltning har skett på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll. 

 

2019 års grundläggande granskning visar att fem nämnder endast delvis bedrivit en 

ändamålsenlig verksamhet: kommunstyrelsen, tekniska nämnden, barn- och 

utbildningsnämnden, gemensamma lönenämnden samt vård- och omsorgsnämnden. 

Vidare visar granskningen att tre nämnder inte bedöms ha bedrivit en förvaltning med 

tillräcklig ekonomisk effektivitet, baserat på att nämnderna redovisar underskott mot 

budget. Detta gäller kommunstyrelsen, tekniska nämnden och barn- och 

utbildningsnämnden. Slutligen visar granskningen att fyra nämnder endast delvis haft 

en tillräcklig intern kontroll under 2019: tekniska nämnden, socialnämnden, 

gemensamma lönenämnden och vård- och omsorgsnämnden. 

 

Utlåtande avseende delårsrapport per augusti 2019 

Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål för god 

ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen. 

 

Vi gör följande bedömningar:  

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav 

och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet 

kommer att uppfyllas för år 2019. 

 

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet delvis är förenligt med de finansiella mål 

som fullmäktige fastställt i budget 2019. 

 

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens 

prognostiserade utfall delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen i 

budget 2019. 
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Granskning av intern kontroll avseende föreningsbidrag 

 

PwC har på vårt uppdrag genomfört en granskning av den interna kontrollen avseende 

föreningsbidrag. Efter genomförd granskning är den sammanfattade bedömningen att 

den interna kontrollen avseende utbetalningsrutinerna för bidrag inte är tillräcklig. 

Vidare bedöms att uppgifterna i redovisningen är aktuella, fullständiga och rättvisande. 

 

Den sammanfattande bedömningen grundar sig följande: 

 

• Nämnden har gällande bidragsregler samt att en aktuell delegationsordning. Vi 

konstaterar att det saknas upprättade handhavanderutiner för bidragsprocessen 

men att detta identifierats av förvaltningen och planeras att åtgärdas.   

• Det saknas riktlinjer för jävs- och förtroendekänsliga situationer i samband med 

föreningsbidrag. Vidare saknas kontinuitet i utvärderingen av ansökningar. 

Även om förvaltningen identifierat ett behov av att skapa enhetlighet i 

förfarandet har ett nytt arbetssätt inte förankrats.  

• Det saknas rutiner för kontroller av de allmänna och specifika bestämmelserna i 

bidragsreglerna som föreningarna måste uppfylla för att kunna få bidrag. Vi ser 

positivt på att det finns en medvetenhet kring behovet av tydligare kontroller 

från förvaltningens sida. 

• Det saknas former och rutiner för hur löpande uppföljning och avstämning av 

bidragsutbetalningar ska genomföras.  

 

Granskning av bygglovshanteringen 

 

PwC har på vårt uppdrag genomfört en granskning av bygglovshanteringen i Håbo 

kommun. Utifrån genomförd granskning görs en sammantagen revisionell bedömning 

att bygg- och miljönämnden till stor del säkerställer en effektiv och rättssäker hantering 

av bygglovsprocessen. Bedömningen bygger på följande: 

• Förvaltningen har delvis en tillfredsställande organisation och bemanning som 

svarar upp mot ärendenas volym och komplexitet. 

• Rutiner finns delvis för bygglovshanteringen som syftar till en effektiv och 

rättssäker bygglovsprocess med tydliga kriterier för hur prioritering av ärenden 

sker. 

• Nämnden arbetar strukturerat för att öka nöjdheten hos invånare, företagare och 

intressenter avseende service och dialog. Nöjdheten hos berörda kring servicen 

och dialogen är god. 

• Uppföljning sker löpande av att verksamheten lever upp till fastställda mål och 

lagstiftningens krav. 

 

Utifrån det som framkommit i granskningen rekommenderar vi bygg- och 

miljönämnden: 
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• Att nämnden vidtar de åtgärder som behöv för att säkerställa att samtliga 

ärenden kan handläggas inom lagstadgade tidsfrister. 

• Att nämnden ta fram en tillsynsplan. Bygg- och miljönämnden kan i en 

tillsynsplan till exempel ange inom vilka områden nämnden avser att prioritera 

sin tillsyn under det kommande året. Planen bör förankras och beslutas av bygg- 

och miljönämnden och kontinuerligt följs upp. 

• Att införa e-arkiv, dels för att efterleva bestämmelserna avseende arkivering av 

digitala handlingar, dels för att öka transparens och allmänhetens insyn i 

bygglovshanteringen. 

 

Granskning av underhållsplanering av fastigheter, inklusive kontroll av 

tillförlitlighet i anläggningsregister 

 

PwC har på vårt uppdrag genomfört en granskning av fastighetsunderhåll och 

tillförlitlighet i anläggningsregister. Vår samlade bedömning utifrån granskningens 

syfte och resultat är att tekniska nämnden delvis har säkerställt en ändamålsenlig 

hantering av fastighetsunderhåll. Bedömningen grundar sig på att tekniska nämnden har 

säkerställt rutiner för att systematiskt inventera och bedöma underhållsbehovet i 

kommunens fastigheter och att det finns underhållsplaner på kort och lång sikt. Den 

långsiktiga underhållsplanen är dock inte uppdaterad i tillräcklig utsträckning. Vidare 

påvisar granskningen en diskrepans mellan det planerande fastighetsunderhållet och 

vald metod för komponentredovisning.   

 

Vidare är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig 

hantering av anläggningsregistret och att det finns tillräckliga rutiner för att säkerställa 

anläggningsregistrets tillförlitlighet. Bedömningen grundar sig bland annat på att det 

genomförs årliga inventeringar av inventarier och det finns avstämningsrutiner mellan 

anläggningsregistret och uppgifter i huvudboken samt att det finns rutiner som syftar till 

att säkerställa en enhetlig klassificering av materiella anläggningstillgångar och 

avskrivningstider.  

 

Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi tekniska nämnden att: 

• säkerställa att den långsiktiga underhållsplanen uppdateras kontinuerligt i 

samband med att den årliga fastighetsöversynen, 

• säkerställa att intervallerna för planerat fastighetsunderhåll harmoniserar med 

vald metod för komponentredovisning.  
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Granskning av likvärdig utbildning 

 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna inom Håbo kommun genomfört 

en granskning av likvärdigheten i grundskolan med avseende på områdena stöd och 

stimulans samt bedömning och betygssättning.  

 

Vår bedömning är att barn- och utbildningsnämnden inte helt säkerställer en 

ändamålsenlig utbildning vad gäller likvärdighet i grundskolan, samt att  

den interna kontrollen inom området inte helt är tillräcklig. Bedömningen baseras på 

nedanstående: 

• Det finns ett gemensamt arbetssätt kring elever i behov av extra anpassningar 

och särskilt stöd.  

• Det saknas ett strukturerat arbetssätt gällande barn i behov av stimulans.  

• Det genomförs sambedömning och samrättning av nationella prov i syfte att 

stärka likvärdigheten i bedömningarna. 

• Det saknas analys och rapportering till nämnd avseende skillnaden mellan 

elevernas betyg i nationella prov och terminsbetyg.   

 

Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till barn- och 

utbildningsnämnden:  

• Säkerställa att diskrepansen mellan elevers terminsbetyg och provbetyg i 

nationella prov analyseras och att åtgärder vidtas på enhetsnivå och 

huvudmannanivå.   

• Säkerställa att arbetet med elever i behov av mer utmaningar och stimulans 

struktureras.  

• Säkerställa att uppföljningen till nämnden innefattar analys av skillnader mellan 

skolenheter inom granskningens områden.  

• Utifrån den utvecklade analysen ovan fatta eventuella beslut för att säkerställa 

att arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och stimulans samt bedömning 

och betygssättning sker på ett likvärdigt sätt på kommunens skolenheter. 

 

Granskning av styrning och uppföljning av privata utförare inom vuxenutbildning 

inkl. SFI 

 

PwC har på vårt uppdrag genomfört en granskning av styrning och uppföljning av 

privata utförare inom vuxenutbildning inkl. SFI.  

 

Vår bedömning är att barn- och utbildningsnämnden delvis säkerställer en 

ändamålsenlig uppföljning och kontroll av privata utförare och att kommunstyrelsen 

inte säkerställer en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av privata utförare.  

 

Bedömningen baseras på nedanstående för barn- och utbildningsnämnden: 



 
REVISIONEN 

6 (6) 

 

• det sker en kontinuerlig uppföljning och kontroll på förvaltningsnivå 

• uppföljning och kontroll bör få ett större fokus även på nämndnivå för att 

säkerställa att nämnden har full insyn i verksamheten 

• barn- och utbildningsnämnden har antagit en plan för uppföljning och insyn av 

privata utförare 

• spårbarhet och dokumentation kring återrapporteringar bör stärkas 

 

Bedömningen baseras på nedanstående för kommunstyrelsen: 

• det finns brister i det kommunövergripande systemet för uppföljning och 

kontroll 

• det finns bristfällig styrning då endast barn- och utbildningsnämnden har tagit 

fram en plan för uppföljning och insyn av privata utförare 

• kommunstyrelsen får inte någon återrapportering av vad kontroll och 

uppföljning visar 

• kommunstyrelsen har ännu inte agerat utifrån de nya kraven på uppföljning i 

avtalssamverkan 

 

Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi:  

• att barn- och utbildningsnämnden i kommande avtal inkluderar en paragraf för 

att säkra allmänhetens insyn. 

• att barn- och utbildningsnämnden framgent säkerställer att avtal och redovisning 

överensstämmer med kommunens program för uppföljning och insyn för att 

kunna bedöma om fullmäktiges mål och krav uppfylls. 

• att kommunstyrelsen stärker sin uppsikt och kontroll rörande externa utförare 

och extern avtalssamverkan. 

 

Särskilda granskningsiakttagelser avseende intern kontroll 

Under 2019 har revisorerna samlat in nämndernas samt styrelsens för året giltiga 

internkontrollplaner. Enligt kommunens internkontrollreglemente ska varje nämnd och 

styrelse årligen anta en internkontrollplan. Vi har noterat brister i följsamheten till 

reglementet, då tekniska nämnden, vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden 

inte har antagit internkontrollplaner för 2019. Vi ser det som allvarligt att aktuella 

nämnder inte kan uppvisa ett system för intern kontroll som är i enlighet med det 

regelverk som fastlagts i kommunen. Vi uppmanar därför nämnderna att säkerställa 

beslut om internkontrollplaner för 2020, följer upp dessa och vid behov vidtar åtgärder 

med anledning av resultatet av genomförda kontroller. Vidare uppmanar vi 

kommunstyrelsen att utifrån sin uppsiktsplikt säkerställa att ovanstående sker. 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna inom Håbo kommun genomfört en gransk-

ning av likvärdigheten i grundskolan med avseende på områdena stöd och stimulans samt bedöm-

ning och betygssättning.  

Revisionsfrågorna lyder:  

Säkerställer barn- och utbildningsnämnden en ändamålsenlig utbildning vad gäller likvärdighet i 

grundskolan?  

Är den interna kontrollen inom området tillräcklig? 

Vår bedömning är att barn- och utbildningsnämnden inte helt säkerställer en ändamålsenlig utbild-

ning vad gäller likvärdighet i grundskolan.  

Vidare bedömer vi att den interna kontrollen inom området inte helt är tillräcklig.  

Vår bedömning baseras på bedömningen av de fem kontrollfrågorna i granskningen, vilka framgår 

nedan. Bedömningen görs på en tregradig skala (uppfyllt, delvis uppfyllt, eller ej uppfyllt). Moti-

vering till bedömningen av de olika kontrollfrågorna framgår under varje avsnitt i den löpande rap-

porten. 

Kontrollmål Kommentar  

Kontrollmål 1: Det 

finns inga oskäliga 

skillnader mellan 

skolorna eller  

eleverna. 

Delvis uppfyllt 

Vår bedömning är att kontrollmålet är delvis uppfyllt. Vi 
konstaterar att det finns ett gemensamt och i grunden 
likvärdigt arbetssätt kring extra anpassningar och sär-
skilt stöd. Vi konstaterar dock att det upplevs finnas 
skillnader mellan skolenheter i tillgången till elevhäl-
sans resurser och att detta i vissa fall negativt påverkar 
delar av utredningen och framtagande av åtgärdspro-
gram så att moment tar längre tid.  

Vidare konstaterar vi att vi inte har kunnat ta del av 
underlag för hur arbetet med elever i behov av mer 
stimulans går till.  

Vi konstaterar även att det finns betydande skillnader 
mellan skolenheterna gällande kunskapsresultat samt 
att det är stora avvikelser, och skillnader mellan enhet-
erna, avseende förhållandet mellan terminsbetyg och 
betyg på nationella proven. Vi anser att samrättning 
och sambedömning gynnar likvärdigheten och att det är 
av vikt att denna insats fortsätter.  

 

Kontrollmål 2: Det 

finns mål, riktlinjer 

och rutiner inom 

området. 

Delvis Uppfyllt 

Vår bedömning är att kontrollmålet är delvis uppfyllt. Vi 
konstaterar att de intervjuade upplever att det finns 
tillräckliga riktlinjer och rutiner. Vi anser att arbetet 
skulle gynnas av en upprättad och enhetlig rutin för hur 
arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd går till 
i kommunen för att på så sätt underlätta för nyanställda 
och undvika att skillnader uppstår mellan enheternas 
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praktiska arbete. Vi konstaterar att det saknas riktlinjer 
och rutiner för kommunens arbete med elever i behov 
av mer stimulans.  

Vi konstaterar att det finns kommungemensamma ruti-
ner för sambedömning och samrättning. 

Kontrollmål 3: Mål, 

riktlinjer och rutiner 

är kända i organisat-

ionen och används. 

Delvis uppfyllt 

Vår bedömning är att kontrollmålet är delvis uppfyllt. Vi 
konstaterar att rektorer och skolpersonal har tydliggjort 
att det finns ett antal rutiner och riktlinjer som de följer 
och anser användbara. Det finns dock ett antal mallar, 
riktlinjer och rutiner som vi via intervjuer och sak-
granskning inte kan verifiera att rektorer och skolperso-
nal använder.  

 

Kontrollmål 4: Det 
görs dokumente-
rade uppföljningar 
och analyser som 
redovisas för nämn-
den. 

Delvis bedömt 

Vår bedömning är att kontrollmålet är delvis uppfyllt. Vi 
konstaterar att nämnden enligt årshjul får del av sam-
manställning av meritvärde och elevresultat två gånger 
per år. Redogörelserna till nämnd innehåller kortare 
skriftliga analyser om utmaningar och åtgärder och 
muntlig genomgång om de olika skolenheternas utma-
ningar.  

Vi anser att det gynnar likvärdigheten med resultatdia-
loger/måldialoger samt kvalitetsdagar/kvalitetsdialoger 
då det lämnas utrymme för analys och jämförelser inom 
och mellan enheter. Vi har inte kunnat ta del av un-
derlag som analyserar skillnaderna mellan betyg i nat-
ionella och terminsbetyg eller att nämnden tagit del av 
underlag som visar på diskrepansen.  

Det framkommer att nämnden inte tar del av någon 
rapportering om arbetet med extra anpassningar och 
särskilt stöd på skolorna.  

Vi konstaterar att nämnden tagit del av redovisning 
gällande arbetet med särbegåvade elever men att det 
saknas vidare analyser i det systematiska kvalitetsar-
betet kring arbetet med elever i behov av mer stimu-
lans.  

 

Kontrollmål 5: 
Nämnden vidtar 
adekvata åtgärder 
vid bristande likvär-
dighet. 

Delvis uppfyllt 

Vår bedömning är att kontrollmålet är delvis uppfyllt. Vi 
konstaterar att nämnden genom sin resursfördelnings-
modell fattat beslut för stärkt likvärdighet då socioeko-
nomisk svagare skolenheter får en relativt sett större 
ersättning, vilket bland annat kan användas för att 
stärka arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd 
på dessa skolenheter. Nämnden har vidare fattat beslut 
för att stärka matematikundervisningen och att uppfölj-
ning till nämnden ska innehålla elevgruppers progress-
ion över tid. Vi anser att det sistnämnda är positivt då 
det förbättrar möjligheten att kunna se om och vilka 
insatser som har effekt för elevgrupperna.  

Vi konstaterar att nämnden inte vidtagit åtgärder för att 
stärka likvärdigheten inom arbetet med elever i behov 
av mer stimulans. Vi kan vidare inte verifiera att nämn-
den har vidtagit åtgärder med anledning av uppgifter i 
årsredovisning 2018 om ekonomisk överskridande av-
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seende resurser för elever i behov av särskilt stöd.  

Vår bedömning är också baserad på det faktum att 
nämnden inte har säkerställt att de har fått information 
och analys om skillnader mellan terminsbetyg och be-
tyg i nationella prov, och därför inte vidtagit åtgärder för 
att minska dessa skillnader. 

 
Rekommendationer 

Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till barn- och 

utbildningsnämnden:  

• Säkerställa att diskrepansen mellan elevers terminsbetyg och provbetyg i nationella prov 

analyseras och att åtgärder vidtas på enhetsnivå och huvudmannanivå.   

• Säkerställa att arbetet med elever i behov av mer utmaningar och stimulans struktureras.  

• Säkerställa att uppföljningen till nämnden innefattar analys av skillnader mellan skolenhet-

er inom granskningens områden.  

• Utifrån den utvecklade analysen ovan fatta eventuella beslut för att säkerställa att arbetet 

med extra anpassningar, särskilt stöd och stimulans samt bedömning och betygssättning 

sker på ett likvärdigt sätt på kommunens skolenheter.  
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 Inledning 
1.1. Bakgrund 

Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet enligt skollagen. 

Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. 

Brister i likvärdighet kan bero på en rad olika faktorer. Enligt skollagen innehåller begreppet likvär-

dighet olika aspekter: 

• Tillgång till lika utbildning 

• Lika kvalitet på utbildningen 

• Skolans uppdrag att kompensera för skillnader i elevernas förutsättningar. 

Barn- och utbildningsnämnden är huvudman för grundskolan och ansvarar för att skapa förutsätt-

ningar för en likvärdig skola. Granskningen fokuserar på: 

insatser för stöd och stimulans 

bedömning/betygssättning 

Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det angeläget att göra en 

granskning inom ovan rubricerat område.   

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfrågor: 

• Säkerställer barn- och utbildningsnämnden en ändamålsenlig utbildning vad gäller likvär-

dighet i grundskolan?  

• Är den interna kontrollen inom området tillräcklig? 

1.3. Revisionskriterier 

De revisionskriterier som utgjort underlag för revisionens analyser, slutsatser och bedömningar är 

huvudsakligen följande: 

• 6 kap. 6 § kommunallagen   

• 1 kap. 4, 8, 9 §§,2 kap.  8 § 4 kap. 4–7 §§ skollagen, Lgr 11 1 Skolans värdegrund och 

uppdrag (likvärdig utbildning)  

• Skolverkets allmänna råd Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet  

• Insatser för stöd och stimulans (3 kap. 5a och 8-12 §§ skollagen; Lgr 11, 2.7 Bedömning 

och betyg, 2.8 Rektorns ansvar) 

• Bedömning/betygssättning (3 kap. 14 och 16 §§, 10 kap. 15-20 20 a§§ skollagen, 6 kap. 5 

och 7 §§, 9 kap. 20 och 22b §§ skolförordningen, Lgr 11, 2.7 Bedömning och betyg samt 

Skolverkets föreskrifter om hantering och genomförande av nationella prov (2013:19).  

• Kommunala riktlinjer, handlingsplaner och beslut 

• I övrigt se kontrollfrågorna. 

1.4. Kontrollmål 

• Det finns inga oskäliga skillnader mellan skolorna eller eleverna. 

• Det finns mål, riktlinjer och rutiner inom området. 
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• Mål, riktlinjer och rutiner är kända i organisationen och används. 

• Det görs dokumenterade uppföljningar och analyser som redovisas för nämnden. 

• Nämnden vidtar adekvata åtgärder vid bristande likvärdighet. 

Kontrollmålen avser arbetet med stöd och stimulans samt bedömning/betygssättning.  

1.5. Avgränsning 

I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2019. Granskningen omfattar grundskolan.  

I övrigt se kontrollområden. 

1.6. Metod 

Granskningen har genomförts genom en dataanalys gällande statistik på kommun- och skolnivå, 

analys av för granskningen relevant kommunintern dokumentation (styrdoku-

ment/handlingsplan/rutiner och uppföljningar, protokoll) samt intervjuer med: 

• Ordförande och vice ordförande för barn- och utbildningsnämnden 

• Förvaltningschef tillika skolchef för barn- och utbildningsförvaltningen samt verksamhets-

chef grundskoleverksamheten  

• Fyra av totalt sex kommunala rektorer. En rektor var sjuk och en rektor hade påbörjat sin 

tjänst samma dag som intervjuerna genomfördes varför dessa två inte närvarade 

• Personal (lärare, specialpedagoger och speciallärare) från Västerängsskolan och lärare 

från Vibyskolan 

Totalt har sex intervjuer genomförts varvid två genomförts med lärarna och två med rektorerna. 

Samtliga intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapportens iakttagelser.  
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 Grundskolan i Håbo  
kommun  

2.1. Organisationen i grundskolan 

Barn- och utbildningsnämnden är ansvarig nämnd för kommunens förskolor och annan pedagogisk 

verksamhet i kommunen, för grundskolor, fritidshem, barn- och elevhälsa liksom för gymnasieut-

bildning, vuxenutbildning och den kommunala musikskolan.  

Barn- och utbildningsförvaltningen är ansvarig förvaltning och leds av förvaltningschef tillika skol-

chef. Förvaltningen har en ny organisation sedan våren 2018. Grundskoleverksamheten leds se-

dan dess av verksamhetschef. Barn- och elevhälsoenheten är centralt placerad inom kommunen 

under förvaltningschefen.  

Det finns sex kommunala grundskolor i Håbo kommun: 

• Futurum (årskurs F-9), ca 900 elever 

• Gransäterskolan (årskurs F-9), ca 500 elever 

• Gröna Dalenskolan (årskurs F-9), ca 520 elever 

• Slottskolan (årskurs F-6), ca 100 elever 

• Vibyskolan (årskurs F-6), ca 165 elever 

• Västerängsskolan (årskurs F-9), ca 500 elever 

 

Samtliga sex rektorer har påbörjat sin anställning under 2018 eller senare.  
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

3.1. Kontrollmål 1: Det finns inga oskäliga skillnader mellan skolorna eller 

eleverna. 

3.1.1. Iakttagelser 

Enligt Skollagen (2010:800) ska en elev som befaras att inte uppnå kunskapskraven skyndsamt 

ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. Om det trots 

exta anpassningar kan befaras att eleven inte kommer att uppnå kunskapskraven ska detta 

anmälas till rektor. Rektor ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds och vid 

uppvisade behov ska eleven ges ett sådant särskilt stöd. 

Stöd och stimulans 

Extra anpassningar och särskilt stöd 

Den centrala elevhälsan 

Elevhälsan är organistoriskt placerad centralt inom barn- och utbildningsförvaltningen. Det innebär 

att elevhälsans personal leds av enhetschef och inte av rektor på respektive skola. Rektor är 

däremot ansvarig för elevhälsoarbetet på sin skola.  

Elevhälsans personal är fördelad på skolenheterna enligt tabellen nedan. Utöver dessa finns 
central placerade specialpedagog 180 %, lärarcoach 100 % samt IKT pedagog/strateg 100 %. 
Därtill finns ett centralt placerat skoldatatek som är stöd till pedagoger för att möta elever som be-
höver kompensatoriskt stöd. För grundskolan finns en 100 % tjänst på skoldatateket. 

Skola Skol-
sköterska  

Skolkurator Skol-
psykolog  

Special-
pedagog  

Special-
lärare 

Övrig personal 

Futurum 

170 % 170 % 

 
100 % 
(delas) 

300 % 200 % 

SYV 80 %, 
Socialpedagoger 
400 % (inklusive 
att vara stöd för 

lärare och ha 
mentorstiden) 

Vibyskolan 
30 % 30 % 60 % 50 % 

SYV ingår i 
lärartjänst 

Slottsskolan 
30% 30 %  50 % 

SYV ingår i 
lärartjänst 

Gröna dalenskolan 
och grundsärskolan 

100 % 100 % 

 
 

100 %  
(delas) 

 

300 % 

SYV 65 % 
grundskolan/Gala

xen, 35 % 
grundsärskolan 

Västerängsskolan 100 % 100 % 100 % 150 % SYV 50 % 

Gransäterskolan  
100 % 

 
100 % 

100 % (delas 
med 

Fridegårds-
gymnasiet) 

 
200 % 

 
SYV 50 %, 

Elevcoach 100 % 

Tabell 1, kommunens underlag 

Arbetet på skolorna   

Generellt framkommer i intervjuer att lärare och rektorer strävar efter att skapa tillgängliga 

lärmiljöer som är anpassade till gruppens olika behov i första hand, och genomföra anpassningar 
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på individnivå i andra hand. Elevhälsans personal beskrivs genomgående involveras i arbetet med 

extra anpassningar och särskilt stöd i ett tidigt skede.  

I intervjuer framkommer en samstämmig bild av att extra anpassningar genomförs inom ramen för 

ordinarie undervisning och dokumenteras av ansvarig lärare i systemet IST, vilket också 

vårdnadshavare har tillgång till. Lärare kan vända sig till elevhälsan för vägledning och stöd i 

arbetet med extra anpassningar. Beslut om extra anpassningar fattas med tidsbegränsning som 

sätts utifrån individuell bedömning. Beslutet följs upp av ansvarig lärare. De intervjuade rektorerna 

beskriver att extra anpassningar genomförs löpande men att dokumentationen ibland kan bli 

lidande på grund av hög arbetsbelastning hos lärare.  

I de fall en elev är i behov av särskilt stöd ansvarar i de flesta fall speciallärare eller 

specialpedagog för genomförandet av pedagogiskt kartläggning och utredning. Tiden för 

pedagogisk kartläggning uppges variera beroende på ärende och tillgång till elevhälsans personal 

där de mindre skolenheterna beskrivs har mindre resurser. Processen avseende särskilt stöd 

dokumenteras i systemet ProReNata. Endast rektor och elevhälsans personal har tillgång till 

ProReNata. Systemet är nytt sedan 2018/2019 och beskrivs fungera väl. Rektor beslutar om 

särskilt stöd och eventuellt åtgärdsprogram efter genomförd utredning. 

Kommunens alla speciallärare och specialpedagoger träffas regelbundet i en kommungemensam 

nätverksgrupp vilken leds av verksamhetschef för barn- och elevhälsa tillsammans med de två 

kommunövergripande specialpedagoger som finns inom barn- och elevhälsoenheten. 

Nätverksgruppen beskrivs gynna likvärdigheten på skolorna då arbetssätt och rutiner stäms av 

inom gruppen. Dock beskriver speciallärare och specialpedagoger att det via nätverket också 

framkommer att förutsättningar och arbetsmetoder skiljer sig åt mellan skolenheterna. Exempelvis 

beskrivs även framtagande av åtgärdsprogram generellt ta längre tid på de mindre skolenheterna 

då elevhälsans resurser är mer begränsade än på större skolenheter enligt intervjuad 

skolpersonal. Det finns en gemensam mall för pedagogisk kartläggning inför upprättande av 

åtgärdsprogram. De intervjuade speciallärarna och specialpedagogerna uppger dock att det kan 

finnas flera sätt att genomföra pedagogisk kartläggning, utredning och åtgärdsprogram på vilket 

innebär att olika mycket tid tas i anspråk.  

I sakgranskning framkommer att det i fördelningen av elevhälsans resurser har tilldelats något mer 

resurser per elev till de mindre enheterna för att kompensera för att resurserna inte finns att tillgå 

skolveckans alla dagar. Resurserna finns dock tillgängliga för konsultation eller vid akuta 

situationer.  

Rektor kan enligt skollagen besluta om att en elev ska gå i särskild undervisningsgrupp. Barn- och 

utbildningsförvaltningen har 2018-02-20 beslutat att det ska finnas, utöver de eventuella särskilda 

undervisningsgrupperna anordnade på skolorna, några kommungemensamma särskilda 

undervisningsgrupper. Om elever ska gå i dessa kommungemensamma grupper, eller kan gå kvar 

på den egna skolan antingen i sin klass alternativt i en särskild undervisningsgrupp, beslutas av en 

bedömningsgrupp bestående av verksamhetschefen för elevhälsan, två centralt placerade 

specialpedagoger, tre psykologer och representant från relevant undervisningsgrupp. Det finns fyra 

kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper med olika inriktningar. 

Om en elev bedöms kunna få sin utbildning tillgodosedd på den egna skolan erbjuds stöd från den 

centrala elevhälsan. Målet är att elever i så hög grad som möjligt ska inkluderas på sin ordinarie 

skola.  

Intervjuad skolpersonal beskriver en frustration då skolan ansöker om elevplacering i 

kommungemensam särskild undervisningsgrupp men får avslag. Det beskrivs att arbetet med 

anpassningar på den egna skolan i det läget är svårt att få till på ett bra sätt.  

I intervjuer och dokument framkommer att alla grundskolor i Håbos kommunala skolor arbetar uti-

från en gemensam läs- och skrivplan för förskoleklass till årskurs 3. Planen utarbetades under 
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läsåret 2017 - 2018 och är implementerad på alla grundskolor. Planen innefattar screening, ge-

mensamma aktiviteter samt en verktygslåda som lärare kan använda om en elev behöver mer stöd 

eller stimulans. Planen innehåller också ett stöd för analys. 

Under hösten 2019 kommer projektet Läs- och skrivplan för årskurserna 4 - 6 att avslutas och vå-

ren 2020 implementeras det arbete som har skapats för en likvärdighet mellan skolorna. I novem-

ber 2019 kommer projektet för läs- och skrivplan för årkurserna 7 - 9 att starta. Projektet ska im-

plementeras hösten 2020. 

Under läsåret 19/20 är ett pilotprojekt igång kallat Skriva sig till lärande, där Futurums lågstadium 

är piloten för projektet. Tanken är att alla skolor ska kunna använda modellen för lärande. Projektet 

är en metod som fördjupar arbetet efter att Läs- och skriv-planen implementerats.  

Med start läsåret 2019/2020 samarbetar Håbo kommun med SPSM (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten) i projektet Tillgängliga lärmiljöer, innefattande områdena pedagogisk lärmiljö, 

sociallärmiljö och fysisk lärmiljö. Under hösten 2019 påbörjar verksamheterna tillsammans med 

verksamhetschef för grundskola, verksamhetschef för elevhälsan och verksamhetscontroller ett 

utvecklingsarbete av den pedagogiska lärmiljön för att under våren arbeta tillsammans med SPSM 

och deras kartläggningsverktyg. Förstelärarna arbetar också med utvecklingsarbetet Tillgängliga 

lärmiljöer.    

Stimulans  

Skollagen föreskriver att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i 

sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna ut-

vecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.  

I Skolinspektionens enkät till elever i årskurs 9 finns bland annat frågan ”Skolarbetet stimulerar mig 

att lära mig mer”. 2016 gav 55 procent av nioendeklassarna i Håbo kommun ett positivt svar, 2018 

var 46,5 procent av svaren positiva. Håbo kommuns resultat är bland de 25 procent av Sveriges 

kommuner som uppvisar sämst resultat i denna fråga.  

Samtliga intervjuade beskriver att det finns en medvetenhet i organisationen att arbetet med elever 

som är i behov av stimulans och extra utmaningar är ett utvecklingsområde. Detta arbete får ofta 

stå tillbaka för fokus på att alla elever ska nå minst godkänt. Se vidare kontrollmål 5.  

Bedömning och betygssättning  

Statistikunderlag 

Vi har i granskningen tagit del av Skolverkets statistik gällande betyg och relationen mellan 

terminsbetyg och betyg i nationella prov. Kommunen har inte underlag för att komplettera med de 

siffror som saknas i tabellerna nedan.  

 

 

 

 



 

11 
 

 Andel (%) elever åk 6 som 
uppnått A-E i alla ämnen läsåret 
2018/20191 

Andel (%) elever åk 9 som 
uppnått kunskapskraven i alla 
ämnen läsåret 2018/2019 

Uppsala län 74,4 
 

70,7  
(kommunal huvudman) 

Håbo, kommunal 
huvudman 

77,1 
 

68,1 
 

Futurum 86,9 87,5 

Gransäterskolan 59,6 62 

Gröna dalenskolan 75 42,1 

Slottsskolan 64,7 (F-6-skola) 

Vibyskolan ~1002 (F-6-skola) 

Västerängsskolan 77,1 72,9 

 

Tabell 2, källa: Skolverket 

   

Av tabellen ovan framkommer att det är stora skillnader mellan skolenheterna i andel elever i både 

årskurs 6 och 9 som har uppnått kunskapskraven i alla ämnen läsåret 2018/2019. Slottskolans 

resultat årskurs 6 är sämre än genomsnittet och Gransäterskolan uppvisar sämre resultat än 

genomsnittet både för årskurs 6 och 9. Gröna dalenskolan har avsevärt sämre resultat än övriga 

skolenheter för årskurs 9.  

Andel (%) elever åk 6 med lägre, lika eller högre terminsbetyg jämfört med provbetyget 
Läsåret 2017/2018 
 

 Engelska  Matematik Svenska 

 Lägre  Lika Högre Lägre  Lika Högre Lägre Lika Högre 

Riket, kommunal 
huvudman 18,3 75,7 6 4,6 72,9 22,5 10,9 71,1 18 

Uppsala län, 
kommunal 
huvudman 16,7 75,8 7,5 4,8 68,9 26,3 11,4 67,8 20,8 

Håbo, kommunal 
huvudman 22,3 68,8 8,8 2,7 65,8 31,5 9,5 70,1 20,4 

Futurum 42,6 57,4 . . 77 23 10 78,3 11,7 

Gransäterskolan 11,9 64,3 23,8 2,3 63,6 34,1 4,4 55,6 40 

Gröna dalenskolan 31 59,5 9,5 2,5 92,5 5 12,2 73,2 14,6 

Slottsskolan          

Vibyskolan . 94,1 5,9 . 38,9 61,1 . 78,9 21,1 

Västerängsskolan 13,7 80,4 5,9 7,8 47,1 45,1 15,6 64,4 20 

 

Tabell 3, källa: Skolverket 

Av tabellen ovan framkommer inga större skillnader mellan snittet för Håbos kommunala skolor 

och snittet för riket eller Uppsala län. 

I engelska utmärker sig Futurum där 42,6 procent av eleverna fick lägre terminsbetyg än 

provbetyg. Även Gransäter utmärker sig i engelska då 23,8 procent av eleverna fick ett högre 

terminsbetyg än provbetyg.  

                                                      
1 Vid jämförelse av betygen i åk 6 måste hänsyn tas till hur många ämnen eleverna i genomsnitt har läst. På 

grund av att eleverna läser olika ämnen och olika ämnenunder åk 6 är mätvärdena inte direkt jämförbara 

mellan län, kommuner eller skolenheter.  

2 Om antalet som ej uppnått kunskapskraven (A-E) är färre än 5 elever, så visas andelen som uppnått A-E 

som ~100. 
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Vibyskolan och Västerängskolan sticker ut i ämnet matematik. I 61,1 procent av fallen på 

Vibyskolan och 45,1 procent av fallen på Västerängsskolan gavs eleverna högre terminsbetyg än 

det betyg som erhållits vid det nationella provet. 

I svenska gav Gransäterskolan eleverna högre terminsbetyg än prov på nationella provet i 40 

procent av fallen.  

Andel (%) elever åk 9 med lägre, lika eller högre terminsbetyg jämfört med 
provbetyget 
Läsåret 2017/2018 

 Svenska Engelska 

 Lägre  Lika Högre Lägre  Lika Högre 

Riket, kommunal 
huvudman 10,4 60,5 29,1 14,2 72,8 13 

Uppsala län, 
kommunal 
huvudman 9 64,8 26,3 14,7 72,5 12,8 

Håbo, kommunal 
huvudman 14 57,4 28,7 11 66,3 22,7 

Futurum 12 54,7 33,3 8,3 58,3 33,3 

Gransäterskolan 12,5 62,5 25 10,6 70,2 19,1 

Gröna dalenskolan       

Västerängsskolan . . . 16 76 8 

 

Tabell 4, källa: Skolverket 

Av tabellen ovan framkommer inga större avvikelser mellan snittet i Håbo kommun och snittet i 

Uppsala län samt riket. Generellt ges dock eleverna högre terminsbetyg än provbetyget i engelska 

i något större utsträckning än jämförbart snitt i Uppsala län och riket. 

Arbetet med bedömning och betygssättning 

För registrering av elevers resultat och kunskapsnivå används systemet IST sedan flera år tillbaka. 

Det beskrivs skilja sig åt mellan skolenheterna i hur stor utsträckning som personalen använder sig 

av IST och att likvärdigheten i information som delas med vårdnadshavare gällande elevens resul-

tat och behov därmed uteblir. 

Av dokument och intervjuer framkommer att det från och med de nationella proven våren 2019 

upprättats en struktur för sambedömning av nationella proven i årskurs 3, 6 och 9 för att stärka 

likvärdigheten. Nationella prov i kärnämnena för årskurs nio rättas även centralt. Se vidare 

kontrollmål 2.  

Formerna för sambedömning och samrättning uppges av rektorer och lärare vara uppskattade och 

ska vidareutvecklas inför nationella proven våren 2020.  

Varje år görs screeningtest och kartläggningar i vissa årskurser för elever i den kommunala skolan 

i Håbo kommun inom läs- och skrivförståelse. Screening genomförs i årskurs 2, 4 och 7 och olika 

förmågor inom läsning och skrivning mäts. Syftet med screeningarna anges vara att: 

• Ge snabb och tillförlitlig information om vilka elever som särskilt bör uppmärksammas och 

följas i sin läs- och skrivutveckling 

• Utvärdera klassens medelvärde 

• Ge information om klassens spridning i läs- och skrivfärdigheter 

• Kunna använda resultaten i ett systematiskt kvalitetsarbete för att förstå behov av resurs-

fördelning, kompetensutveckling och organisationsutveckling. 



 

13 
 

Verksamhetschef uppger att i de fall som en lärare utan lärarlegitimation sätter betyg görs alltid en 
gemensam bedömning tillsammans med behörig lärare i ämnet. Lärare som saknar lärarutbildning 
har under läsåret oftast handledning av en lärare med lärarlegitimation vad gäller planering, under-
visning och bedömning.  

3.1.2. Bedömning 

Vår bedömning är att kontrollmålet är delvis uppfyllt. Vi konstaterar att det finns ett gemensamt och 

i grunden likvärdigt arbetssätt kring extra anpassningar och särskilt stöd. Vi konstaterar dock att 

det upplevs finnas skillnader mellan skolenheter i tillgången till elevhälsans resurser och att detta i 

vissa fall negativt påverkar delar av utredningen och framtagande av åtgärdsprogram så att mo-

ment tar längre tid.  

Vidare konstaterar vi att vi inte har kunnat ta del av underlag för hur arbetet med elever i behov av 

mer stimulans går till.  

Vi konstaterar även att det finns betydande skillnader mellan skolenheterna gällande kunskapsre-

sultat samt att det är stora avvikelser, och skillnader mellan enheterna, avseende förhållandet mel-

lan terminsbetyg och betyg på nationella proven. Vi anser att samrättning och sambedömning gyn-

nar likvärdigheten och att det är av vikt att denna insats fortsätter.  

3.2. Kontrollmål 2: Det finns mål, riktlinjer och rutiner inom området, och 

Kontrollmål 3: Mål, riktlinjer och rutiner är kända i organisationen och 

används. 

3.2.1. Iakttagelser 

Stöd och stimulans 

I intervjuer med rektorer och skolpersonal beskrivs att arbetet med extra anpassningar och särskilt 

stöd utgår från skollagen och Skolverkets allmänna råd gällande extra anpassningar och särskilt 

stöd.  

Vi har tagit del av Rutin för dokumentation i elevakt och av elevhälsans ärendehantering inom 

barn- och utbildningsförvaltningen vilken anger hur systemet ProReNata ska användas samt Lat-

hund för IST Lärande. De intervjuade omnämner rutinerna som användbara. De intervjuade säger 

sig inte sakna några övriga riktlinjer eller rutiner på området.  

Vi har i granskningen även tagit del av följande dokument gällande extra anpassningar och särskilt 

stöd, vilka dock inte omnämns i intervjuerna med rektorer och skolpersonal:  

• Stödmaterial – Pedagogisk kartläggning 

• Mall för pedagogisk kartläggning, Ska användas av samtliga som genomför pedagogisk 

kartläggning.   

• Rutin Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

• Flödesschema, arbete med extra anpassningar och särskilt stöd. Beskriver stegvis arbetet 

med extra anpassningar och särskilt stöd för enskild elev utifrån att syftet och ansvar för 

respektive steg tydliggörs.  

• Riktlinje Process för placerings i någon av grundskolans kommungemensamma särskilda 

undervisningsgrupper i Håbo kommun från 2017-03-20. Riktlinjen beskriver bland annat 

processen från rektorns beslut om särskild undervisningsgrupp, bedömningsgruppens 

sammansättning och de kriterier som elev ska uppfylla för att beviljas placering i de olika 

grupperna. I riktlinjen framkommer även rutiner för utredning om särskilt stöd, beslut om 

särskilt stöd samt innehåll i åtgärdsprogram.  
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• I systemet IST finns en lista eller idébank framtagen av speciallärare och specialpedago-

ger i kommunen 2017-09-05. Dokumentet är tänkt som en inspiration när läraren och ar-

betslaget tänker kring extra anpassningar.  

• Rutin Särskilt stöd och åtgärdsprogram, utkast från 2019-02-05. Framkommer att doku-

mentet ska vara vägledande för hur kommunens skolor arbetar kring särskilt stöd och åt-

gärdsprogram. Avsnitt i rutinen saknas vid tidpunkten för granskningen. Vi har inte tagit del 

av plan för när rutinen ska vara färdigställd.   

Därtill upprättar skolenheterna egna elevhälsoplaner enligt en liknande mall. Planerna innehåller 

rutiner och organisation för elevhälsoarbetet. Det finns även avsnitt specifikt gällande arbetet kring 

elev i behov av extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.  

Av intervjuer framkommer att elevakterna följer med genom hela skolsystemet vilket upplevs som 

positivt då det går att få en överblick över de insatser som genomförts även om ny personal är 

inblandad.  

Vid intervjuer råder konsensus att det inte finns några mål, riktlinjer eller rutiner gällande arbetet 

med de elever som är i behov av extra stimulans. Skolpersonal framför att det saknas funktioner i 

systemet IST, där kunskapsresultat följs upp, för att tydliggöra när en elev uppfyller målen och 

skulle behöva ytterligare utmaningar.  

Bedömning och betygssättning 

Det finns en framtagen plan för sambedömning av nationella proven för årskurs 3 (svenska och 

matematik), 6 (svenska, matematik och engelska) och 9 (NO och SO). Inför sambedömning ska 

lärare ha rättat proven och ta med sig osäkra fall (dilemman) och även sådana som bedöms som 

typiska för ett visst betyg för att diskutera likvärdigheten i bedömningarna.  

Nationella prov för årskurs 9 i kärnämnena svenska, matematik och engelska både rättas och be-

döms centralt enligt rutin framtagen för våren 2019. Rektorsgruppen fattar beslut om en ämnesan-

svarig lärare i kommunen för varje ämne. På respektive skola utses vilka lärare som ska ingå i 

samrättningsgruppen. Totalt deltar nio lärare vid varje samrättningstillfälle inklusive ämnesansva-

rig. Lärarna som deltar ska vara behöriga i ämnet. Proven är avidentifierade vid rättningen.  

Vi har även tagit del av årshjul och lathund för arbetet med betygsättning och bedömning i syste-

met IST. Årshjulet anpassas vid behov utifrån respektive skolas rutiner.  

3.2.2. Bedömning Kontrollmål 2: Det finns mål, riktlinjer och rutiner inom området 

Vår bedömning är att kontrollmålet är delvis uppfyllt. Vi konstaterar att de intervjuade upplever att 

det finns tillräckliga riktlinjer och rutiner. Vi anser att arbetet skulle gynnas av en upprättad och 

enhetlig rutin för hur arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd går till i kommunen för att på 

så sätt underlätta för nyanställda och undvika att skillnader uppstår mellan enheternas praktiska 

arbete. Vi konstaterar att det saknas riktlinjer och rutiner för kommunens arbete med elever i behov 

av mer stimulans.  

Vi konstaterar att det finns kommungemensamma rutiner för sambedömning och samrättning.  

3.2.3. Bedömning Kontrollmål 3: Mål, riktlinjer och rutiner är kända i organisationen och 
används. 

Vår bedömning är att kontrollmålet är delvis uppfyllt. Vi konstaterar att rektorer och skolpersonal 

har tydliggjort att det finns ett antal rutiner och riktlinjer som de följer och anser användbara. Det 

finns dock ett antal mallar, riktlinjer och rutiner som vi via intervjuer och sakgranskning inte kan 

verifiera att rektorer och skolpersonal använder.  



 

15 
 

3.3. Kontrollmål 4: Det görs dokumenterade uppföljningar och analyser 

som redovisas för nämnden. 

Enligt Skolverkets allmänna råd om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdspro-

gram ska huvudmannen:  

• Regelbundet förvissa sig om att rektorn för en skolenhet har tillräckliga resurser för att leva 

upp till skollagens bestämmelser om extra anpassningar och särskilt stöd. 

• Skapa rutiner för att undersöka att arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd funge-

rar på skolenheterna och i förekommande fall vidta nödvändiga åtgärder. 

Enligt Skolverkets allmänna råd om bedömning och betygssättning ska huvudmannen:  

• Följa upp betyg och nationella provbetyg på skolenheterna inom huvudmannens organisat-

ion så att det vid behov blir möjligt att sätta in insatser som skapar förutsättningar för mer 

rättvisande och likvärdiga betyg. 

Skolverkets allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete beskriver att huvudmannen ska följa upp 

resultat och måluppfyllelse, analysera och bedöma utvecklingsbehoven samt planera och genom-

föra utbildningen.  

3.3.1. Iakttagelser 

Struktur för det systematiska kvalitetsarbetet 

I dokumentet Rutin för systematiskt kvalitetsarbete barn- och utbildningsförvaltningen, uppdaterad 

2019-03-07, redogörs för lagstiftning och Skolverkets allmänna råd, kommunens styrmodell samt 

de konkreta rutiner som finns avseende systematiskt kvalitetsarbete på förvaltningen. Som bilaga 

återfinns bland annat årshjul för barn- och utbildningsnämndens sammanträden.  

Av årshjulet framgår följande som är av relevans för granskningen:  

• Mars/april: Delårsuppföljning, uppföljning meritvärden och åtgärder 

• September/oktober: Delårsbokslut, uppföljning av verksamhetsplan 

• November: Budget och mål samt Uppföljning meritvärden vårterminen inklusive analys och 

åtgärder 

Barn- och utbildningsförvaltningens rutiner avseende det systematiska kvalitetsarbetet beskrivs 

även i Årshjul kvalitetsarbetet – huvudman. Där framgår följande som är av relevans för gransk-

ningen:  

• Betygsammanställningar. Analys av resultaten (december - januari).  

• Verksamhetsdialoger och Kvalitetsdialoger. Barn- och utbildningsförvaltningen genomför 

varje termin verksamhetsbesök med tillhörande kvalitetsdialoger på varje förskola och 

skola. Dialogerna har två syften; dels att följa upp grunduppdraget och att mål som är fast-

ställda genomförs, dels för att fånga upp utvecklingsbehov och stödja verksamheten i upp-

draget och utvecklingen mot att nå målen och förbättra resultaten. Utifrån kvalitetsdialo-

gerna görs en analys av likvärdighet i verksamheten, identifikation av förvaltningsövergri-

pande utvecklingsområden samt vilken sorts stöd som förvaltningen behöver utveckla för 

att underlätta för verksamheten (mars).  

• Resultatdialoger/Måldialoger angående elevers måluppfyllnad. Varje termin besöker verk-

samhetschef och verksamhetscontroller skolorna för att föra dialog kring skolornas resul-

tat, och samtala om utvecklingsområden (mars och september). 

• Delårsrapport (mars/april och augusti/september). 
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• Kvalitetsdagar/Analys- och strategidagar. Grunden läggs för verksamhetsplan för läsåret. 

Utvecklingsområden tas fram med utgångspunkt från de analyser som gjorts. (Elev och 

föräldraenkäter, nationella prov, betyg, klagomål, elevfrånvaro, arbetsmiljöarbetet, utvärde-

ring av läsåret mm) (april – maj). 

• Nationella prov. Analys av resultaten (maj - juni). 

• Betygsammanställningar: utvärdering och analys av resultaten för helåret (juni). 

• Kvalitetsdagar/-dialoger. Varje år genomförs tre förvaltningsövergripande kvalitetsdagar för 

chefer och deras ledningsgrupper, för att analysera sin verksamhet och definiera utveckl-

ingsbehov. Den första dagen ges en introduktion i vad analys innebär och hur analys sker. 

Därefter analyserar varje skolledningsgrupp resultaten på sin skola, samt identifierar ett 

nuläge. De två efterföljande dagarna identifieras större utvecklingsområden, samt aktivite-

ter. Skolledningarna ges också tillfälle att samtala med andra skolledningar, och föra dia-

log kring utmaningar. Syftet är att använda varandra som kritiska vänner för att komma 

längre i sina tankegångar (oktober enligt årshjulet men för 2019 genomfördes dagarna un-

der våren). 

• Förvaltningen sammanställer en rapport utifrån resultaten av kvalitetdialogerna. Tillställs 

nämnden som bedömer måluppfyllelse och beslut om förutsättningar (november-

december).  

I sakgranskning framgår att strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet sett ut enligt ovan se-

dan hösten 2018.  

Det systematiska kvalitetsarbetet ska löpande sammanställas utifrån aktiviteter och nyckelindikato-

rer i systemet Stratsys. Det finns ett upprättat årshjul för arbetet i Stratsys från 2019-11.30  

Systematiskt kvalitetsarbete på enhetsnivå och huvudmannanivå i praktiken 

Rektorerna redogör för att kunskapsresultat följs upp enligt det sätt som beskrivs i årshjulet. Rekto-

rerna uppger att bland annat elevgruppers progression över tid och differensen mellan betyg i nat-

ionella prov och terminsbetyg diskuteras, både på enhetsnivå och i rektorsgruppen, vilket innebär 

att rektorsgruppen beskriver sig ha en god insyn i differensen mellan ämnen och skolenheter för 

olika parametrar. På varken enhetensnivå eller övergripande nivå görs någon dokumenterad 

analys av skillanderna mellan betyg i nationella prov och terminsbetyg.  

Vid intervjuer framgår att nämnden inte heller tar del av differensen mellan resultaten för de nat-

ionella proven och terminsbetygen.  

Trots beskrivning i årshjul så sammanställer förvaltningen ingen rapport utifrån resultatet av kvali-

tetsdialogerna, däremot sammanställs resultatet från resultatdialogerna/måldialogerna och delges 

nämnden i november respektive april. Vi har tagit del av det underlag som finns sammanställt uti-

från resultatdialogerna/måldialogerna.  

Sammanställning av meritvärde och elevresultat för VT 2018, tjänsteskrivelse 2018-10-29.  

Utifrån måldialogerna framkommer att skolorna planerar åtgärder inom liknande områden i syfte att 

öka måluppfyllelsen: pojkarnas resultat, övergångar och mottagande mellan stadier, trygghet och 

studiero, ökad skolnärvaro, elevhälsoarbetet, inkludering, lektionsstruktur och systematisk resul-

tatuppföljning/kvalitetsarbete.  

Uppföljning av meritvärden och redovisning av åtgärder, tjänsteskrivelse 2019-04-03.  

Nämnden delges sammanställning av meritvärden från årskurs 6 till 9 för höstterminen 2018. Det 

finns pågående insatser i syfte att höja måluppfyllelsen på samtliga grundskolor och planering inför 

nästa läsår har påbörjats. Vidare beskrivs att alla skolor har rutiner för att uppmärksamma elever i 

behov av stödinsatser. Elevernas progression följs och insatser genomförs på individ- och grupp-

nivå utifrån identifierade behov. Elevhälsan involveras i många ärenden, särskilt på individnivå. 
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Arbete med likvärdighet beskrivs pågå på samtliga skolor. Genom att ta fram en lektionsstruktur 

som är tydlig och som eleverna känner igen skapas förutsättningar för en mer likvärdig undervis-

ning. Förstelärarna träffas regelbundet i ett nätverk som leds av grundskolans verksamhetschef. 

Nätverket är också en del av arbetet med att skapa likvärdighet för eleverna mellan skolor och 

inom skolorna. Redovisningen innehåller även beskrivning processen kring av läs- och skrivpla-

nerna.  

Sammanställning av meritvärde och elevresultat för VT 2019, tjänsteskrivelse 2019-10-11.  

Det framkommer att elevernas resultat sjunker från 2018 till 2019. Skolorna har under läsåret riktat 

insatser för att öka meritvärdena från årskurs 8 till årskurs 9, eftersom resultaten i årskurs 8 var 

låga. I sammanställningen framkommer också att de gemensamma utvecklingsområden som 

framkommit vid måldialogerna hösten 2019 är bedömning och betygssättning, matematik och att 

kvalitativa uppföljningar behöver genomföras på alla nivåer i styrkedjan. Andra områden skolorna 

tar upp är jämförelsen mellan nationella prov och betyg med syftet att använda underlagen i samtal 

kring bedömning och betygssättning. 

Vidare står bland annat att skolorna i större utsträckning genomför extra anpassningar på grupp-

nivå, vilket gör att undervisningen påverkas och utvecklas på ett positivt sätt för alla elever. Arbete 

med likvärdighet och tillgängliga lärmiljöer pågår på alla skolor. Undervisning, återkoppling och 

lektionens struktur ingår i det arbete som skolorna utvecklar. 

Verksamhetschef uppger att mer detaljer om varje enskild skolas utmaningar redogörs för muntligt 

när underlaget bakom tjänsteutlåtandena presenteras för nämnd.  

Utöver momenten i årshjulet följs även elevernas resultat upp arbetslagsvis/årskursvis på skolen-

heterna i så kallade snabbedömningar/mitterminsbedömningar en gång per termin för att kunna 

sätta in insatser och meddela vårdnadshavare i de fall elever befaras att inte uppnå målen.  

På vissa skolor beskrivs att mitterminsbedömningarna även diskuteras på medarbetarsamtal för att 

på så sätt skapa reflektion och diskussion kring bedömning.   

I intervju med rektorer framkommer att Stratsys ännu inte används av samtliga. De moment som 

ska göras enligt strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet följs enligt rektorerna men doku-

mentationen sker inte alltid i Stratsys. 

Uppföljning till nämnd  

Av protokollgranskning för barn- och utbildningsnämndens sammanträden 2018-09-19 till och med 

2019-11-13 framkommer att granskningens områden behandlats vid följande tillfällen:  

• 2018-10-31: Förvaltningschefen tillsammans med verksamhetschef för barn- och elevhäl-

san och verksamhetschefen för grundskola informerar barn- och utbildningsnämnden om 

hur förvaltningen och verksamheterna arbetar med särbegåvade elever tillsammans med 

specialpedagogerna ute i verksamheterna. 

• 2018-12-05: Sammanställning av meritvärden och elevresultat för VT 2018. Se tjänsteskri-

velse ovan.  

• 2019-02-27: Information från förvaltningsledningen om samrättning av nationella prov samt 

Läs- och skrivprojekt årskurs 4–6.  

I årsredovisningen 2018 konstateras det kortfattat att resurserna för elever i behov av sär-

skilt stöd var en bidragande orsak till budgetunderskottet.  

• 2019-05-08: Uppföljning av meritvärden och redovisning av åtgärder. Se tjänsteskrivelse 

ovan.  

• 2019-06-12: Information från förvaltningsledningen om kommande läsårs arbete med till-

gängliga lärmiljöer. Beslut om matematiksatsning för elever i årskurs F-3. 
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• 2019-10-02: Delårsrapport augusti 2019. Redovisning av att meritvärden för åk 9 och be-

hörighet till gymnasiet sjunker jämfört med 2018, analys från vårens kvalitetsdagar om att 

grundskolorna i Håbo behöver utveckla sina lärmiljöer samt att satsningar genomförs inom 

läs- och skrivutveckling och matematik. Redovisning av att det för första halvan av 2019 

inkommit klagomålsärenden och anmälningar från Skolinspektionen vilka bland annat sär-

skilt berör extra anpassningar och särskilt stöd. 

• 2019-11-13: Sammanställning av meritvärde och elevresultat för VT 2019. Se tjänsteskri-

velse ovan.  

3.3.2. Bedömning 

Vår bedömning är att kontrollmålet är delvis uppfyllt. Vi konstaterar att nämnden enligt årshjul får 
del av sammanställning av meritvärde och elevresultat två gånger per år. Redogörelserna till 
nämnd innehåller kortare skriftliga analyser om utmaningar och åtgärder och muntlig genomgång 
om de olika skolenheternas utmaningar.  

Vi anser att det gynnar likvärdigheten med resultatdialoger/måldialoger samt kvalitetsda-
gar/kvalitetsdialoger då det lämnas utrymme för analys och jämförelser inom och mellan enheter. 
Vi har inte kunnat ta del av underlag som analyserar skillnaderna mellan betyg i nationella och 
terminsbetyg eller att nämnden tagit del av underlag som visar på diskrepansen.  

Det framkommer att nämnden inte tar del av någon rapportering om arbetet med extra anpass-

ningar och särskilt stöd på skolorna.  

Vi konstaterar att nämnden tagit del av redovisning gällande arbetet med särbegåvade elever men 
att det saknas vidare analyser i det systematiska kvalitetsarbetet kring arbetet med elever i behov 
av mer stimulans.  

3.4. Kontrollmål 5: Nämnden vidtar adekvata åtgärder vid bristande likvär-

dighet. 

3.4.1. Iakttagelser 

Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om resursfördelningsmodell för sina verksamheter. 

Av modellen framkommer att grundersättningen inom för- och grundskola är uppdelad i en ”rak” 

ersättningsdel (samma belopp per elev) och en socioekonomiskt fördelad ersättningsdel, för att 

skapa mer likvärdiga förutsättningar. Resurser för extra anpassningar och särskilt stöd ska täckas 

av grundersättningen. För förskoleklass/grundskola är den socioekonomiska ersättningsdelen tolv 

procent av den totala grundersättningen. Kostnader för modersmål och extraordinärt stöd ingår inte 

i grundersättningen utan kan ansökas i form av individuellt tilläggsbelopp per barn eller elev.  

Bedömning och betygssättning 

Barn- och utbildningsnämnden har 2019-06-12 beslutat att Håbo kommuns skolor ska delta i en 

matematiksatsning som startar under hösten 2019 och pågår i två år. Satsningen heter Ledning 

och styrning i matematik och är för alla skolor och med delaktighet från alla nivåer i styrkedjan. 

Syftet är att öka måluppfyllelsen i matematik för alla elever samt säkerställa en likvärdig undervis-

ningskvalitet och bedömning i kommunens skolor.  

Barn- och utbildningsnämnden har sedan hösten 2019 efterfrågat nya rutiner för uppföljning av 

meritvärden. Från och med oktober 2019 ska meritvärden följas över tid för samma elevgrupp för 

att få en bild av just den elevgruppens progression.  

3.4.2. Bedömning 

Vår bedömning är att kontrollmålet är delvis uppfyllt. Vi konstaterar att nämnden genom sin resurs-

fördelningsmodell fattat beslut för stärkt likvärdighet då socioekonomisk svagare skolenheter får en 

relativt sett större ersättning, vilket bland annat kan användas för att stärka arbetet med extra an-

passningar och särskilt stöd på dessa skolenheter. Nämnden har vidare fattat beslut för att stärka 



 

19 
 

matematikundervisningen och att uppföljning till nämnden ska innehålla elevgruppers progression 

över tid. Vi anser att det sistnämnda är positivt då det förbättrar möjligheten att kunna se om och 

vilka insatser som har effekt för elevgrupperna.  

Vi konstaterar att nämnden inte vidtagit åtgärder för att stärka likvärdigheten inom arbetet med 

elever i behov av mer stimulans. Vi kan vidare inte verifiera att nämnden har vidtagit åtgärder med 

anledning av uppgifter i årsredovisning 2018 om ekonomisk överskridande avseende resurser för 

elever i behov av särskilt stöd.  

Vår bedömning är också baserad på det faktum att nämnden inte har säkerställt att de har fått 

information och analys om skillnader mellan terminsbetyg och betyg i nationella prov, och därför 

inte vidtagit åtgärder för att minska dessa skillnader.   
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 Revisionell bedömning 
Vår bedömning är att barn- och utbildningsnämnden inte helt säkerställer en ändamålsenlig utbild-

ning vad gäller likvärdighet i grundskolan.  

Vidare bedömer vi att den interna kontrollen inom området inte helt är tillräcklig.  

Bedömningen görs på en tregradig skala (uppfyllt, delvis uppfyllt, eller ej uppfyllt). Motivering till 

bedömningen av de olika kontrollmålen framgår under varje avsnitt i den löpande rapporten. 

4.1. Rekommendationer 

Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till barn- och utbildningsnämn-

den: 

• Säkerställa att diskrepansen mellan elevers terminsbetyg och provbetyg i nationella prov 

analyseras och att åtgärder vidtas på enhetsnivå och huvudmannanivå.   

• Säkerställa att arbetet med elever i behov av mer utmaningar och stimulans struktureras.  

• Säkerställa att uppföljningen till nämnden innefattar analys av skillnader mellan skolenhet-

er inom granskningens områden.  

• Utifrån den utvecklade analysen ovan fatta eventuella beslut för att säkerställa att arbetet 

med extra anpassningar, särskilt stöd och stimulans samt bedömning och betygssättning 

sker på ett likvärdigt sätt på kommunens skolenheter.  
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 Bilagor 
5.1. Dokumentförteckning  

Följande dokument beaktats inom ramen för granskningen: 

• Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2019  

• Årsredovisning 2018 

• Delårsrapport per augusti 2019  

• Systematiskt kvalitetsarbete (Barn- och utbildningsförvaltningen) 

• Årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet för huvudmannen 

• Rutin för dokumentation i elevakt och av elevhälsans ärendehantering inom barn- och 

utbildningsförvaltningen. 

• Lathund IST Lärande 

• Årshjul IST Lärande 

• Flödesschema, arbete med anpassningar och särskilt stöd för enskild elev 

• Process för placering i någon av grundskolans kommungemensamma särskilda 

undervisningsgrupper i Håbo kommun 

• Sammanställning av meritvärde och elevresultat för VT 2019 

• Plan för läs- och skrivutveckling F-3 

• Projektplan läs- och skrivutveckling 4–6 

• Sammanställning av läs- och skrivscreening 

• Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande: Hur ger vi särbegåvade 

barn rätt utmaningar och förutsättningar? 

• Rutin för samrättning/-bedömning av nationella prov 2019 

• Sambedömning av NP Håbo kommun 2018 

• Resursfördelningssystem 

• Inbjudan till utbildning gällande särbegåvade barn 

• Extra anpassningar i IST lärande 

• Beslut om gemensamma undervisningsgrupper 

• Rutin särskilt stöd och åtgärdsprogram 

• Stödmaterial – Pedagogisk kartläggning 

• Mall för pedagogisk kartläggning 

• Elevhälsoplaner  

• Stratsys årshjul 

• Tjänsteskrivelse från 2018-10-29, 2019-04-03 och 2019-10-11 
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Sammanfattning 
År 2015 infördes krav i kommunallagen att fullmäktige under varje mandatperiod ska            
anta ett program med mål och riktlinjer för uppföljning och insyn i privata utförare. Med               
lagändringen år 2015 skärptes således kraven på att kommunen ska ha en systematik             
och kontinuitet i sin uppföljning och kontroll av de privata utförarna. Håbo kommun antog              
sitt första program i juni 2019. 

Genomförd granskning syftar till att besvara huruvida barn- och utbildningsnämnden och           
kommunstyrelsen säkerställer en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av privata         
utförare. 

Vår bedömning är att barn- och utbildningsnämnden delvis säkerställer en          
ändamålsenlig uppföljning och kontroll av privata utförare och att kommunstyrelsen inte           
säkerställer en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av privata utförare. 

När det gäller kommunstyrelsen så konstaterar vi efter genomförd granskning att det            
finns brister i det kommunövergripande systemet för uppsikt och kontroll. Det framgår            
även att kommunstyrelsen ännu inte har agerat utifrån nya kraven på uppföljning i             
avtalssamverkan. Något ytterligare som vi ser som en brist i styrningen är att det endast               
är barn- och utbildningsnämnden som har tagit fram plan för uppföljning och insyn av              
privata utförare, något som saknas för övriga nämnder samt kommunstyrelsen. 

När det gäller barn- och utbildningsnämnden så kan vi konstatera att det sker en              
kontinuerlig uppföljning och kontroll på förvaltningsnivå men att detta i större           
utsträckning även bör vara en fråga för barn- och utbildningsnämnden. Detta för att             
säkerställa att nämnden har insyn och till fullo kan ta ansvar för den verksamhet som               
nämnden bedriver genom externa utförare. Vår bedömning är att spårbarhet och           
dokumentation kring dessa återrapporteringar bör stärkas. 

Den revisionella bedömning har sin grund i bedömningen av granskningens kontrollmål,           
vilka presenteras i tabellen nedan.  

Kontrollmål Bedömning 
kommunstyrelsen 

Bedömning barn- och 
utbildningsnämnden 

Det finns ett 
kommunövergripande system för 
att i upphandling och avtal 
säkerställa uppföljning 

Delvis uppfyllt 
 

Ej tillämpbart 
 

Nämnden har i avtal eller annan 
form reglerat formerna för 
uppföljning och kontroll i 
förhållande till utföraren 

Ej tillämpbart 
 

Delvis uppfyllt 
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Uppföljning och kontroll genomförs Ej uppfyllt 
 

I huvudsak 
uppfyllt 
 
 

Nämnden får återrapportering av 
vad kontroll och uppföljning visar 

Ej uppfyllt 
 

Delvis uppfyllt 
 

Nämnden har i förekommande 
fall agerat genom aktivt besluts- 
fattande utifrån den uppföljning 
och kontroll som den har tagit 
del av 

Ej uppfyllt 
 

Ej uppfyllt 
 

 

Rekommendationer 
Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer: 

● att barn- och utbildningsnämnden i kommande avtal inkluderar en paragraf för att            
säkra allmänhetens insyn. 

● att barn- och utbildningsnämnden framgent säkerställer att avtal och redovisning          
överensstämmer med kommunens program för uppföljning och insyn för att kunna           
bedöma om fullmäktiges mål och krav uppfylls. 

● att kommunstyrelsen stärker uppsikt och kontroll rörande externa utförare och extern           
avtalssamverkan. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
År 2015 infördes krav i kommunallagen att fullmäktige under varje mandatperiod ska            
anta ett program med mål och riktlinjer för uppföljning och insyn i privata utförare. Håbo               
kommun antog sitt program i juni 2019. 

Verksamhet som bedrivs på en nämnds uppdrag av en extern aktör är att betrakta som               
nämndens ansvar. Med lagändringen år 2015 skärptes således kraven på att           
kommunen ska ha en systematik och kontinuitet i sin uppföljning och kontroll av de              
externa utförarna. För vissa verksamheter är kommunens möjligheter till uppföljning och           
insyn begränsade och ansvaret för kontroll ligger således på andra myndigheter. Detta            
gäller grund- och gymnasieskoleverksamhet, vilket istället kontrolleras av        
Skolinspektionen. 

De driftentreprenader eller externa utförare i annan form som nämnden använder sig av             
ska ha upphandlats och avtalsmässigt reglerats för att ansvariga nämnder ska kunna ta             
sitt uppföljnings- och insynsansvar. 

Revisorerna i Håbo kommun har i sin risk- och väsentlighetsanalys prioriterat en            
granskning av hur ansvariga nämnder säkerställer att det genomförs en tillräcklig           
uppföljning och kontroll av privata utförare inom vuxenutbildning inklusive SFI (SFI är            
inte längre en egen skolform utan ingår i skolformen vuxenutbildning). 

1.2 Syfte och revisionsfråga 
Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga: 

Säkerställer barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen en ändamålsenlig 
uppföljning och kontroll av privata utförare? 

1.3 Revisionskriterier 
Granskningen utgår från följande revisionskriterier: 

● Kommunallagen 
● SKL:s rekommendationer rörande program för uppföljning och insyn 
● Program för uppföljning och insyn av privata utförare, antaget av kommunfullmäktige 

i Håbo kommun 2019-06-17 

1.4 Kontrollmål 
Revisionsfrågan kommer att besvaras utifrån nedanstående kontrollmål som har sin 
utgångspunkt i revisionskriterierna: 

● Det finns ett kommunövergripande system för att i upphandling och avtal säkerställa 
uppföljning. 

● Nämnden har i avtal eller annan form reglerat formerna för uppföljning och kontroll i 
förhållande till utföraren. 

● Uppföljning och kontroll genomförs. 
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● Nämnden får återrapportering av vad kontroll och uppföljning visar. 
● Nämnden har i förekommande fall agerat genom aktivt beslutsfattande utifrån den 

uppföljning och kontroll som den tagit del av. 

1.5 Avgränsning 
Granskningen avgränsas till att innefatta privata utförare inom SFI och vuxenutbildning. 

Granskningsobjekt är barn- och utbildningsnämnden, vilka ansvarar för SFI och vuxen-           
utbildning i Håbo kommun, samt kommunstyrelsen, vilka ansvarar för övergripande          
system och uppsikt. 

1.6 Metod 
Granskningen har genomförts enligt följande: 

● Gruppintervju med verksamhetschef gymnasiet och biträdande rektor gymnasiet 
● Gruppintervju med upphandlingschef och kommunjurist/kanslichef 
● Genomgång och analys av styrdokument såsom planer och program för uppföljning 

och insyn samt uppföljningsdokumentation från det senaste året 
● Protokollgenomgång för kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden 

perioden november 2018 - oktober 2019 
● Genomgång av barn- och utbildningsnämndens avtal med privata utförare. Inom 

ramen för granskningen har vi tagit del av samtliga sju befintliga avtal. 

De intervjuade har givits möjlighet att sakgranska ett utkast av rapporten innan            
färdigställande. 
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2. Iakttagelser och bedömningar
2.1 Kommunallagen och SKL:s rekommendationer 
Kommunfullmäktige ska, enligt 5 kap § 3 i kommunallagen, för varje mandatperiod anta             
ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. I              
programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och              
hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Bestämmelserna började gälla 1 januari 2015           
och syftar till att möjliggöra en förbättrad uppföljning och kontroll av de privata utförarna,              
öka allmänhetens insyn i den privata utförarens verksamhet samt stimulera till ett            
strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas. Fullmäktiges prioritering för         
verksamheten i riktlinjer och mål ska också vara gällande för verksamhet som utförs av              
privata utförare. 

Enligt 3 kapitlet 12 § i kommunallagen får kommuner överlämna skötseln av kommunala             
angelägenheter till privata utförare. Privata utförare definieras i kommunallagen som en           
juridisk person eller enskild individ som har hand om vården av en kommunal             
angelägenhet (KL kap 10 § 7). Lagen säger även att när skötseln av en kommunal               
angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare, ska kommunen            
kontrollera och följa upp verksamheten. Detta har sin bakgrund i att den offentliga             
myndigheten fortfarande har kvar sitt huvudansvar även för dessa verksamheter.          
Genom avtalet ska kommunen även försäkra sig om att allmänheten kommer kunna ha             
insyn i den verksamhet som lämnas över (KL kap 10 §§ 8-9). 

SKR (dåvarande SKL) har tagit fram rekommendationer som ämnar fungera som ett            
stöd och ge inspiration till kommuners arbete med att utforma lokala program. Hur de              
lokala programmen ska vara utformade och med vilken detaljeringsgrad är inte fastlagt            
av varken SKR eller i lagstiftning. Programmets innehåll ska dock lägga grunden för en              
strukturerad och systematisk uppföljning och kontroll samt allmänhetens insyn i          
verksamheterna. 

Den 1 juli 2018 trädde även en lagförändring gällande avtalssamverkan och kommun-            
styrelsens uppsiktsplikt i kraft (KL kap 6 § 1). Förändringen kring avtalssamverkan gör             
det bland annat enklare och säkrare att samarbeta över kommungränserna. För denna            
typ av samverkan finns enligt kommunallagen ett krav på att kommunstyrelsen utövar            
uppsikt. Uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över sådan          
avtalssamverkan som sker enligt 9 kap § 37 eller enligt annan lag eller författning.              
Noteras bör även den särskilda återrapportering som ska ske årligen från           
kommunstyrelsen till fullmäktige om kommunens avtalssamverkan (9 kap § 38). I övrigt            
regleras kommunstyrelsens uppsikt generellt enligt 6 kap § 1, detta omfattar även            
uppsikt över hur nämnderna bedriver sin verksamhet (6 kap § 6). 
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2.2 Kommunövergripande system 
 
Kontrollmål 1: Det finns ett kommunövergripande system för att i upphandling och avtal 
säkerställa uppföljning 

2.2.1 Iakttagelser 
Program för uppföljning och insyn av privata utförare antogs av kommunfullmäktige i            
Håbo 2019-06-17 § 95. Detta är kommunens första program, då det inte antogs något              
program under föregående mandatperiod. Syftet med fastställandet av programmet var          
att lyfta frågorna om uppföljning och insyn till en politisk strategisk nivå för att fastslå               
riktlinjer för uppföljning och insyn i privata utförares verksamhet. Av programmet           
framkommer att respektive nämnd ansvarar för uppföljning och kontroll inom det egna            
ansvarsområdet. Det åligger även nämnderna att säkerställa att detta regleras i de avtal             
och uppdragsbeskrivningar som sluts med privata utförare. I avtalen ska det säkras att             
utförare ska biträda kommunen vid uppföljning och utvärdering, bistå med          
statistikuppgifter samt rapportera in övriga nödvändiga uppgifter till kommunen,         
nationella register samt andra myndigheter. Av programmet uppges att dess regleringar           
kopplat till uppföljning och insyn successivt kommer att införas i nya avtal och             
överenskommelser. 

Med koppling till programmet så åligger det även varje nämnd att fastställa en plan som               
anger när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp. Denna plan ska ses                
över årligen för att säkerställa att aktuell och relevant uppföljning görs. Barn- och             
utbildningsnämnden antog sin plan för uppföljning och insyn av privata utförare den 12             
juni 2019. Vid intervjuer framkommer en osäkerhet kring huruvida det är några andra             
nämnder som fastställt egna planer. Barn- och utbildningsnämndens plan är nämndens           
första inom området och det framgår att framtagandet av planen inte föranledde någon             
särskild dialog med varken kommunstyrelsen eller kommunledningskontoret. Vi har         
inom ramen för granskningen efterfrågat motsvarande plan för kommunstyrelsen,         
socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden men inte erhållit någon annan plan än            
den som barn- och utbildningsnämnden har tagit fram. 

Av barn- och utbildningsnämndens plan framgår att huvudmannen, det vill säga           
kommunen, ska följa upp alla avtalade privata utförare genom verksamhetsbesök minst           
en gång per halvår. I de fall det rör sig om distansutbildningsavtal ska samverkansmöten              
genomföras med företrädare för de privata utförarna. Vid rapporterade avvikelser ska           
även oanmäld tillsyn ske, som en komplettering till ovan nämnda verksamhetsbesök (se            
vidare under 2.4.1 om genomförd tillsyn). Vid verksamhetsbesök hos utförare ska           
kommunen alltid företrädas av två personer och besöken ska vid samtliga tillfällen            
innehålla möten med företrädare med beslutsmandat, såsom exempelvis skolledare, VD          
eller liknande, samt med undervisande personal och elever. De representanter som           
kommer från kommunen ska ges möjlighet att möta både personal och elever hos             
utföraren utan att andra företrädare är närvarande. Av planen framgår även att nämnden             
ska säkerställa att allmänheten ges insyn i den verksamhet som enligt avtal lämnats             
över till privat utförare. I nämndens plan finns i kapitlet som behandlar uppföljning av              
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verksamhet hos privata utförare avsnitt som rör verksamhetens kvalitet och mall för            
uppföljning av kvaliteten i undervisningen. Vidare regleras i planen att helårsrapporterna           
från de privata utförarna bland annat ska innehålla betygsfördelning per kurs, andel            
legitimerade lärare som undervisar och deltagarnas uppfattning om utbildning avseende          
individanpassning, delaktighet och trivsel. 

På det stora hela stämmer barn- och utbildningsnämndens plan överens med           
kommunens övergripande program och innehållet täcker in det som enligt programmet           
ska finnas med, men med främst ett undantag: av planen framgår inte hur återkoppling              
av resultat ska förmedlas till nämnd eller utförare. Vid intervju framkommer att barn- och              
utbildningsnämnden/förvaltningen velat fastställa en plan för uppföljning och insyn under          
en längre period och att de i arbetet med att ta fram planen har utgått från lagstiftning                 
samt haft dialog med andra kommuner kring deras planer och formuleringar. 

Krav på innehåll enligt Program för 
uppföljning och insyn av privata utförare  

Innehåll i barn- och utbildningsnämndens Plan 
för insyn och uppföljning av privata utförare 

En sammanfattande beskrivning av nämndens 
uppföljningsansvar 

Anges i nämndens plan. 

Vad som ska följas upp I planen specificeras inte vilka utförare som ska följas 
upp, men det anges att verksamhet som enligt avtal 
drivs av en privat utförare ska följas upp och vad som 
ska följas upp hos utförarna. 

Vilka former av uppföljning som kommer att 
tillämpas 

Anges i nämndens plan. Både vad som ska följas upp 
samt genom vilken metod (verksamhetsbesök/tillsyn 
och inhämtande av skriftliga uppgifter). 

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

Finns inte specificerat i planen, men enligt uppgift 
från kommunen så specificeras detta årligen i 
vuxenutbildningens verksamhetsplan. 

Tidsplan I planen anges inte när under året, som t.ex. vilken 
månad, som något ska ske utan snarare att 
uppföljning ska ske två gånger om året. 

Former för återkoppling av resultat till nämnd, 
utförare och allmänhet 

Återkoppling till allmänheten anges i avsnittet om 
allmänhetens insyn, dock anges inte något om 
återkoppling till nämnd eller till utförare. 

 

Av intervjuerna framgår att mycket ansvar läggs på respektive facknämnd vid både            
upphandling och kontroll och det är nämnden som beställare som ansvarar för att rätt              
krav ställs och efterlevs av de privata utförarna. Upphandlingsenheten kontrollerar enligt           
uppgift enbart de ekonomiska aspekterna hos leverantörer inför nya avtal, men i övrigt             
är det respektive nämnd som ansvarar för uppföljning och för att säkerställa att rätt              
kravställning, för att säkra insyn och kontroll, finns med i upphandlingsunderlaget. Vid            
intervju framkommer att barn- och utbildningsnämnden anses ha stor kompetens och att            
de har blivit bättre på att ta fram kravlistor. Det betonas att upphandlingsenheten är en               
liten organisation med små resurser och att det därför inte är möjligt att enheten tar ett                
större övergripande ansvar. Inför upphandlingar genomförs ett flertal möten mellan          
upphandlare och beställare, detta för att säkerställa ett korrekt underlag inför           
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avtalsskrivandet. Som nämnts tidigare, och som framkommer av programmet, genom-          
förs inte någon kvalitetsuppföljning av upphandlingsenheten utan det görs endast av           
berörd nämnd. Enligt uppgift fanns det inte någon dialog med upphandlingsenheten inför            
framtagandet av programmet för uppföljning och insyn av privata utförare, och det har             
således inte heller kommunicerats vilka förväntningar som åligger enheten i arbetet. 

Det saknas inom kommunen en övergripande struktur där nämndernas uppföljningar          
förmedlas vidare inom organisationen. Det finns således inte någon återrapporterings-          
kedja från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen när det gäller uppföljning           
och kontroll av privata utförare. Uppsikt eller kontroll över privata utförare är inte heller              
något som inkluderas i varken kommunstyrelsens eller barn- och utbildningsnämndens          
internkontrollplaner för år 2019. Vi har inom ramen för granskningen inte tagit del av              
någon riskanalys som grund för framtagen internkontrollplan. Vid intervjuer framgår att           
organisationen själva ser ett behov av att arbeta mer systematiskt med uppföljning av             
externa utförare och att stärka styrelsens aktiva uppsikt kring denna typ av frågor.  

2.2.2 Bedömning 
Kontrollmål 1: Det finns ett kommunövergripande system för att i upphandling och avtal             
säkerställa uppföljning 

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt för kommunstyrelsen. Kontrollmålet är ej            
tillämpbart för barn- och utbildningsnämnden.  

Kommunen har ett politiskt antaget program för uppföljning och insyn av verksamhet            
som utförs av privata utförare. Detta är kommunens första program inom området, detta             
trots att lagstiftningen varit gällande sedan år 2015. Utifrån kommunallagen och SKL:s            
rekommendationer finns inget krav att programmet ska antas i början av en            
mandatperiod varpå programmet hade kunnat antas när som helst under föregående           
mandatperiod. Det innebär således att kommunen har haft flera år på sig att ta fram ett                
program och att detta inte har gjorts är något som vi ser som en brist. Utifrån                
genomgång av programmet gör vi emellertid bedömningen att det nu befintliga           
programmet överensstämmer med den lagstiftning och de rekommendationer som finns. 

Barn- och utbildningsnämnden har en fastställd plan för uppföljning och insyn, vilket vi             
bedömer som positivt. Eftersom planen antogs i juni 2019 har den ännu inte påverkat              
redan skrivna avtal, men är enligt uppgift från kommunen numera en del av kravställan i               
kommande upphandling. Om ett program, med tillhörande nämndspecifika planer, hade          
antagits under föregående mandatperiod, skulle det tidigare ha kunnat påverkat nu           
gällande avtal. 

Något som vi bedömer som bristfälligt är att det uppges saknas en tydlig kommun-              
övergripande struktur för hur information förmedlas inom den kommunala         
organisationen, det vill säga från nämnden till kommunstyrelsen och från          
kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Framtagandet av programmet är det första         
och nödvändiga steget men enligt vår bedömning gör avsaknaden av struktur att det inte              
till fullo finns system på plats för att i upphandling och avtal säkerställa uppföljning. 
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Vi bedömer även att upphandlingsenhetens roll bör bli tydligare i att ge vägledning i hur               
avtalspunkter ska formuleras för att säkerställa avtal genererar villkor i linje med de krav              
som ställs i lagstiftning och fullmäktiges program. 

2.3 Reglerade former för uppföljning och kontroll 
 
Kontrollmål 2: Nämnden har i avtal eller annan form reglerat formerna för uppföljning 
och kontroll i förhållande till utföraren 

2.3.1 Iakttagelser 
Inom ramen för granskningen har vi tagit del av sju avtal med externa utförare avseende               
vuxenutbildning och SFI. I samtliga av dessa avtal så finns uppföljning och kontroll             
reglerat i avtalspunkterna Samverkan samt Uppföljning och utvärdering. Av         
avtalspunkten uppföljning och utvärdering framgår att uppföljning av kvalitet görs två           
gånger per år genom att utföraren upprättar en rapport som innehåller information om             
verksamheten, det systematiska kvalitetsarbetet och en analys av leverantörens         
resultat. Det anges även mer specifikt vad rapporten ska innehålla. I rapporten för andra              
halvåret ska även en summering av helåret ingå. Vid intervju betonas att en av de               
viktigaste delarna i de avtal som sträcker sig över perioden 2016-2020 är den som              
handlar om samverkan. Samverkan har under de gångna åren innefattat          
samverkansmöten, kontinuerlig dialog, möten samt telefon- och skypemöten.        
Samverkansparagrafen bedöms av de intervjuade tjänstepersonerna som det viktigaste         
verktyget för att säkerställa kontroll och insyn i de privata utförarnas verksamhet. I de              
avtal som vi, inom ramen för denna granskning, har tagit del av finns inte någon               
paragraf kopplat till allmänhetens insyn. Vid intervju, och i nämndens plan, framgår att             
det är av central vikt att allmänheten får insyn hos de privata utförarna. För att               
möjliggöra detta publiceras kvalitetsrapporter på kommunens externa hemsida.  

Av avtalen framgår vad som ligger till grund för förtida uppsägning av avtal, där anges               
bland annat att kommunen har rätt att säga upp avtalet om leverantören inte fullgör sina               
åtaganden eller vid upprepade tillfällen begått fel vid utförandet av sina förpliktelser och             
om rättelse inte sker inom en månad efter minst tre skriftliga påtalanden om bristande              
uppfyllelse. 

I kommunens program för uppföljning och insyn av privata utförare anges att den             
information som utföraren lämnar ska ge insyn inom följande områden: 

● Verksamhetens kvalitet 
● Avvikelser i verksamheten 
● Personalen och deras villkor 
● Miljö-, integrations- och jämställdhetsarbete 
● Utförarens ekonomi 
● Ägarförhållanden och företrädare 

Det anges även att respektive nämnd ansvarar för att sammanställa informationen och            
publicera den på den externa hemsidan. Samtliga ovanstående punkter återfinns i barn-            
och utbildningsnämndens plan för uppföljning och insyn av privata utförare. Det är            
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däremot inte något som finns publicerat på vuxenutbildningens hemsida, där finns           
endast kvalitetsrapport för år 2018. I de avtal som vi tagit del av finns avtalspunkten               
Ändrade ägarförhållanden, i övrigt återfinns inte exakt dessa områden. 

Vid intervju med representanter från barn- och utbildningsförvaltningen framhävs behov          
av att stärka insynen i de privata utförarnas ekonomi och att arbete pågår med att ta                
fram listor på kvalitetskrav. Det framkommer även att förvaltningen framgent kommer att            
hänvisa till nämndens plan för uppföljning och insyn vid upphandling och           
avtalsskrivande. 

Håbo vuxenutbildning samverkar även med övriga kommuner i Uppsala län inom           
utbildning, detta genom ReSam, Regional Samverkan. Av avtalet framgår att det är            
anordnarkommunen som ansvarar för att följa upp och utvärdera den gemensamma           
utbildningen. Det framgår även att uppföljningar och utvärderingar löpande presenteras          
till övriga samverkanskommuner. Om det skulle bedömas att det föreligger          
kvalitetsbrister i någon specifik utbildning så tas det upp till diskussion i ReSam. Utöver              
ReSam så samverkar Håbo vuxenutbildning även med 29 kommuner i Stockholms län            
och Uppsala län kring yrkesförarutbildning. 

2.3.2. Bedömning 
Kontrollmål 2: Nämnden har i avtal eller annan form reglerat formerna för uppföljning 
och kontroll i förhållande till utföraren 

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt för barn- och utbildningsnämnden.           
Kontrollmålet är ej tillämpbart för kommunstyrelsen. 

De avtal som vi tagit del av inkluderar paragrafer kopplat till samverkan samt uppföljning              
och utvärdering. Det framkommer således i avtal hur nämnden har valt att reglera             
uppföljningen. De delar som enligt fullmäktiges program ska finnas är emellertid inte helt             
på plats ännu, i avtal anges punkter kring ändrade ägarförhållanden och uppföljning och             
utvärdering. Vi bedömer det vara bristfälligt att avtalen inte innehåller någon skrivning            
kring allmänhetens insyn och hur denna ska säkerställas. Vilket framkommit vid           
intervjuer så har även vuxenutbildningen själv identifierat sådant som de bedömer           
behöver stärkas, detta innefattar bland annat insyn i ekonomi samt tydligare           
kvalitetskrav. Nämnden bör stärka detta så att de till fullo kan kontrollera att             
verksamheten bedrivs enligt lagar och regler och fullmäktiges mål och inriktningar, som            
om det vore verksamhet i egen regi. 

Vi rekommenderar att barn- och utbildningsnämnden i kommande avtal inkluderar en           
paragraf kring allmänhetens insyn samt säkerställer så avtal och redovisning framgent           
överensstämmer med de krav som anges i kommunens program för uppföljning och            
insyn. 
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2.4 Uppföljning och kontroll genomförs 
 
Kontrollmål 3: Uppföljning och kontroll genomförs 

2.4.1 Iakttagelser 
Det framkommer vid intervjuer att det inom kommunen saknas tydliga rutiner för            
kommunstyrelsens uppsiktsplikt och kontroll i den egna organisationen. Det framgår          
även att kommunstyrelsen inte arbetar aktivt med frågan om hur insyn och kontroll av              
externa utförare och avtalssamverkan sker i kommunen. Istället kontrollerar         
upphandlingsenheten kommunens leverantörer och respektive facknämnd ansvarar för        
uppföljning av privata utförare. Enligt kommunallagen (2017:725) kap. 6 § 1 ska            
kommunstyrelsen ha uppsikt över nämndernas verksamhet samt den avtalssamverkan         
som finns inom kommunen. Efter genomförd protokollgenomgång framkommer att detta          
inte är något som har återrapporterats under det gångna året. 

Vid intervju framgår att de samverkansmöten som beskrivits i avsnitt 2.3.1 är centrala för              
uppföljning och kontroll av privata utförare. För att möjliggöra kontrollen har           
förvaltningen en kontinuerlig kontakt med flera olika delar av verksamheterna, t.ex. med            
administratörer och enhetschefer. Kontakten sker inom vissa delar på veckobasis. Inom           
ramen för granskningen har vi tagit del av både protokoll och minnesanteckningar från             
samverkan och verksamhetsbesök hos privata utförare. Av dokumentationen framgår att          
det pågår kontinuerliga möten med privata utförare som bland annat innefattar           
uppföljning och utvärdering, information om den löpande verksamheten, elevärenden,         
rutiner kring ansökning/antagning och kursstart, betyg etc. 

Utöver samverkansmöten så levererar de privata utförarna två gånger om året           
kvalitetsredovisningar. Dessa mynnar ut i en sammanslagen kvalitetsredovisning från         
förvaltningen som författas av vuxenutbildningens ledningsgrupp. Av kvalitets-        
redovisningen för 2018 framkommer att Håbo vuxenutbildning kontinuerligt arbetar med          
uppföljning av de externa utbildningsanordnare som kommunen har avtal med samt           
med Upplands-Bro, som är den kommun där flest elever som studerar i            
klassrumsundervisning läser. Av kvalitetsredovisningen framgår att verksamheten under        
år 2019 kommer stärka arbetet med uppföljning och insyn ytterligare genom att Plan för              
uppföljning och insyn av privata utförare fastställdes i juni 2019. Enligt uppgift från             
vuxenutbildningen kontrolleras korrektheten i de privata utförarnas information        
kontinuerligt. Vi har dock inte inom ramen för denna granskning har tagit del av någon               
dokumentation över detta. 

Den samlade kvalitetsredovisningen är uppdelad i följande avsnitt: förutsättningar,         
uppföljning av årets verksamhet - mål 2018, resultatuppföljning samt framtid och           
utveckling. I Kvalitetsredovisningen för 2018 görs en uppföljning av de två nyckel-            
indikatorer som nämnden har kopplat till uppföljning och tillsyn av privata utförare.            
Indikatorerna och dess måluppfyllnad presenteras i tabellen nedan: 
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Nyckelindikatorer Måltal Utfall Måluppfyllnad 

Håbo vuxenutbildning ska ha genomfört 
samverkansmöten med alla utbildningsanordnare 
med avtal där vi har minst 15 elever under året 

6 13 217%, dvs. 
uppfyllt 

Håbo vuxenutbildning ska ha genomfört 
verksamhetsbesök hos alla utbildningsanordnare 
där vi har avtal och som har minst 15 elever på 
årsbasis 

5 3 60%, dvs. ej 
uppfyllt 

 

Vid intervju framgår att det är en större andel elever som läser på distansutbildningar              
och att det främst är inom dessa utbildningar som kvaliteten behöver förbättras och att              
arbete pågår kopplat till detta. För att säkerställa att elever vid samtliga skolor är              
medvetna om kommunens klagomålshantering så finns information om detta på          
skolorna samt på läroplattforum och informationsbrev. Det framgår att denna          
informationsinsats påbörjades för cirka ett och ett halvt år sedan och att det resulterat i               
att fler elever kontaktar huvudmannen, det vill säga kommunen. 

I avsnitt 2.2.1 framgår att oanmäld tillsyn ska ske vid rapporterade avvikelser hos de              
privata utförarna. Enligt uppgift från barn- och utbildningsförvaltningen har avvikelser          
under året inrapporterats gällande en privat utförare. Hanteringen av avvikelsen har           
dokumenterats i ett samlat ärende som vi inom ramen för denna granskning har tagit del               
av. Ärendet består av flera avvikelser som ligger nära varandra i tid, omfattning och              
innehåll. Med anledning av detta så genomförde förvaltningen bland annat ett oanmält            
besök under år 2019. Syftet med besöket var att följa upp de åtgärder som leverantören               
vidtagit mot bakgrund av ovanstående klagomål från elever och påtalade brister i            
dokumentation samt därtill vidhängande krav på åtgärder från Håbo vuxenutbildning. Av           
den klagomålsutredning som ärendet mynnade ut i framgår att förvaltningen gjort           
bedömningen att utföraren vidtagit nödvändiga åtgärder. 

2.4.2 Bedömning 
Kontrollmål 3: Uppföljning och kontroll genomförs 

Vi bedömer att kontrollmålet är i huvudsak uppfyllt för barn- och utbildningsnämnden            
men ej uppfyllt för kommunstyrelsen.  

Detta då det är oklart hur kommunstyrelsen utövar sin uppsikt och uppföljning, samt             
frånvaron av behandling av frågan i styrelsens protokoll. Vi kan konstatera att barn- och              
utbildningsnämnden genomför kontinuerlig uppföljning och kontroll av den verksamhet         
som utförs av privata aktörer. Detta sker genom verksamhetsbesök, samverkansmöten          
samt inhämtande av kvalitetsredovisningar. Det är positivt att det framgår att arbetet            
med uppföljning och insyn planeras stärkas ytterligare under år 2019. Vi noterar dock att              
vuxenutbildningens kvalitetsredovisning visar att måltalen för genomförda       
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samverkansmöten överträffas med marginal, medan verksamhetsbesöken hos alla        
utbildningssamordnare inte når upp till det stipulerade måltalet, vilket är en brist. 

2.5 Återrapportering till nämnden 
 
Kontrollmål 4: Nämnden får återrapportering av vad kontroll och uppföljning visar 

2.5.1 Iakttagelser 
Inom ramen för granskningen har en protokollsgenomgång gjorts av barn- och           
utbildningsnämndens och kommunstyrelsens protokoll under perioden november 2018        
till oktober 2019. Genomgången av barn- och utbildningsnämndens protokoll visar att           
den återrapportering som går att urskilja är Rapportering av delegationsbeslut om           
mottagande av elev i vuxenutbildning samt antagning av elev i vuxenutbildning. Denna            
återrapportering görs, enligt uppgift från kommunen, två gånger om året. Detta är dock             
inte en kvalitetsåterrapportering utan innefattar mer statistik kopplat till de delegations-           
beslut som har fattats. Redovisningen av delegationsbeslut mynnar ut i att nämnden            
tackar för informationen och lägger rapporten till handlingarna. Barn- och utbildnings-           
nämnden får kontinuerligt ekonomiska rapporteringar, såsom månadsuppföljningar och        
delårsrapport. Utöver detta så har nämnden under året erhållit information om           
vuxenutbildning och SFI, detta i form av information från förvaltningsledningen. 

I övrigt går det inte att, utifrån protokollen, urskilja om någon återrapportering vad gäller              
kontroll och uppföljning av privata utförare presenteras för nämnden. Vid intervju           
framkommer att kvalitetsredovisningen presenteras för barn- och utbildningsnämnden        
och att den sedan leder till en ny verksamhetsplan. Detta är dock inte något som går att                 
återfinna i protokollen från perioden november 2018 till oktober 2019.  

När det gäller kommunstyrelsen så återfinns endast två ärenden kopplat till kontroll och             
insyn av privata utförare. I juni 2019 fastställdes både Upphandlingspolicy i Håbo            
kommun (§ 130) samt Program för uppföljning och insyn av privata utförare (§ 131). Vid               
intervju framgår en osäkerhet kring huruvida information från barn- och          
utbildningsnämnden expedieras vidare till kommunstyrelsen och sedan kommun-        
fullmäktige. Vi har inte erhållit någon information som visar att kommunstyrelsen aktivt            
utövar uppsikt i denna fråga eller gör någon uppföljning utifrån ansvaret för avtals-             
samverkan. 

2.5.2 Bedömning 
Kontrollmål 4: Nämnden får återrapportering av vad kontroll och uppföljning visar. 

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt för barn- och utbildningsnämnden men ej             
uppfyllt för kommunstyrelsen.  

Av genomförd protokollsgenomgång kan vi konstatera att barn- och utbildningsnämnden          
bör stärka återrapporteringen av vad genomförd kontroll och uppföljning visar. Det som            
sker på tjänstemannanivå bör i högre grad redovisas för nämnden. Vi bedömer            
frånvaron av spårbarhet i nämndens behandling kring privata utförare vara en brist,            
utifrån att den årliga kvalitetsredovisningen inte går att återfinna i barn- och            
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utbildningsnämndens protokoll. Eftersom dokumentet är ett av de mest centrala kopplat           
till uppföljning och insyn av privata utförare så bör hantering och beslut synas i              
protokollen. 

Kommunstyrelsen får inte någon återrapportering av vad kontroll och uppföljning visar           
och genomför inte någon egen uppföljning av extern avtalssamverkan utifrån          
förändringen i kommunallagen 1 juli 2018, vilket är en brist. 

2.6 Nämndens aktiva beslutsfattande 
 
Kontrollmål 5: Nämnden har i förekommande fall agerat genom aktivt beslutsfattande 
utifrån den uppföljning och kontroll som den har tagit del av 

2.6.1 Iakttagelser 
Vid protokollsgenomgång framkommer att återrapportering till barn- och        
utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen hittills inte har varit omfattande. Den         
utökade återrapportering av delegationsbeslut som nämnts tidigare föranleder inte heller          
något aktivt beslut från barn- och utbildningsnämnden. Utifrån detta finns svårigheter att            
uttyda om nämnderna har varit aktiva beslutsfattare. 

Vid intervjuer framkommer att barn- och utbildningsnämnden både efterfrågar och får           
information om privata utförare och dess verksamhet, men att mycket av detta görs             
muntligt under mötespunkten Förvaltningen informerar. Exempelvis framgår att        
nämnden har fått muntlig information om de brister som uppkommit hos utförare. Då det              
endast har varit informationsärenden saknas underlag och dokumentation om vilken          
information som har gått vidare till nämnden. Eftersom det inte har varit beslutsärenden             
så går det inte heller att spåra i protokollen. 

2.6.2 Bedömning 
Kontrollmål 5: Nämnden har i förekommande fall agerat genom aktivt beslutsfattande 
utifrån den uppföljning och kontroll som den har tagit del av. 

Vi bedömer att kontrollmålet är ej uppfyllt. 

Utifrån intervju framkommer att den kvalitetsredovisning som barn- och utbildnings-          
förvaltningen gör presenteras för barn- och utbildningsnämnden, detta är dock inget som            
går att urskilja vid en protokollsgenomgång. Genomgången av kommunstyrelsens         
protokoll visar inte på att kommunstyrelsen har varit aktiv i frågan. 

Vi gör utifrån detta bedömningen att nämnderna inte har begärt någon särskild åter-             
rapportering vad gäller uppföljning och kontroll av privata utförare och vi har inte kunnat              
se några exempel på aktivt beslutsfattande utifrån uppföljningar och kontroller. När det            
gäller barn- och utbildningsnämndens hantering av eventuella brister förefaller detta          
främst vara något som sker på förvaltningsnivå och föranleder inget beslutsfattande som            
återspeglas i protokollen. Vår bedömning är att spårbarhet och dokumentation kring           
detta bör stärkas.  
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3. Revisionell bedömning 
Utifrån genomförd granskning lämnas följande revisionella bedömning: 

Vår bedömning är att barn- och utbildningsnämnden delvis säkerställer en          
ändamålsenlig uppföljning och kontroll av privata utförare och att kommunstyrelsen inte           
säkerställer en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av privata utförare. 

Den revisionella bedömning har sin grund i bedömningen av granskningens kontrollmål.           
När det gäller kommunstyrelsen så konstaterar vi efter genomförd granskning att det            
finns brister i det kommunövergripande systemet för uppsikt och kontroll. Det framgår            
även att kommunstyrelsen ännu inte har agerat utifrån nya kraven på uppföljning i             
avtalssamverkan. Utöver detta så visar vår protokollgenomgång att det under det           
gångna året inte har funnits några direkta ärenden kopplat till uppföljning och kontroll av              
avtalssamverkan eller insyn och kontroll av privata utförare. Något ytterligare som vi ser             
som en brist i styrningen är att det endast är barn- och utbildningsnämnden som har               
tagit fram plan för uppföljning och insyn av privata utförare, något som saknas för övriga               
nämnder samt kommunstyrelsen. 

När det gäller barn- och utbildningsnämnden så kan vi konstatera att det sker en              
kontinuerlig uppföljning och kontroll på förvaltningsnivå men att detta i större           
utsträckning även bör vara en fråga för barn- och utbildningsnämnden. Detta för att             
säkerställa att nämnden har insyn och till fullo kan ta ansvar för den verksamhet som               
nämnden bedriver genom externa utförare. Vår bedömning är att spårbarhet och           
dokumentation kring dessa återrapporteringar bör stärkas. 

Rekommendationer 
Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer: 

● att barn- och utbildningsnämnden i kommande avtal inkluderar en paragraf för att            
säkra allmänhetens insyn. 

● att barn- och utbildningsnämnden framgent säkerställer att avtal och redovisning          
överensstämmer med kommunens program för uppföljning och insyn för att kunna           
bedöma om fullmäktiges mål och krav uppfylls. 

● att kommunstyrelsen stärker uppsikt och kontroll rörande externa utförare och extern           
avtalssamverkan.  
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4. Bedömningar utifrån 

kontrollmål 
 

Kontrollmål Bedömning 
kommunstyrelsen 

Bedömning barn- och 
utbildningsnämnden 

Kommunövergripande 
system 

Delvis uppfyllt 

 

Ej tillämpbart 

 

Reglerade former för 
uppföljning och 
kontroll 

Ej tillämpbart 

 

Delvis uppfyllt 

 

Uppföljning och 
kontroll genomförs 

Ej uppfyllt 

 

I huvudsak uppfyllt 

 
 

Återrapportering till 
nämnden 

Ej uppfyllt 

 

Delvis uppfyllt 

 

Nämndens aktiva 
beslutsfattande 

Ej uppfyllt 

 

Ej uppfyllt 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Håbo kommun genomfört en 

granskning av fastighetsunderhåll och tillförlitlighet i anläggningsregister. Syftet med 

granskningen har varit tudelat: dels att bedöma om tekniska nämnden säkerställt en 

ändamålsenlig hantering av fastighetsunderhåll, dels att bedöma om kommunstyrel-

sen tillsett tillräckliga rutiner för att säkerställa anläggningsregistret tillförlitlighet.   

Vår samlade bedömning utifrån granskningens syfte och resultat är att tekniska 

nämnden delvis har säkerställt en ändamålsenlig hantering av fastighetsunderhåll. 

Bedömningen grundar sig på att tekniska nämnden har säkerställt rutiner för att  

systematiskt inventera och bedöma underhållsbehovet i kommunens fastigheter och 

att det finns underhållsplaner på kort och lång sikt. Den långsiktiga underhållsplanen 

är dock inte uppdaterad i tillräcklig utsträckning. Vidare påvisar granskningen en  

diskrepans mellan det planerande fastighetsunderhållet och vald metod för  

komponentredovisning.   

Vidare är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen har säkerställt en ändamåls-

enlig hantering av anläggningsregistret och att det finns tillräckliga rutiner för att  

säkerställa anläggningsregistrets tillförlitlighet. Bedömningen grundar sig bland annat 

på att det genomförs årliga inventeringar av inventarier och det finns avstämningsruti-

ner mellan anläggningsregistret och uppgifter i huvudboken samt att det finns rutiner 

som syftar till att säkerställa en enhetlig klassificering av materiella anläggningstill-

gångar och avskrivningstider.  

Rekommendationer 

Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi tekniska nämnden att: 

- säkerställa att den långsiktiga underhållsplanen uppdateras kontinuerligt i  

samband med att den årliga fastighetsöversynen, 

- säkerställa att intervallerna för planerat fastighetsunderhåll harmoniserar med 

vald metod för komponentredovisning.  
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Inledning 
Bakgrund 

Kommunens fastigheter och lokaler kräver såväl löpande som periodiskt underhåll för 

att bevara sitt värde. Om underhållsnivån är otillräcklig kan detta leda till ett uppdämt 

behov av underhållsåtgärder som ackumuleras samt att investerings- och reinveste-

ringsbehov måste tidigareläggas. 

I Håbo kommun är det tekniska nämnden som ansvarar för kommunens tekniska 

verksamhet där bland annat drift och underhåll av kommunens fastigheter samt  

ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnad av lokaler. Kommunens lokaler är fördelade 

enligt nedan: 

 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och  

ekonomi. 

Håbo kommuns revisorer har utifrån en risk- och väsentlighetsanalys beslutat att  

genomföra en granskning av kommunens underhållsplanering och tillförlitligheten i 

kommunens anläggningsregister. 

Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen är att bedöma om tekniska nämnden säkerställer en ända-

målsenlig hantering av fastighetsunderhåll. 

Syftet är även att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer en ändamålsenlig hante-

ring av anläggningsregistret och att det finns tillräckliga rutiner för att säkerställa  

anläggningsregistrets tillförlitlighet. 

Revisionskriterier 

 Interna styrdokument  

 Budgetdokument          

 Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning  

 Rekommendation R4 om materiella anläggningstillgångar utfärdat av Rådet för 

kommunal redovisning  
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Kontrollmål 

 Det finns en samlad inventering av underhållsbehovet (helhetsbild). 

 Det finns en övergripande underhållsplan som uppdateras kontinuerligt.  

 Det finns en överensstämmelse mellan vald metod för komponentredovisning 

och underhållsplanering.  

 Det finns tillräckliga rutiner för att upprätthålla ett komplett, uppdaterat och 

korrekt anläggningsregister enligt god sed. 

 Det sker regelbundet uppföljningar för att säkerställa att anläggningsregistret 

är aktuellt.  

 

Avgränsning och metod 

Granskningen avgränsas till att avse kommunstyrelsen och tekniska nämnden. I 

granskningen har det genomförts intervjuer med förvaltningschef och fastighetschef 

på tekniska förvaltningen, kommunens ekonomichef och redovisningschef. Samtliga 

intervjuade har beretts tillfälle att faktagranska rapporten. 

I granskningen har även dokumentanalyser genomförts. Följande dokument har tagits 

del av: 

 Anläggningsregister per 181231 

 Budget och mål 2015, plan 2016-2017 

 Budget och mål 2016, plan 2017-2018 

 Budget och mål 2017, plan 2018-2019 

 Budget och mål 2018, plan 2019-2020 

 Budget och mål 2019, plan 2020-2021 

 Planerat underhåll [utdrag från Landlord 190529] 

 Planerat underhåll 190514 

 Protokollsutdrag från tekniska utskottet 2018-04-09 § 18 

 Riktlinjer för anläggningsreskontra  

 Riktlinje för inventering av inventarier  

 Riktlinjer för komponentavskrivning – fastighet  

 Riktlinjer för komponentavskrivning - gata   

 Riktlinjer för komponentavskrivning - VA 

 Ändrad redovisningsprincip – komponentavskrivning 
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Granskningsresultat  
Inventering och planering av underhållsbehovet av de kommunala fastigheterna  

I detta avsnitts beskrivs hur Håbo kommun har organiserat fastighetsunderhållet.  

Avsnittet besvarar kontrollfrågorna om det finns en samlad inventering av underhålls-

behovet och huruvida det planerade underhållet är samlad i en underhållsplan som 

uppdateras kontinuerligt.    

Iakttagelser 

Enligt reglemente ansvarar tekniska nämnden sedan 1 januari 2019 för att förvalta 

kommunens byggnader. Före år 2019 låg detta ansvar på kommunstyrelsen. Fastig-

hetsbeståndet består av ca 107 000 kvadratmeter fastighetsyta, varav 95 000 

kvadratmeter utgör yta i egna fastigheter. Inom tekniska nämndens direkt underord-

nande förvaltning finns fastighetsavdelningen som har till uppgift att planera och utföra 

underhåll i fastigheterna. Fastighetsavdelningen leds av kommunens fastighetschef 

och omfattar därefter fyra fastighetsförvaltare. Förvaltning av fastigheterna är  

uppdelad i fyra förvaltningsområden med var sin ansvarig förvaltare. 

Håbo kommuns budget år 2015 med plan för år 2016-2017 redogör att det finns ett  

eftersatt underhåll av de kommunala fastigheterna, trots ekonomiska satsningar för att 

öka underhållsnivån. År 2016 beslutar kommunfullmäktige att en ny redovisningsprin-

cip ska tillämpas i kommunen avseende komponentavskrivning av investeringar. Till 

följd av beslutet överförs medel om 7 miljoner kronor från driftbudget till planerat  

underhåll för fastigheter (investeringsbudget). I 2017 års kommunbudget framställs på 

nytt att kommunens fastigheter har ett stort underhållsbehov. För att komma till rätta 

med underhållsnivån beskrivs att den årliga budgeten för fastighetsunderhåll bör  

utökas med 3 miljoner år 2017 och därefter årligen ytterligare 2 miljoner. Enligt inter-

vjuerna och budgetdokument så har ingen budgetökning skett av planerat fastighets-

underhåll utan det har varit 10 miljoner år 2018 och år 2019. 

Underhåll och upprustning av enskilda objekt kan beviljas genom särskilda investe-

ringsbeslut. Vid intervju med representanter från tekniska förvaltningen framgår att 

budgeterade medel för planerat underhåll av fastigheter anses som en rimlig och  

genomförbar nivå.  

Inventering av underhållsbehov i de kommunala fastigheterna  

Tjänstemän från tekniska förvaltningen uppger under intervju att rutiner för att inven-

tera och bedöma underhållsbehovet har utvecklats de senare åren. Numera utförs en 

årlig och systematisk översyn av samtliga fastigheter i Håbo kommun. Det är förvalta-

ren som, tillsammans med representant för den verksamhet som bedrivs i fastigheten, 

genomför fastighetsöversynen. Behov av åtgärder som identifieras i samband med 

fastighetsöversynen dokumenteras och en bedömning görs avseende när i tiden  

underhållet bör utföras samt en grov kalkyl. Ett dokument över noterat underhåll  

upprättas för respektive fastighet och dokumenteras i verksamhetssystemet Landlord.   

Därefter beräknas och sammanställs underhållsåtgärder i en bruttolista omfattande 

samtliga identifierade underhållsåtgärder för de fyra förvaltningsområdena. Tillsam-
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mans med fastighetschefen diskuteras vilka underhållsprojekt som bör prioriteras  

utifrån beviljade medel. Det finns exempel på politiska viljeinriktningar som kan  

medföra att vissa åtgärder prioriteras framför andra. Bland annat beslut om energief-

fektiviseringsåtgärder som påverkar fastighetsunderhåll genom att fönster, fläktar, 

aggregat, radiatorer med mera behöver bytas ut. 

I syfte att harmonisera underhållplanering och ekonomisk planering pågår ett arbete 

med att tillse att dokumenterade underhållsåtgärder i Landlord utgår från den  

komponentindelning som gäller i kommunen.  

Arbete med underhållsplaner  

Inom ramen för granskningen har vi tagit del av ett utdrag från verksamhetssystemet 

Landlord som visar underhållsbehov fram till år 2025. Kostnad för identifierade under-

hållsåtgärder är beräknad till drygt 104 miljoner kronor. Enligt intervju med tekniska 

förvaltningens fastighetschef ska den långsiktiga underhållsplanen uppdateras efter 

varje årlig fastighetsgenomgång. Detta är dock något som inte hunnits med i önskvärd 

utsträckning varför den långsiktiga underhållsplanen inte är helt uppdaterad.   

Enligt kommunstyrelsens dåvarande delegationsordning1 samt sammanträdesproto-

koll2 från kommunstyrelsens dåvarande tekniska utskott ska en underhållsplan för  

fastighetsunderhåll årligen godkännas av utskottet. I beslut 9 april 2018 fastställer  

utskottet en underhållsplan för verksamhetsåret 2018. Underhållsplanen motsvarar 

den bruttolista som framkom efter 2018 års fastighetsöversyn. Av utskottets samman-

trädesprotokoll förstås att en underhållsplan alltid är föremål för förändringar då  

omprioriteringar måste göras löpande. Underhållsplanen år 2018 omfattar planerat 

fastighetsunderhåll för 10 miljoner kronor.  

En översiktlig genomgång av tekniska nämndens sammanträdesprotokoll 2019 visar 

att tekniska nämnden inte har beslutat om en underhållsplan för innevarande år. Vi 

har i granskningen tagit del av förvaltningens underhållsplan för 2019. Den innehåller 

planlagt underhåll motsvarande 10,2 miljoner kronor.  

 
Bedömning 

Utifrån genomförd granskning är vår bedömning att tekniska nämnden har en samlad 

inventering av underhållsbehovet. Bedömningen grundar sig på att det genomförs en 

årlig fastighetsöversyn över underhållsbehovet för kommunens fastighetsbestånd.  

Vidare är vår bedömning att det planerade underhållet för fastigheter delvis finns  

samlat i en underhållsplan som uppdateras kontinuerligt. Bedömningen grundar sig på 

att planerat underhåll finns samlat över ett 10 års intervall men att uppdatering inte har 

skett kontinuerligt. Vi konstaterar dock att det finns en ambition att detta ska ske i 

samband med de årliga inventeringarna av underhållsbehovet. Vi kan konstatera att 

kommunstyrelsens tekniska utskott tidigare har fattat beslut om en årlig plan för  

                                                
 

1 Delegationsordning för kommunstyrelsen, antaget § 146 2018 
2 Tekniska utskottet 2018-06-18 § 43 
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fastighetsunderhållet, men att tekniska nämnden inte fattat beslut om planerat  

underhåll för år 2019. Vi ser det som viktigt att nämnden tar del av och fattar beslut 

om underhållsplaner. Detta för att tekniska nämnden aktivt tar ställning till vilket  

fastighetsunderhåll som ska prioriteras alternativt skjutas på framtiden.   
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Överrensstämmelse mellan komponentredovisning och underhållsplanering   

 

Avsnitt beskriver samspelet mellan Håbo kommuns planering för fastighetsunderhåll 

och komponentredovisning. Avsnittet besvarar kontrollfrågan om huruvida det finns en 

överensstämmelse mellan vald metod för komponentredovisning och underhållsplane-

ring.  

Iakttagelser 

I Håbo kommun infördes komponentavskrivning av materiella anläggningstillgångar 

som redovisningsmetod under 2016. Under intervju med kommunens ekonomichef 

och redovisningsansvarig lyfts det fram att inför införandet av komponentavskrivningar 

år 2016 genomfördes det workshops och löpande dialog med tjänstepersoner på  

tekniska förvaltningen för att säkerställa att vald metod för komponentavskrivningar 

var rättvisande. Separata riktlinjer togs fram för: fastigheter, gator och vägar samt VA 

och avfall. Som grund till riktlinjerna genomförde respektive verksamhet en analys av 

befintliga objekt och identifierade olika komponenter. Mallar togs fram för  

nyttjandeperioder. I samråd med tekniska förvaltningen valdes SKLs schablonfördel-

ningar3 för gata och fastigheter vilka även tillämpas nu. Vi har i granskningen jämfört 

schablonfördelningen med kommunens riktlinjer för komponentavskrivningar vilka 

stämt överens. 

Av erhållen dokumentation framgår att det bokförda värdet vid bokslut 31 december 

2014 utgjorde utgångspunkten vid fördelning av på olika komponenter. Materiella  

anläggningar med ett bokfört värde under 5 miljoner kronor delades inte in i  

komponenter. Av samma dokumentation framgår vidare att en individuell bedömning 

av gjordes för varje fastighet i syfte att identifiera större avvikelser. Hänsyn togs till om 

ett komponentbyte förväntades inom en nära framtid eller om någon större åtgärd  

vidtagits under de senaste åren för någon eller några komponenter.  

Enligt intervju med tekniska förvaltningens fastighetschef är tanken och ambitionen att 

underhållsplanen för fastigheter ska harmonisera med komponentavskrivningarna. 

Detta lyfts dock som ett arbete där man inte kommit så långt då år 2017 och 2018 kan 

ses som ”testår” där stort fokus varit på att få modulen för fastighetsunderhåll i  

Landlord att fungera fullt ut. Som exempel på att arbetet inte kommit långt är att  

inlagda intervall för planerat fastighetsunderhåll inte överensstämmer med riktlinjerna 

för komponentavskrivningar.    

Intervjuad ekonomichef och redovisningsansvarig framhåller att de på tjänstemanna-

nivå initierat en genomlysning av om vald metod för komponentavskrivning fortfarande 

är tillämpbar, eller om det krävs justeringar för att den redovisningsmässiga  

nyttjandetiden bättre stämmer överens med den verkliga nyttjandetiden. Detta arbete 

kommer enligt intervjun att ske i dialog med tekniska förvaltningen och kommunens 

                                                
 

3 Komponentredovisning av fastigheter i förvaltningar & 
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lokalförsörjningschef. Arbetet påbörjades under våren år 2019 och ska vara slutfört 

senast våren 2020. 

Bedömning 

Utifrån genomförd granskning är vår bedömning att det inte finns en överensstäm-

melse mellan vald metod för komponentredovisning och underhållsplanering.  

Bedömningen grundar sig på att intervallen då underhåll bör ske enligt underhållspla-

nen inte harmoniserar med kommunens riktlinjer för komponentavskrivningar för  

fastigheter. Vi konstaterar dock att det pågår ett arbete med att se över så vald metod 

för komponentavskrivningar överensstämmer med verkligheten samt se över så  

underhållsplanen harmoniserar med dessa riktlinjer. Vi ser positivt på detta arbete då 

denna harmonisering även är av betydelse för den ekonomiska planeringen.  
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Rutiner för anläggningsregistret  

 

I detta avsnitt beskrivs vilka rutiner som tillämpas i Håbo kommun för att tillse anlägg-

ningsregistrets tillförlitlighet. Avsnittet ska besvara kontrollfrågorna om det finns  

tillräckliga rutiner för att upprätthålla ett komplett, uppdaterat och korrekt anläggnings-

register enligt god sed samt om det sker uppföljningar för att säkerställa att  

anläggningsregistret är aktuellt. 

Iakttagelser 

I Håbo kommun har den centrala ekonomienhetens redovisningsansvarige ett  

övergripande ansvar för anläggningsregistret. Intervjuad ekonomichef och redovis-

ningsansvarig beskriver att ansvaret bland annat omfattar att aktivera och utrangera 

materiella anläggningstillgångar samt att säkerställa att anläggningsregistret stämmer 

överens med uppgifter i huvudboken.  

 

Kommunens klassificeringsregler  

Riktlinjer för komponentredovisning tydliggör hur materiella anläggningstillgångar  

inklusive underhåll och förbättringsåtgärder i fastigheter ska klassificeras. Samman-

fattningsvis innebär principerna att:  

 anskaffningsutgifter för utbyte av betydande komponenter ska aktiveras som 

en tillgång i balansräkningen och skrivs av linjärt enligt SKLs schablon och att 

den utbytta komponenten utrangeras i redovisningen,  

 åtgärder på betydande komponent utan utbyte av denna, aktiveras till den del 

åtgärderna uppfyller kriterierna för tillgångsredovisning  

 åtgärd på förvaltningsfastighet, vilket inte avser en betydande komponent  

aktiveras i balansräkningen till den del åtgärden är väsentlig (200 000 kronor) 

och uppfyller kriterierna för tillgångsredovisning.  

 utgifter för löpande underhåll och reparationer samt byte av mindre komponen-

ter (under 200 000 kronor) kostnadsförs direkt  

Liknande regler gäller för underhåll/ reinvesteringar av andra materiella anläggnings-

tillgångar.  

Inköp av inventarier klassificeras som en tillgång i balansräkningen om kriterierna för 

tillgångsredovisning uppfylls.  

 

Förekomst av systematiska kontoanalyser  

Enligt intervjuuppgift finns det inte några nuvarande arbetsrutiner inom ekonomiverk-

samheten avseende löpande kontoanalyser av berörda kostnadskonton som kan  

innehålla poster som enligt regelverk och kommunspecifika riktlinjer ska aktiveras som 

en anläggningstillgång. Däremot påtalar intervjuade att analyser av kostnadskonton 

sker i samband med delårs- och årsbokslut och att stickprovsgranskning av ett urval 

poster kan genomföras i det fall fluktuationer mellan jämförelseperioder bedöms vara 

avvikande.  
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Rutiner för aktivering  

Intervjuad redovisningschef uppger att det finns etablerade rutiner och kommunikat-

ionsvägar mellan ekonomiavdelningen och verksamheterna för att säkerställa att  

aktivering och utrangering av materiella anläggningstillgångar sker på ett korrekt sätt 

vid rätt tillfälle.  

Vad gäller investeringar/reinvesteringar tilldelas projektet en unik projektkod när  

projektet påbörjas. Inköp av material och konsultkostnader samt egen tid i projekten 

konteras av verksamheterna på projektkoden. Tekniska förvaltningens ekonom deltar 

vid de redovisningstillfällen som rör investeringsprojekt vilka äger rum sex gånger per 

kalenderår. Där diskuteras bland annat hur projekten fortlöper, eventuella förändringar 

och budgetföljsamhet. När projektet anses färdigställt aktiveras tillgången av ekono-

miavdelningen uppdelat på komponenter. Avskrivningstiden ska följa den fastställda 

schablonen. I det fall en komponent bytts ut ska den utbytta komponenten utrangeras 

och nya komponenter tillskrivas det totala anskaffningsvärdet. I Håbo kommun har rät-

ten att besluta om utrangering begränsats till ekonomichefen, varför ekonomiavdel-

ningen uppger att det finns en god kontroll över att det inte sker utrangeringar på ett 

felaktigt sätt.     

Inköp av inventarier som uppfyller kriterierna för tillgångsredovisning aktiveras  

månaden efter inköpet genomfördes.  

 

Rutiner för inventarieförteckning och inventeringsrutiner  

Varje verksamhet i Håbo kommun ansvarar för att det, vid sidan av  

anläggningsregistret, finns en aktuell förteckning över inventarier. Under 2015  

upprättade ekonomienheten riktlinjer för årlig inventering av inventarier. Enligt riktlin-

jerna syftar inventeringen till att upptäcka stölder, underlätta skadeanmälan och  

identifikation av stöld, men också till att utgöra ett underlag för planering av  

nyanskaffning, omflyttning och underhåll. Den fysiska inventeringen av inventarier ska 

utföras för att säkerställa att tillgångar som finns registrerade i anläggningsregistret 

och inventarieförteckningen finns kvar i verksamheten.  

Riktlinjer för inventering av inventarier tydliggör när i tiden inventeringen ska utföras 

vad som ska inventeras och hur resultatet av inventeringen ska återkopplas till  

ekonomiavdelning. Enligt riktlinjerna ska ansvarig chef alltid godkänna inventeringen. 

Utifrån genomförd inventering gör ekonomiavdelningen därefter förändringar i  

anläggningsregistret om behov uppstår. Årlig inventering har tillämpas sedan 2016.  

 

Förekomst av avstämning mellan kommunens fastigheter och Lantmäterimyndighets 

fastighetsregister  

Av intervjuer framgår att det inte finns någon rutin för att stämma av kommunens fas-

tigheter enligt anläggningsregister mot Lantmäterimyndighetens fastighetsregister.  

Intervjuade påtalar att en sådan kontroll kan anses omotiverad i det fall kontrollnyttan 

ställs mot kontrollkostnad. Risken att det finns fastigheter som är registrerade i  

Lantmäterimyndighetens fastighetsregister, men inte upptagen i kommunens  
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anläggningsregister och vice versa bedöms av intervjuade som låg. Främst med  

anledningen av att nyanskaffning eller avyttring av fastigheter i huvudregler kräver 

politiska beslut och är svåra att gå obemärkta i den redovisningsmässiga hanteringen.  

 

Löpande avstämningsrutiner för anläggningsregistret  

Enligt intervjuad redovisningsansvarig görs löpande avstämningar av anläggningsre-

gistret mot uppgifter i huvudboken. Vid delårsbokslut och årsbokslut dokumenteras 

kontrollerna vid upprättande av bokslutsspecifikationer.  

 

Bedömning 

Enligt vår bedömning har kommunstyrelsen tillsett rutiner för att upprätthålla anlägg-

ningsregistret enligt god sed. Förvaltningen har tagit fram rutiner för enhetlig  

klassificering av investeringsutgifter och tillkommande utgifter, tydliggjort tidpunkt för 

redovisning och bestämt avskrivningstider. Det finns rutiner för årlig inventering av  

inventarier. Beslut om utrangering är begränsad till ekonomichefen. Löpande  

avstämningar mellan uppgifter i anläggningsregistret och huvudboken genomförs och 

dokumenteras vid delårs- och årsbokslut. Mot bakgrund av ovan bedöms  

kontrollmålen om det finns tillräckliga rutiner för att upprätthålla ett komplett,  

uppdaterat och korrekt anläggningsregister enligt god sed samt om det sker  

uppföljningar för att säkerställa att anläggningsregistret är aktuellt som uppfyllda.  
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Sammanställd revisionell be-

dömning 
Bedömning 

Syftet med denna granskning har varit tudelat: dels att bedöma om tekniska nämnden 

säkerställt en ändamålsenlig hantering av fastighetsunderhåll, dels om kommunstyrel-

sen tillsett tillräckliga rutiner för att säkerställa anläggningsregistret tillförlitlighet.  

Vår samlade bedömning utifrån granskningens syfte och resultat är att tekniska 

nämnden delvis har säkerställt en ändamålsenlig hantering av fastighetsunderhåll.  

Vidare är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen har säkerställt en ändamåls-

enlig hantering av anläggningsregistret och att det finns tillräckliga rutiner för att  

säkerställa anläggningsregistrets tillförlitlighet. 

Bedömningen grundar sig på utfallet av nedan kontrollmål. Bedömningen av kontroll-

mål görs utifrån den tregradiga skalan: uppfyllt, delvis uppfyllt och ej uppfyllt.  

Kontrollmål Kommentar  

Kontrollmål 1 

Det finns en sam-

lad inventering av 

underhållsbehovet 

(helhetsbild) 

Uppfyllt 

Utifrån genomförd granskning är vår bedömning att 

tekniska nämnden har en samlad inventering av  

underhållsbehovet. Bedömningen grundar sig på att 

det genomförs en årlig fastighetsöversyn över  

underhållsbehovet för kommunens fastighetsbe-

stånd. 

  

Kontrollmål 2 

Det finns en över-

gripande under-

hållsplan som 

uppdaterats konti-

nuerligt.  

Delvis uppfyllt 

Bedömningen grundar sig på att planerat underhåll 

finns samlat över ett 10 års intervall men att  

uppdatering av underhållsplanen inte har skett konti-

nuerligt. 
 

Kontrollmål 3 

Det finns en över-

ensstämmelse 

mellan vald metod 

för komponentre-

dovisning och un-

derhållsplanering  

Ej uppfyllt   

Bedömningen grundar sig på att intervallen då  

underhåll bör ske enligt underhållsplanen inte  

harmoniserar med kommunens riktlinjer för  

komponentavskrivningar för fastigheter. Vi  

konstaterar dock att det pågår ett arbete med att 

utveckla detta vilket vi ser som positivt. 
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Kontrollmål 4  

Det finns tillräck-

liga rutiner för att 

upprätthålla ett 

komplett, uppdate-

rat och korrekt 

anläggningsregis-

ter enligt god sed  

Uppfyllt  

Enligt vår bedömning har kommunstyrelsen genom 

de rutiner och arbetsmoment som utförs säkerställt 

ett anläggningsregister enligt god sed. Det finns  

enhetliga klassificeringsregler, rutiner för årlig  

inventering och löpande avstämningar för att tillse att 

anläggningsregistret är korrekt.  

 

Kontrollmål 5 

Det sker regel-

bundet uppfölj-

ningar för att sä-

kerställa att an-

läggningsregistret 

är aktuellt   

Uppfyllt  

Kommunstyrelsen har enligt vår bedömning säker-

ställt att anläggningsregistret är ajourfört. Sedan  

införandet av redovisningsprinciper avseende  

komponentavskrivning har samtliga väsentliga  

tillgångar gåtts igenom om delats in i komponenter. 

Utrangering av inventarier sker minst årlig efter  

genomförd inventering.  

 

 

 

Rekommendationer 

 

Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi tekniska nämnden att 

- säkerställa att den långsiktiga underhållsplanen uppdateras kontinuerligt i  

samband med att den årliga fastighetsöversynen, 

- säkerställa att intervallerna för planerat fastighetsunderhåll harmoniserar med 

vald metod för komponentredovisning.  
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Sammanfattning 
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PwC genomfört en granskning 

av bygglovshanteringen i Håbo kommun. Granskningens inriktning tar utgångspunkt från 

kommunallagens revisionskapitel. Följande områden har granskats:  

- Organisation och bemanning i förhållande till ärendenas volym och komplexitet 

- Rutiner som säkerställer en effektiv och rättssäker bygglovsprocess 

- Nämndens arbete för att öka nöjdhet hos invånare, företagare och intressenter  

- Uppföljning av verksamhetens resultat i förhållande till fastställda mål och 

lagstadgade krav 

Utifrån genomförd granskning görs en sammantagen revisionell bedömning att bygg- och 

miljönämnden till stor del säkerställer en effektiv och rättssäker hantering av 

bygglovsprocessen. Underlag för revisionell bedömning redovisas i följande avsnitt.  

Utifrån det som framkommit i granskningen rekommenderar vi bygg- och miljönämnden: 

- Att nämnden vidtar de åtgärder som behöv för att säkerställa att samtliga 

ärenden kan handläggas inom lagstadgade tidsfrister. 

- Att nämnden ta fram en tillsynsplan. Bygg- och miljönämnden kan i en 

tillsynsplan till exempel ange inom vilka områden nämnden avser att 

prioritera sin tillsyn under det kommande året. Planen bör förankras och 

beslutas av bygg- och miljönämnden och kontinuerligt följs upp. 

- Att införa e-arkiv, dels för att efterleva bestämmelserna avseende 

arkivering av digitala handlingar, dels för att öka transparens och 

allmänhetens insyn i bygglovshanteringen. 
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 Inledning 
1.1. Bakgrund 

Kraven på en snabb hantering av bygglov har ökat under senare år utifrån förändringar i 

Plan –och bygglagen. Ärendevolymen kan variera liksom ärendenas komplexitet. Håbo 

kommun har de senaste åren fått drygt 9 miljoner kronor i statsbidrag för att stimulera 

åtgärder för ett ökat bostadsbyggande. Verksamheterna inom tekniska avdelningen, plan- 

och exploateringsavdelningen och bygg- och miljöförvaltningen bidrar på olika sätt i olika 

skeden för att förutsättningarna ska vara så goda som möjligt för en smidig hantering 

inom plan- och bygglovsverksamheten, utbyggnad av infrastruktur och sedermera drift av 

de färdiga offentliga miljöerna.  

Utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv har de förtroendevalda revisorerna valt att 

granska bygg- och miljönämndens hantering av bygglovsverksamheten avseende 

ändamålsenligt och effektivitet. 

1.2. Revisionsfråga 

Säkerställer bygg- och miljönämnden en hantering av bygglovsprocessen som är effektiv 

och rättssäker? 

1.3. Revisionskriterier 

Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som revisorerna utgår ifrån vid analys och 

bedömningar. Följande revisionskriterier ligger till grund för granskningsinsatsen: 

- Plan- och bygglagen (PBL) 

- Kommunallagen (KL) 

- Nämndens policys och mål inom området  

1.4. Kontrollmål 

Granskningen inriktats mot följande kontrollmål: 

• Förvaltningen har en tillfredsställande organisation och bemanning som svarar 

upp mot ärendenas volym och komplexitet. 

• Rutiner finns för bygglovshanteringen som syftar till en effektiv och rättssäker 

bygglovsprocess med tydliga kriterier för hur prioritering av ärenden sker. 

• Nämnden arbetar strukturerat för att öka nöjdheten hos invånare, företagare 

och intressenter avseende service och dialog. Nöjdheten hos berörda kring 

servicen och dialogen är god. 

• Uppföljning sker löpande av att verksamheten lever upp till fastställda mål och 

lagstiftningens krav.  

1.5. Metod och avgränsning 

Granskningen har omfattat intervjuer med bygglovschef och två stycken 

bygglovshandläggare samt genomgång av rutiner, processbeskrivningar, ärendestatistik, 
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löpande rapportering till nämnden, styrdokument, delegationsordning, resultat av 

kundenkäter etc. Stickprovskontroll har utförts för några olika ärendetyper. 
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 Lov- och anmälningsprocessen 
Nedan illustreras lov – och anmälanprocessen genom fem steg; ansökan kommer in, 

ansökan behandlas, beslut om lov, beslut om startbesked samt beslut om slutbesked. 

Den därpå följande texten bygger på hur lagstiftningen är uttryckt, varför begreppet 

”byggnadsnämnden” kommer att användas. 

 

 

 

  

 

 

En stor del av handläggningen av bygglov och förhandsbesked är att pröva om åtgärder 

uppfyller de krav som finns i plan- och bygglagstiftningen. Dessa krav måste vara 

uppfyllda för att ansökan om lov ska kunna beviljas och förhandsbesked ska kunna ges. 

Det görs olika prövningar beroende på vilken åtgärden är och om den ska utföras inom 

eller utanför detaljplanelagt område. 

Ansökan och anmälan 

Det är hos byggnadsnämnden i kommunen som man ansöker om bygglov, rivningslov, 

marklov och förhandsbesked. Ansökan ska innehålla de uppgifter, ritningar och andra 

handlingar som behövs för att ansökan ska kunna handläggas och beslut fattas. Även om 

en åtgärd inte kräver lov kan den kräva anmälan och då får åtgärden inte påbörjas förrän 

anmälan är gjord och byggnadsnämnden har lämnat startbesked. Anmälan ska vara 

skriftlig och innehålla vissa grundläggande uppgifter. 

Upplysnings- och underrättelseskyldighet 

Vid handläggningen av lov och förhandsbesked ska byggnadsnämnden i vissa ärenden 

lämna upplysningar och underrättelser till sökanden och fastighetsägaren eller till 

miljönämnden. I vissa fall ska byggnadsnämnden underrätta kända sakägare och 

organisationer som berörs av ansökan och ge dem tillfälle att yttra sig. 

Handläggningstid 

Ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan ska handläggas skyndsamt. I plan- och 

bygglagen, PBL, finns bestämmelser om tidsfrist för handläggning av ärenden om lov och 

förhandsbesked. I plan- och byggförordningen, PBF, finns bestämmelser om tidsfrist för 

handläggning av anmälningsärenden. Det finns en möjlighet för byggnadsnämnden att 

under vissa förutsättningar besluta om anstånd med att avgöra ärenden om lov eller 

förhandsbesked. Beslut i ärenden om lov eller förhandsbesked ska tas inom tio veckor. 

Tiden räknas från den dag då en fullständig ansökan kom in till byggnadsnämnden. Tiden 
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får förlängas en gång med högst tio veckor. Om tiden förlängs ska ett beslut om förlängd 

handläggningstid fattas. 

I anmälningsärenden ska beslut om startbesked tas inom fyra veckor. Tiden räknas från 

den dag då samtliga behövliga uppgifter kom in till byggnadsnämnden. Om ärendet är av 

större vikt eller av principiell betydelse är tidsfristen istället åtta veckor. 

Vad som behövs för att en ansökan ska anses vara fullständig beror på vilken åtgärd som 

ska utföras. För enklare ärenden behövs normalt inte lika omfattande handlingar som för 

mer komplicerade. Förutom de specifika krav på innehåll som finns i plan- och 

bygglagstiftningen är det byggnadsnämnden som avgör vilka ritningar, beskrivningar och 

övriga uppgifter som behövs för att kunna pröva ansökan. 

Beslutets innehåll 

I PBL finns bestämmelser om vad beslut om förhandsbesked, bygglov, marklov eller 

rivningslov ska innehålla och vilken giltighetstid dessa beslut har. Förhandsbesked och 

beslut om lov får ges med villkor. Villkoren måste dock ha stöd i plan- och bygglagen eller 

dess föreskrifter. 

Expediering och kungörelse 

När ett beslut om förhandsbesked eller lov har tagits ska det expedieras och vissa beslut 

ska även kungöras. Ett beslut om förhandsbesked och lov vinner laga kraft enbart om 

byggnadsnämnden har gjort expediering och kungörelse på rätt sätt. Det finns tre olika 

begrepp som byggnadsnämnden måste förhålla sig till vid expediering och kungörelse av 

beslut om förhandsbesked och lov. Dessa är delgivning, kungörelse och meddelande. 

Beslut om lov och förhandsbesked ska delges vissa medan andra ska få ett meddelande 

om att beslut har tagits. Beslut om att ge lov och positivt förhandsbesked ska dessutom 

kungöras i Post- och Inrikestidningar.  

Ändring i PBL 

Riksdagen beslutade om en ändring i plan- och bygglagen som började gälla den 1 juli 

2018. Genom ändringen införs en ordning som innebär att bygglov, rivningslov och 

marklov får verkställas fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts, även om det inte 

fått laga kraft.  

1 januari 2019 trädde ytterligare en lagändring i kraft, vilket innebär att avgiften för 

ansökningar skall reduceras om handläggningstiden överstiger 10 veckor utan att beslut 

om förlängd handläggningstid har fattats. 

Lagändringen från 1 januari 2019 innebär också att kommunen har tre veckor på sig att 

återkoppla till sökanden om handlingarna inte är kompletta. Om ingen återkoppling sker 

anses handlingarna kompletta när de inkommit.   
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 Iakttagelser och bedömningar 
3.1. Organisation 

I nämndens reglemente har kommunfullmäktige (2018-12-10 § 171) beslutat att bygg- och 

miljönämnden fullgör kommunens myndighetsutövande uppgifter inom byggväsendet 

enligt plan- och bygglagen.     

Kontrollmål: Förvaltningen har en tillfredsställande organisation och bemanning som 

svarar upp mot ärendenas volym och komplexitet. 

3.1.1. Iakttagelser 

Organisation och bemanning  

Beslutsorganisationen utifrån PBL regleras primärt i nämndens delegationsordning. Vi 

noterar att nämnden inte har delegerat beslut om avslag eller förhandsbesked. Vid 

intervjuer lyfts att avsaknaden av delegation på beslut om förhandsbesked utanför 

planlagt område ibland orsakar att processen blir långdragen. Samtidigt uppges att det är 

ett litet antal ärenden det rör sig om. Intervjuade anser överlag att delegationsordningen 

är ändamålsenlig, speciellt efter att vissa utökade delegationer beslutades av nämnden i 

juni 2019. Det uppges att dialog förs med kommunjurist kring behovet av eventuella 

ytterligare förändringar i delegationsordningen.   

Bemanningen vid bygglovsavdelningen uppges i dagsläget vara i balans. Utöver 

bygglovschef, handläggare och inspektörer finns bygglovskoordinator, administratör samt 

en vikarie som i huvudsak arbetar med tillsynsärenden. Fram till halvårsskiftet 2019 hade 

avdelningen även hjälp av en konsult som avlastat ordinarie handläggare när de behövt 

lägga tid på verksamhetsutveckling.  

Intervjuade upplever att det finns tillräckligt med kompetens och möjligheter till 

kompetensutveckling. En regelrätt kompetenskartläggning har inte genomförts men varje 

handläggare har diskuterat sin kompetens och sitt behov av fortbildning med 

bygglovschef. Intervjuade anser att det finns tid och möjlighet att prioritera fortbildningar. I 

vissa specifika och komplexa ärenden kan det krävas att kommunen tar hjälp med 

rådgivning utifrån från någon som besitter specialistkunskap.  

Handläggningstider 

Vi noterar att den genomsnittliga handläggningstiden för bygglovsärenden (från komplett 

till beslut) uppgår till 2-3 veckor. Dock finns ärenden som av olika anledningar inte hinner 

handläggas inom lagstadgad 10-veckorsgräns. I årsredovisningen för år 2018 anges att 

den huvudsakliga anledningen till detta var vakanser på grund av personalomsättning och 

svårigheter att rekrytera. 

1 januari 2019 trädde ytterligare en lagändring i kraft, vilket innebär att avgiften för 

ansökningar skall reduceras om handläggningstiden överstiger 10 veckor utan att beslut 

om förlängd handläggningstid har fattats.  

Enligt erhållna uppgifter har avgiften för ett byggärende (som inkom under år 2019) som 

inte har hunnits handläggas inom den lagstadgade handläggningstiden reducerats. I 
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samband med processkartläggning ska även en process för reducering av avgifter om 

handläggningstiden överstiger 10 veckor tas fram. 

Tabell 1. Handläggningstider, byggärenden 

Byggärenden Inkomna Handläggningstid 

genomsnitt fr 

komplett (dagar) 

Antal ärenden 

>10 v 

2017 324 24 26 

2018 194 19 16  

2019 jan-maj 111 14   3  

 

Sedan 1 juli 2018 finns en även en lagstadgad tidsfrist för handläggning av 

bygganmälningsärenden. Fristen är 4 veckor från att ärendet är komplett till att sökanden 

ska ha fått beslut. I Håbo uppgår den genomsnittliga handläggningstiden till drygt en 

vecka men det finns även ärenden som tar längre tid och inte håller 4-veckorsgräsen (10 

st under 2018).  

Tabell 2. Handläggningstider, bygganmälan 

Bygganmälan Inkomna Handläggningstid 

genomsnitt fr 

komplett (dagar) 

Antal ärenden 

>4 v 

2018  94 7,5 10 

2019 jan-maj  62 8 1  

 

3.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet delvis uppfyllt. Vår samlade bedömning är att nämnden på 

övergripande nivå har säkerställt goda förutsättningar, men det finns fortfarande enskilda 

pågående ärenden där kraven inte har efterlevts. 

Bedömningen baseras i huvudsak på följande iakttagelser: 

 

• Lagstadgade handläggningstiden kan inte hållas fullt ut 

• Delegationsordning upplevs av intervjuade i stort vara ändamålsenlig 

• Bemanning och kompetens är i stort tillfredsställande i nuläget 

 

3.2. Effektivitet och rättssäkerhet 

Kontrollmål: Rutiner finns för bygglovshanteringen som syftar till en effektiv och 

rättssäker bygglovsprocess med tydliga kriterier för hur prioritering av ärenden sker. 

3.2.1. Iakttagelser effektivitet 

I nämndens Budget och verksamhetsplan 2019 lyfts rättssäker och effektiv handläggning 

fram som ett sätt att kvalitetssäkra nämndens grunduppdrag. Strategier för att uppnå 



 

9 
 

detta är att ha effektiva stödverktyg och processer samt utveckla samverkan internt och 

externt. Kopplat till detta följs ett antal kvalitetsmått upp (se vidare under avsnitt 3.4). 

Dokumentgranskning visar att två områden som nämnden prioriterat under åren 2018 och 

2019 är digitalisering och processkartläggning. En plan för effektivisering/digitalisering 

håller på att tas fram med hjälp av en konsult som ska kartlägga hur digital verksamheten 

är samt möjliga vägar framåt. Ett antal rutiner och mallar finns upprättade och inom ramen 

för pågående processkartläggning pågår arbetet med att ta fram ytterligare mallar och 

checklistor. I nämndens internkontrollplan för 2019 noterar vi särskilt två moment:  

- Effektiv och korrekt administration och handläggning inom bygglov, vilket 

omfattar en processkartläggning och översyn av mallar och rutiner, 

- Digital ärendehantering bygglov, vilket innebär att ta fram en plan för införande 

av digital ärendehantering av samtliga ärendetyper inom bygglov. 

En brist som lyfts fram i intervjuer är att det inte finns något e-arkiv i dagsläget, vilket leder 

till dubbelarbete. Tjänstepersoner uppges ha drivit på frågan i flera år, samt tagit in 

offerter och konstaterat att det är för kostsamt för att ta på driftsbudgeten. Än så länge 

saknas politiskt beslut. 

Prioriteringar av ärenden 

Vid intervjuer uppges att grundregeln för prioritering mellan bygg- och anmälningsärenden 

är att ärenden handläggs i den ordning de kommer in. Dock görs undantag för ärenden 

som bedöms särskilt angelägna och brådskande, exempelvis om människor blivit 

bostadslösa på grund av brand.  

Vid intervjuer framgår även att tillsynsärenden under tidigare år fått låg prioritet, då de inte 

hunnits med av ordinarie inspektörer. I nuläget finns en konsult som både handlägger 

nyinkomna tillsynsärenden samt arbetar bort det som kvarstår sedan tidigare. Konsulten 

anlitades vid halvårsskiftet 2018. Innan dess handlades i princip enbart tillsynsärenden 

som bedömdes vara så allvarliga att någon kunde komma till skada.  

Intervjuade uppger att handläggningstiden för tillsynsärenden inte följs exakt men 

den uppskattas till 3-4 månader från inkommen anmälan till beslut. Detta kan 

jämföras med att handläggningstiden under 2016 uppgick till närmare 21 månader 

(enligt bygglovsalliansens rapport 2017). Vi noterar att det finns tillsynsärenden 

från 2017 där handläggning fortfarande pågår. 

Vi noterar vidare att en tillsynsplan inte har upprättats utan andra arbetsuppgifter uppges 

ha haft högre prioriterat. En mall för tillsynsplan har erhållits från länsstyrelsen och enligt 

intervjuade är ambitionen att ett förslag på tillsynsplan ska tas fram under hösten för 

nämnden att fatta beslut om. 

 

Kompletta ärenden 

Ett sätt att effektivisera handläggningen av inkomna ärenden är att arbeta för att så 

många ärenden som möjligt är kompletta då de inkommer. I Håbo kommun har 
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bygglovsavdelningen arbetat med att tydliggöra vilka dokument som skall skickas in och 

vilka krav som ställs på dem. Vidare strävar avdelningen efter att få kontakt med 

sökanden tidigare i ansökningsprocessen i syfte att kunna hjälpa till med ansökan så att 

den blir komplett. Vi noterar att under år 2018 var det 57 % av byggärendena och 29 % av 

anmälningsärendena som inte var kompletta då de inkom. 

Tabell 3. Ej kompletta byggärenden 

Byggärenden Inkomna Ej kompletta 

2017 324 133 (41 %) 

2018 194 110 (57 %) 

2019 jan – maj 128 59   (46 %) 

 

Tabell 4. Ej kompletta bygganmälningar 

Bygganmälan Inkomna Ej kompletta 

2017 130 21 (16 %) 

2018 94 27 (29 %) 

2019 jan - maj 46 14 (30 %) 

 

Lagändringen från 1 januari 2019 innebär också att kommunen har tre veckor på sig att 

återkoppla till sökanden om handlingarna inte är kompletta. Om ingen återkoppling sker 

anses handlingarna kompletta när de inkommit. 

Vi noterar att nämnden har satt upp ett mål för den maximala handläggningstiden innan 

första återkoppling till kund sker i bygglovsärenden. Denna ska inte överstiga 2,5 veckor. 

Under år 2018 uppgick tiden som mest till 2 veckor innan sökanden fick återkoppling. 

Även hittills under år 2019 har gränsen kunna hållas. 

Tabell 5 : Genomsnittlig handläggningstid från inkommen ansökan till beslut 

2019 jan-maj  Antal veckor 

Byggärenden  6 

Bygganmälan  4 

I handläggningstiden ingår kompletteringstid och remisshantering/grannhörande. 

Det beskrivs att kommunen skickar meddelande om att ansökan har mottagits i samband 

med att den registreras samt i samband med att den bedöms vara komplett. Det innebär 

att de sökande automatiskt har kännedom om kommunen uppfyller den lagstadgade 

tidsfristen för handläggning av bygglov. 
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3.2.2. Iakttagelser rättssäkerhet 

Likvärdiga bedömningar 

Vid intervjuer uppges att avdelningen arbetar på följande sätt för att säkerställa att 

bedömningar är likvärdiga inom gruppen:  

- Samsynsmöten hålls två gånger per vecka där aktuella ärenden diskuteras. 

Intervjuade uppger att bedömningar tidigare varit lite ”spretiga” då erfarna och 

nyanställda handläggare har bedömt olika i vissa fall.  

- Handläggare följer Boverkets ledning och tar del av nya rättsfall/rättspraxis. 

- Varje beslut som fattas läses igenom av två handläggare för att kontrollera att 

aspekter som laghänvisning, avgift och beslutsmotivering finns med och är tydliga. 

Beslut fattade av nytillträdda handläggare läses dessutom av bygglovschef.    

- Processkartläggningen ska bidra till ett likartat arbetssätt. 

Vid intervjuer framkommer även att bygglovschefen är aktiv i Bygglovsalliansen (ett 

nätverk för 16 kommuner i Stockholm och Uppsala län) vilken bland annat arbetar för att 

ta fram gemensamma vägledningar gällande krav och underlag. Bygglovschef för vidare 

viss information till handläggarna. Vi noterar att handläggarna själva inte är aktiva i 

nätverket regelbundet. 

Avslagsbeslut  

En specifik mall för avslagsbeslut finns inte upprättad utan en generell beslutsmall 

används även för avslag. De punkter som beslutet ska innehålla är enligt intervjuade 

samma oberoende av om ansökan beviljas eller avslås.  

Antal avslagsbeslut uppges vara få till antalet. Under åren 2018-2019 har inget 

avslagsbeslut fattats. Enligt uppgift tar handläggarna i tidigt skede i bygglovsprocessen 

kontakt med sökanden om de upptäcker att ansökan inte är möjlig att bevilja. I de allra 

flesta fall revideras då ansökan, eller dras tillbaka så att ett avslagsbeslut aldrig blir 

nödvändigt.  

Överklagade ärenden 

Under 2017-2019 har 20 ärenden överklagats varav 2 har kommit tillbaka till bygg- och 

miljöförvaltningen för fortsatt handläggning. Inget att fallen har lett till att nästa instans 

beslutat emot nämndens beslut. 

För överklagade ärenden förs en lista kontinuerligt som redovisas till nämnd vid varje 

möte (framgår i protokoll). Nämnden kan således följa vad som hänt i olika 

överprövningsinstanser.  

Övrigt 

Vi noterar att ett avsnitt om lagar och förordningar finns med i nämndens budget och 

måldokument för 2019, där aktuella ändringar i PBL beskrivs. 
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3.2.3. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet delvis uppfyllt. Bedömningen baseras i huvudsak på 

följande iakttagelser: 

• Målsättningar och strategier kopplade till rättssäkerhet och effektivitet finns 

med i nämndens planeringsdokument 

• Mycket få ärenden slutar med avslag och vid överklagade ärenden är det 

ovanligt att nästa beslutsinstans går emot nämndens bedömning 

• Rutiner för att säkerställa likvärdiga bedömningar finns 

• Andelen ärenden som är kompletta då de inkommer är relativt hög jämfört 

med andra kommuner 

• Tillsynsärenden hinns inte med i tillräcklig utsträckning 

3.3. Kundnöjdhet 

Kontrollmål: Nämnden arbetar strukturerat för att öka nöjdheten hos invånare, företagare 

och intressenter avseende service och dialog. Nöjdheten hos berörda kring servicen och 

dialogen är god. 

3.3.1. Iakttagelser 

Av Budget och verksamhetsplan 2019 framgår att ett prioriterat utvecklingsmål är att 

förbättra tillgänglighet, information och marknadsföring. Detta görs genom bland annat 

Öppet Hus, frukostmöten som riktar sig mot näringslivet, digitalisering av tjänster 

(exempelvis möjlighet att boka tekniskt samråd via hemsidan), tydligare och aktuell 

information samt fler digitala kommunikationskanaler. Vid intervjuer bekräftas att ett riktat 

arbete pågår, framförallt mot företagare, för att öka kundnöjdheten.  

Kommunen deltar årligen i en NKI-undersökning som mäter företagsklimat inom olika 

myndighetsområden, bland annat bygglov. Tidigare år har Håbos betyg varit klart lägre än 

riket i snitt och jämförbara kommuner. Under 2018 ökade dock Håbo kraftigt (från 49 till 

69) och fick högre betyg än jämförbara kommuner.  

Vidare finns inom verksamheten en strävan att uppnå NKI 70 för helåret 2019. Svaga 

områden har i mätningar från 2018 varit effektivitet och tillgänglighet och avdelningen 

arbetar med dessa aspekter för att ytterligare förbättra resultatet.   

Tabell 6 : Nöjd kund-index 

NKI Bygglov  
enligt företagare  

2016 2017 2018 

Håbo kommun 52 49 69 
Liknande kommuner* 67 71 63 
Riket 60 63 - 

* = Jämförelsegrupp av kommuner med liknande strukturella förutsättningar bestående av  

Båstad, Gällivare, Hammarö, Oskarshamn, Sotenäs, Trosa och Östhammar 

Kommunen deltar även i motsvarande nöjd kund-undersökning som riktar sig mot 

privatpersoner och organisationer. Inom denna grupp låg NKI under 2018 på 58, vilket är 
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en klar ökning jämfört med tidigare år men fortfarande strax under rikssnittet. Lägst betyg 

ges även här inom områdena effektivitet och tillgänglighet. 

Vid intervjuer uppges att förbättringarna i NKI till stor del hänger ihop med chefsbyte och 

att personalstyrkan utökats.  

En servicemätning för år 2018 genomfördes på uppdrag av kommunen av en extern aktör 

via telefon och e-post. Mätningen omfattade olika verksamhetsområden där bygglov var 

ett av dem. Aspekter som bemötande, information och tillgänglighet bedömdes. 

Mätningen visar på goda resultat för Håbo jämfört med andra kommuner, och Håbo visar 

en positiv trend.   

Intervjuade uppger att det finns en rutin för synpunktshantering. Synpunkter/klagomål 

inkommer via kommunens hemsida till kontaktcenter och skickas därefter vidare till 

förvaltningschef och chef inom berörd avdelning/enhet. Tidigare sammanställdes detta 

och rapporterades till nämnden. Det tillvägagångssättet togs dock bort och den 

nytillträdda nämnden från 2019 har inte beslutat om/hur synpunkter skall redovisas och 

har därmed inte fått del av detta.   

Vid intervjuer uppges att en aspekt där det bland kunder finns visst missnöje är 

telefontillgänglighet, framför allt tidigare då alla telefonkontakter gick via kommunens 

kundtjänst. Idag finns en bygglovstelefon som är öppen på dagtid. Vi noterar att personal 

vid kundtjänst utbildats för att kunna besvara enklare frågor om bygglovsärenden.  

Vid intervju framkommer även att ett förbättringsområde är taxan. Taxan reviderades 

nyligen (maj 2019) men det uppges finnas viss risk att avgiften, utifrån att den baseras på 

standarder/snitt, blir snedfördelad. Bygglovschef uppger att avsikten är att utvärdera 

taxan under kommande höst/vinter i syfte att se hur avgifterna faller ut och att de är 

rimliga.   

3.3.2. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet uppfylls. Bedömningen baseras i huvudsak på följande 

iakttagelser: 

• Nämnden bedriver ett riktat arbete mot kunder i syfte att öka kundnöjdheten 

• Nämndens resultat i kundundersökningar har förbättrats märkbart, i synnerhet 

vad gäller hur nöjda företag är. 

Vi rekommenderar nämnden att fatta beslut avseende om/hur den vill att inkomna 

synpunkter/klagomål redovisas av förvaltningen. 

3.1. Uppföljning 

Kontrollmål: Uppföljning sker löpande av att verksamheten lever upp till fastställda mål 

och lagstiftningens krav.  

3.1.1. Iakttagelser 

Inom verksamheten noterar vi att en applikation till ärendehanteringssystemet används 

för uppföljning av ärenden. Samtliga ärenden läggs in i ärendehanteringssystemet och 
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kan sedan följas i applikationen, som ger en bild över pågående ärenden, deras status, 

tidsfrister etc. Bygglovschef går in i applikationen veckovis och kontrollerar ärendestatus 

för pågående ärenden och skickar påminnelser till berörda handläggare om tidsfrister som 

börjar gå ut.  

Vidare uppges att startbesked lämnas utan fördröjning. Samtliga ärenden, inklusive de 

som gäller startbesked, fördelas på samsynsmöten som hålls två gånger i veckan och 

hanteras skyndsamt. 

I nämndens delårsrapporter per mars och augusti, samt i årsredovisning, följs 

verksamheten upp. Rapporterna omfattar bland annat måluppfyllelse, mätindikatorer, 

årets händelser och ekonomi. Vi noterar särskilt att de inkluderar mätindikatorer som 

beskriver både kvalitet och kvantitet, exempelvis:  

- Ärendevolymer 

- Rättssäkerhet bygglov (andel överklagade ärenden som stått sig de senaste 5 åren) 

- Nöjda nyttjare inom bygglov 

- Andel bygglovsärenden som är klara inom 10 veckor från komplettförklaring 

- Handläggningstid för bygglovsärenden, från komplett till beslut 

- Tid mellan inkommen ansökan och komplettförklarad ansökan (följs fr o m år 2019) 

- Maximalt antal veckor innan första återkoppling till kund sker i bygglovsärenden 

I nämndens sammanträdesprotokoll framgår att nämnden får rapportering kring 

”inkommande handlingar av betydelse”, vilket i huvudsak utgörs av beslut från högre 

instanser. Som underlag finns en överklagandelista vilken innehåller information om vad 

som hänt i överklagade ärenden. 

Nämnden får även uppföljning av sin internkontrollplan samt återrapportering på 

delegationsbeslut.  

Vidare noterar vi att bygglovschef rapporterar:  

- Månatlig statistik från bygglovsverksamheten (inkomna ärenden, fattade 

beslut etc), inklusive redogörelse för eventuella knepiga ärenden som inkommit, 

- Resultat från kundundersökningar, 

- Överklagade/-prövade ärenden.  

Även utbildningsdagar hålls under året för den nytillträdda nämnden. 

3.1.1. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet uppfylls. Bedömningen baseras i huvudsak på att nämnden 

får till sig en rapportering bygglovsverksamhetens kvalitet och handlagda volymer både 

löpande från bygglovschef samt via delårs-/årsrapport. 
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 Avslutning 
4.1. Bedömningar mot kontrollmål 

Kontrollmål Kommentar   

Förvaltningen har en 
tillfredsställande organisation 
och bemanning som svarar 
upp mot ärendenas volym 
och komplexitet. 

Delvis Uppfyllt 
 
Lagstadgade handläggningstiden kan inte 
hållas fullt ut. 
Delegationsordning upplevs av intervjuade 
i stort vara ändamålsenlig. 
Bemanning och kompetens är i stort 
tillfredsställande i nuläget. 

  

Rutiner finns för 
bygglovshanteringen som 
syftar till en effektiv och 
rättssäker bygglovsprocess 
med tydliga kriterier för hur 
prioritering av ärenden sker. 

Delvis Uppfyllt 
 
Målsättningar och strategier kopplade till 
rättssäkerhet och effektivitet finns med i 
nämndens planeringsdokument 
Mycket få ärenden slutar med avslag och 
vid överklagade ärenden är det ovanligt 
att nästa beslutsinstans går emot 
nämndens bedömning 
Rutiner för att säkerställa likvärdiga 
bedömningar finns 
Andelen ärenden som är kompletta då de 
inkommer är relativt hög jämfört med 
andra kommuner 
Tillsynsärenden hinns inte med i tillräcklig 
utsträckning 

 

Nämnden arbetar 
strukturerat för att öka 
nöjdheten hos invånare, 
företagare och intressenter 
avseende service och dialog. 
Nöjdheten hos berörda kring 
servicen och dialogen är god. 

Uppfyllt 
 
Nämnden bedriver ett riktat arbete mot 
kunder i syfte att öka kundnöjdheten 
Nämndens resultat i kundundersökningar 
har förbättrats märkbart, i synnerhet vad 
gäller hur nöjda företag är. 
 

 

Uppföljning sker löpande av 
att verksamheten lever upp 
till fastställda mål och 
lagstiftningens krav. 

Uppfyllt 
 

Nämnden får till sig en rapportering 

bygglovsverksamhetens kvalitet och 

handlagda volymer både löpande från 

bygglovschef samt via delårs-/årsrapport. 
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4.2. Rekommendationer 

Utifrån det som framkommit i granskningen rekommenderar vi bygg- och miljönämnden: 

- Att nämnden vidtar de åtgärder som behöv för att säkerställa att samtliga 

ärenden kan handläggas inom lagstadgade tidsfrister. 

- Att nämnden ta fram en tillsynsplan. Bygg- och miljönämnden kan i en 

tillsynsplan till exempel ange inom vilka områden nämnden avser att 

prioritera sin tillsyn under det kommande året. Planen bör förankras och 

beslutas av bygg- och miljönämnden och kontinuerligt följs upp. 

- Att införa e-arkiv, dels för att efterleva bestämmelserna avseende 

arkivering av digitala handlingar, dels för att öka transparens och 

allmänhetens insyn i bygglovshanteringen. 

 

2019-09-17 
 
 
 
 
Henrik Fagerlind       

  
 
 
 
 
Said Ashrafi 

Uppdragsledare  Projektledare 
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åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat kommunens 

delårsrapport för perioden 2019-01-01 – 2019-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av 

revisionsplanen för år 2019. 

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin be-

dömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed 

samt om det prognostiserade resultatet är förenligt med de mål som kommunfullmäktige fastställt.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella be-

dömning: 

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas 

för år 2019. 

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för god 
ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? 

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet delvis är förenligt med de finansiella mål som full-

mäktige fastställt i budget 2019.  

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens prognostiserade utfall 

delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2019. 
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 Inledning 
1.1. Bakgrund 

Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges behandling 

av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i delårsrapporten. Denna granskning 

utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till fullmäktige. 

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskaps-

året och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet 

och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. 

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushåll-

ning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning.  

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. 

1.2. Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken skall biläg-

gas delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling av densamma.  

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

 Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

 Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för god 

ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? 

1.3. Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

 Kommunallag (KL) 

 Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

 Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R17, Delårsrapport 

 Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning 

 Fullmäktiges anvisningar avseende delårsrapport 

1.4. Avgränsning och metod 

Granskningen av delårsrapporten omfattar: 

 översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2019-08-31, 

 förvaltningsberättelsens innehåll, 

 hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med målen för 

god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål). 

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges kommu-

nala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning och intervjuer med 

nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande. 

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig 

grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är översiktlig och 
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omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information som ingår i delårsrapporten. 

Detta utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter kan förekomma. 

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med 

den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. 

Den granskade delårsrapporten fastställdes av kommunstyrelsen 2019-10-21 och fullmäktige be-

handlar delårsrapporten 2019-11-04. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningsansvarig. 
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 Iakttagelser och  
bedömningar 

2.1. Lagens krav och god redovisningssed 

2.1.1. Iakttagelser 

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti. Resultatet för perioden upp-

går till 49,9 Mkr. Styrelsen har överlämnat rapporten inom lagstadgad tid till fullmäktige. 

Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen innehåller uppgift om händelser av väsentlig betydelse som inträffat under 

eller efter delårsperiodens slut, men innan delårsrapporten upprättats.  

Upplysningar om kommunens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån 

god ekonomisk hushållning beskrivs.  

En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande 

verksamheten görs. Det prognostiserade resultatet uppgår till 28,2 Mkr vilket är 9,9 Mkr bättre än 

budgeterat. 

En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen lämnas. Det prognostiserade ba-

lanskravsresultatet uppgår till 4,8 Mkr.  

Finansiella rapporter  

Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkning samt de noter som krävs enligt RKR:s re-

kommendation R17. Räkenskaperna omfattar periodens utfall samt jämförelsetal i enlighet med 

rekommendationen. Kommunen upprättar ej sammanställd redovisning. Av RKR R17 framgår föl-

jande avseende upprättande av sammanställda räkenskaper:  

Det är upp till varje kommun att avgöra om de kommunala koncernföretagen ska omfattas av de-

lårsrapporten. Detta gäller såväl räkenskaperna som den förenklade förvaltningsberättelsen. 

Kommunerna bör härvid beakta om sammanställda räkenskaper krävs för att möjliggöra en rele-

vant och tillräcklig grund för utvärdering av god ekonomisk hushållning. 

Kommunen har utifrån ovanstående gjort bedömningen att det inte var nödvändigt att upprätta 

sammanställda räkenskaper utifrån att bolagens verksamhet utgör en liten del av kommunens 

ekonomi. Redogörelse för bolagen har gjorts i avsnitt 2 i förvaltningsberättelsen. Av årsredovis-

ningen 2018 framgår att de kommunala bolagen utgör:  

 19 % av koncernens samlade verksamhetsintäkter 

 6 % av de samlade totala intäkterna i koncernen (verksamhetsintäkter, skatteintäkter och 

generella statsbidrag),  

 37 % av balansomslutningen.  

Vi konstaterar utifrån ovanstående att bolagens andel av koncernens intäkter utgör en mindre del 

men att bolagens andel av balansomslutningen är mer betydande då de utgör 37 procent av kon-

cernens balansomslutning. Med denna andel var kommunen belagd att upprätta sammanställda 

räkenskaper i delårsrapporten med den tidigare gällande rekommendationen RKR 22. Det är vår 

bedömning att de kommunala bolagen givet andelen av balansomslutningen utgör en relativt vä-

sentlig del av den totala kommunkoncernen varför det vore motiverat att inkludera koncernen i de 

finansiella rapporterna. 
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En samlad, översiktlig beskrivning av kommunens drift- och investeringsverksamhet finns i delårs-

rapporten. 

Vid granskningen av periodens resultat- och balansräkning för kommunen har inga väsentliga av-

vikelser noterats. 

Från 1 januari år 2019 gäller lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Med anled-

ning av detta tog RKR fram en ny rekommendation för intäkter, rekommendation R2, som ersatte 

tidigare rekommendation, RKR 18. I juni år 2019 tog RKR beslut om att RKR 18 kan tillämpas om 

så önskas gällande gatukostnadsersättningar, exploateringsbidrag och liknande ersättningar. 

Kommunen har valt att fortsatt tillämpa RKR 18. Det råder en osäkerhet kring hur denna typ av 

transaktioner ska redovisas. Kommunen har för kännedom uppskattningsvis 34,6 Mkr i skuldfördfi-

nansiering för gatukostnadsersättningar1 (konto 2381) per 2019-08-31.  

Rådet för kommunal redovisning kommer att bereda frågan vidare under hösten 2019 varför kom-
munen bör ha en beredskap på att ändring kan komma att behöva ske inför årsbokslutet 2019.  
 
Noter 

Redovisningsprinciper för delårsrapporten anges som ett eget avsnitt i delårsrapporten. Det fram-

går att principerna är densamma som vid föregående års årsbokslut.  

I RKR R17 (Delårsrapport) anges att det i delårsrapporten ska lämnas upplysning i not om sä-

songsvariationer eller cykliska effekter som har påverkat verksamheten. Några sådana upplys-

ningar lämnas inte i delårsrapporten. 

2.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas 

för år 2019. 

2.2. God ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktige har fastställt ett måldokument för perioden 2019-2022 innehållande kommu-

nens tre övergripande mål. Till dessa fullmäktigemål formulerar nämnderna utvecklingsmål utifrån 

fyra perspektiv. Vidare tillkommer kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning som 

beslutats i budget 2019.  

2.2.1. Iakttagelser 

Finansiella mål 

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende kommunens finansiella mål 

som fastställts i budget 2019. 

Av redovisningen framgår att ett av tre mål prognostiseras att uppfyllas och att två mål prognosti-

ceras att ej uppfyllas. De mål som inte bedöms komma att uppfyllas är ”Kommunens resultat ska 

över perioden uppgå till i genomsnitt två procent av skattenettot exklusive realisationsvinster och 

investeringsbidrag från andra än staten” samt ”Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett 

ekonomiskt överskott till kommunen”.  

Mål för verksamheten 

I delårsrapporten görs en uppföljning av samtliga tre mål som fullmäktige fastställt för verksamhet-

en samt av nämndernas utvecklingsmål. Redovisningen görs utifrån prognos för helårsutfallet. Ett 

                                                      
1 Kommunen (KF) har beslutat att inte ta ut gatukostnadsersättning från fastighetsägare. Bokförd skuldföring på konto 2381 
”gatukostnadsersättning” avser bidrag från offentliga och privata aktörer. 5 Mkr avser bidrag från Trafikverket och reste-
rande 29,6 Mkr avser bidrag från privata aktörer.  
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av de tre övergripande målen bedöms uppfyllas under 2019 och två prognostiseras vara delvis 

uppfyllda. Avseende nämndernas utvecklingsmål lämnas följande uppfyllandeprognoser: 5 uppfyllt, 

13 delvis uppfyllt, 3 ej uppfyllt, 2 ej bedömt. 

 

2.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet delvis är förenligt med de finansiella mål som full-

mäktige fastställt i budget 2019.  

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens prognostiserade utfall 

delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2019. 
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 Bedömningar utifrån  
revisionsfrågor 

 

Revisionsfråga Kommentar  

Har delårsrapporten upprättats enligt la-

gens krav och god redovisningssed? 

Uppfyllt 

Genomförd gransk-

ning visar att rappor-

ten i allt väsentligt 

upprättats enligt lag 

och god sed.   

Är resultaten i delårsrapporten förenliga 

med de av fullmäktige fastställda målen 

för god ekonomisk hushållning, d.v.s. 

finns förutsättningar att målen kommer att 

uppnås? 

Delvis uppfyllt 

Utifrån delårsrappor-

tens rapportering gör 

vi bedömningen att 

resultaten är delvis 

förenliga med fullmäk-

tiges mål för god eko-

nomisk hushållning.  

 

 

 

 

 

2019-10-22 
 
 
 
 
 

  

Henrik Fagerlind 
Uppdragsledare 

 Sofia Nylund 
Projektledare 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 

(PwC) på uppdrag av Håbo kommuns förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de för-

utsättningar som framgår av revisionsplanen 2019. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, 

gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 
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PwC

Solna stad - Granskning av bidrag och stöd till föreningar  Juni 2019

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Håbo 

kommun genomfört en granskning av kommunens stöd och bidrag till 

föreningar. Handläggningen är i hög grad delegerad och området 

bedöms även vara förtroendekänsligt varför revisorerna anser en 

granskning vara motiverad.

Syftet med granskningen är att besvara följande revisionsfrågor:

• Är den interna kontrollen avseende utbetalningsrutinerna för 

bidrag tillräcklig?

• Är uppgifterna i redovisningen aktuella, fullständiga och 

rättvisande?

Efter genomförd granskning är den sammanfattade bedömningen att 

den interna kontrollen avseende utbetalningsrutinerna för bidrag inte är 

tillräcklig. Vidare bedöms att uppgifterna i redovisningen är aktuella, 

fullständiga och rättvisande.

Den sammanfattande bedömningen grundar sig på bedömning av fyra 

kontrollmål. Dessa kontrollmål har bedömts genom intervjuer, 

dokumentstudier och verifiering av genomförda utbetalningar mot 

gällande bidragsnormer och underliggande underlag.

Nedan presenteras en del av iakttagelserna:

• Nämnden har gällande bidragsregler samt att en aktuell 

delegationsordning. Vi konstaterar att det saknas upprättade 

handhavanderutiner för bidragsprocessen men att detta 

identifierats av förvaltningen och planeras att åtgärdas. 

3

Sammanfattande bedömning

• Det saknas riktlinjer för jävs- och förtroendekänsliga situationer 

i samband med föreningsbidrag. Vidare saknas kontinuitet i 

utvärderingen av ansökningar. Även om förvaltningen 

identifierat ett behov av att skapa enhetlighet i förfarandet har 

ett nytt arbetssätt inte förankrats. 

• Det saknas rutiner för kontroller av de allmänna och specifika 

bestämmelserna i bidragsreglerna som föreningarna måste 

uppfylla för att kunna få bidrag. Vi ser positivt på att det finns 

en medvetenhet kring behovet av tydligare kontroller från 

förvaltningens sida.

• Det saknas former och rutiner för hur löpande uppföljning och 

avstämning av bidragsutbetalningar ska genomföras. 

Vi förutsätter att nämnden säkerställer att åtgärder vidtas med 

anledning av noterade brister. 



Inledning
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Bakgrund

Håbo kommun stödjer föreningslivet på flera olika sätt. Bidrag kan sökas av ideella föreningar. Såväl kulturföreningar, 

barn- och ungdomsföreningar som vuxenföreningar inom kultur- och fritidsnämndens område kan ansöka om stöd i olika 

former. Handläggningen är i hög grad delegerad och området bedöms även vara förtroendekänsligt varför revisorerna 

anser en granskning vara motiverad.

Granskningen inriktas mot att bedöma om den interna kontrollen avseende utbetalningsrutinerna inom ovanstående 

områden är tillräcklig och redovisningen rättvisande. Fokus ligger på om det finns kontroller som säkerställer att 

utbetalningarna baseras på fastställda regler/beslut, att rutinerna säkerställer dualitet (tvåhandsprincip) och att beredskap

för hantering av eventuell jävsproblematik finns etablerade samt om löpande uppföljning och avstämning av bidrag sker 

för att säkerställa en korrekt utbetalning.  

Syfte och Revisionsfrågor

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

• Är den interna kontrollen avseende utbetalningsrutinerna för bidrag tillräcklig?

• Är uppgifterna i redovisningen aktuella, fullständiga och rättvisande?

Revisionskriterier

• Håbo kommuns riktlinjer för föreningsbidrag

• Kommunens regler för ekonomisk förvaltning
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Kontrollmål

För att besvara revisionsfrågorna och därmed uppnå syftet med granskningen har följande kontrollmål formulerats:

• Det finns dokumenterade riktlinjer/anvisningar kring hantering och attest av bidrag/stöd.

• Rutinerna säkerställer en tillfredsställande dualitet samt hantering av jävsproblematik.

• Det finns kontroller som säkerställer att utbetalningarna baseras på fastställda regler/beslut.

• Det finns rutiner för löpande uppföljning och avstämning av bidragsutbetalningar.

Avgränsning

Granskningen avgränsas till Kultur- och fritidsnämnden.

Metod

Granskningen har skett dels genom intervju med berörda handläggare och fritidschef samt nämndsekreterare, och dels 

genom genomgång av befintliga system och rutiner för utbetalning. Genomgången syftar bl.a. till att kartlägga vilka 

kontroller som finns inbyggda för att säkerställa en tillfredsställande hantering. För att säkerställa att system och rutiner för 

utbetalning fungerar på avsett sätt sker en verifierande granskning för ett urval utbetalningar samt i förekommande fall test

av befintliga kontroller. Granskningen har genomförts under maj och juni 2019. Stickproven behandlar utbetalningar under 

2019. 

Rapporten har varit föremål för sakgranskning av de inblandade och intervjuade i granskningen.
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Kultur- och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela olika ekonomiska bidrag. Allmänna bestämmelser 

för föreningsbidrag är antagna av Kommunfullmäktige den 1 oktober 2018 och gäller från den 1 januari år 2019. 

Följande former av bidrag finns att söka: 

• Lokalt aktivitetsbidrag

• Bidrag till pensionärs- och handikappföreningar

• Ungdomsbidrag

• Kultur- och arrangemangsbidrag

• Uppdragsbidrag

• Lokal- och driftsbidrag

• Projektbidrag

• Nattvandringsbidrag
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Kontrollmål 1: Det finns dokumenterade riktlinjer/anvisningar kring hantering och attest av 

bidrag/stöd.

Iakttagelser
Dokumentet Regelverk för föreningsbidrag 2019, antaget av kommunfullmäktige 2018-10-01, innehåller allmänna bestämmelser för 

föreningsbidrag i Håbo kommun och särskilda bestämmelser för Lokalt aktivitetsbidrag, Bidrag till pensionärs- och handikappföreningar, 

Ungdomsbidrag, Kultur- och arrangemangsbidrag, Uppdragsbidrag, Lokal- och driftsbidrag, Projektbidrag samt Bidrag för nattvandring i Håbo 

kommun. 

Nämnden antog nya regler för Bidrag till studieförbund och regler för Kulturstipendium på sammanträdet 2019-04-29. Det har vid tidpunkten för 

granskningen inte beviljats några Bidrag till studieförbund, och Kulturstipendium delas ut till hösten. Vid tidpunkten för granskningen har det för 

2019 beviljats bidrag inom kategorin Lokalt aktivitetsbidrag, Bidrag till pensionärs- och handikappföreningar samt Uppdragsbidrag. 

I kultur- och fritidsnämndens delegationsordning, reviderad 2018-01-04, framgår att föreningsutvecklare, efter samråd med barn- och 

ungdomskoordinator, har delegation på att fatta beslut om ungdomsbidrag. Vidare att föreningsutvecklare och verksamhetsutvecklare kultur har 

delegation att fatta beslut om Kultur- och arrangemangsbidrag upp till 0,25 prisbasbelopp. Kulturchef och fritidschef har delegation att fatta beslut 

om Kultur- och arrangemangsbidrag över det beloppet. Fritidschef har delegation att fatta beslut om Uppdragsbidrag upp till ett (1) prisbasbelopp, 

Lokal- och driftsbidrag samt Projektbidrag, i de fall något bidrag berör kulturverksamhet eller kulturförening ska beslut fattas efter samråd med 

kulturchef. 

I intervju beskrivs att nämnden fattar beslut om ett fast belopp per deltagare för Lokalt aktivitetsbidrag och Bidrag till pensionärs- och 

handikappföreningar, vilket förvaltningen sedan verkställer baserat på föreningarnas uppgifter i ansökan. I intervju framkommer även att det är upp 

till handläggaren (föreningsutvecklare eller verksamhetsutvecklare) att uppmärksamma om ett beslut avseende bidrag ska lyftas till fritidschef eller 

om beslutet kan fattas direkt av handläggaren enligt delegationsordningen. Systemet som används för att godkänna bidrag har inga spärrar utan 

tillåter handläggare att fatta beslut oavsett belopp. 

Vid intervju framkommer att det inte finns nedtecknade handhavanderutiner för handläggning och bedömning av bidrag. Förvaltningen är vid 

tidpunkten för granskningen mitt uppe i att ta fram en processkartläggning av bidragshanteringen och i och med detta identifieras vilka dokument 

som behöver tas fram, bland annat nämns behov av gemensamma bedömningsgrunder och rutiner för handläggning. Processkartläggningen ska 

leda fram till ett flödesschema som beräknas vara klart till hösten 2019. 

Bedömning
Vår bedömning är att kontrollmålet är delvis uppfyllt. Bedömningen baseras på att nämnden har gällande bidragsregler samt en aktuell 

delegationsordning. Vi konstaterar att det saknas upprättade handhavanderutiner för bidragsprocessen men att detta identifierats av förvaltningen 

och planeras att åtgärdas. 
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Kontrollmål 2: Rutinerna säkerställer en tillfredsställande dualitet samt hantering av 

jävsproblematik.

Iakttagelser
Enligt kommunens rutiner ska Policy för förebyggande av korruption, Policy för uppvaktning av anställda och förtroendevalda samt Policy för 

representation inom Håbo kommun och dess bolag, behandlas under en nyanställds introduktion. I intervjuerna framkommer att detta inte alltid 

görs och att frågan om jäv och förtroendekänsliga situationer inte diskuterats i någon stor omfattning. Det finns ingen specifik riktlinje för jäv och 

förtroendekänsliga situationer gällande hantering av föreningsbidrag. 

De intervjuade som jobbar med bidrag är själva inte bosatta i kommunen och ser det som naturligt att det finns en god kontakt mellan förvaltningen 

och föreningarna där alla föreningar på ett likvärdigt sätt uppmuntras att söka bidrag och be om hjälp i ansökningsprocessen. De som handlägger 

bidrag får enligt uppgift inte själva vara medlem i föreningarna. 

Alla bidrag ska från och med 2019 sökas genom systemet FRI men i undantagsfall får förvaltningen fortfarande en del ansökningar och underlag i 

pappersform. För Lokalt aktivitetsbidrag och Bidrag till pensionärs- och handikappföreningar godkänns bidragsbelopp baserat på nämndens beslut 

om ersättning per närvaromarkering och föreningens redovisade närvarande medlemmar. Bidragsansökningarna mottas i FRI av handläggare. 

Aktuell handläggare och chef möts för att läsa och bedöma ansökningarna, och den som har delegation fattar beslutet vilket går som en 

utbetalningsfil vidare till kommunens ekonomienhet. Ekonomienheten i sin tur måste ha en sammanställd och av chef underskriven lista som 

kompletterar filen. Utbetalningsfilen går inte att modifiera utan förmedlas från systemet till ekonomienheten där den läses av systemet och 

attesteras. 

Enligt intervju diskuteras resterande bidragsformer när ansökningar kommer in. Detta diskussionsforum för bidragsansökningar är nytt för i år och 

har ännu inte formaliserats. De intervjuade beskriver att det på förvaltningen förs dagliga samtal kring bedömningen av ansökningarna. De 

intervjuade beskriver vidare att behovet av diskussion uppstått i och med de nya bidragsreglerna från oktober 2018 för att få syn på hur 

ansökningar ska värderas och bedömas enhetligt. Diskussionerna ska mynna ut i de rutiner som man enligt processbeskrivningen också sett ett 

behov av. Efter diskussion godkänns ansökan och utbetalningsfilen förmedlas till ekonomienheten för utbetalning. Fritidschef kontrollerar sedan 

listor över samtliga attesterade bidrag i redovisningen. 

I intervjuerna beskrivs att det finns risker i behandlingsförfarandet av bidragsansökningar. Dels finns det inget formellt krav att en ansökan ska 

utvärderas av fler än handläggaren och dels saknas rutin för att, och hur, utvärderingen av ansökan ska dokumenteras. 

Bedömning
Vår bedömning är att kontrollmålet inte är uppfyllt. Bedömningen baseras på att det saknas riktlinjer för jävs- och förtroendekänsliga situationer i 

samband med föreningsbidrag. Vidare saknas kontinuitet i utvärderingen av ansökningar. Även om förvaltningen identifierat ett behov av att skapa 

enhetlighet i förfarandet har ett nytt arbetssätt inte förankrats. 
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Kontrollmål 3: Det finns kontroller som säkerställer att utbetalningarna baseras på fastställda 

regler/beslut.

Iakttagelser
Som nämnt under kontrollmål 2 godkänns Lokalt aktivitetsbidrag och Bidrag till pensionärs- och handikappföreningar av handläggare eller chef 

baserat på de uppgifter och dokument som lämnas av föreningen i FRI, för Bidrag till pensionärs- och handikappföreningar måste även ett 

revisorsstyrkt medlemsantal bifogas. För resterande bidrag ska föreningarna lämna uppgifter och bifoga dokument i FRI. Därpå följer en diskussion 

på förvaltningen om bedömningen av underlaget vilket leder fram till ett beslut. Det är inte tydligt hur denna diskussion ska gå till och på vilka 

grunder som besluten vilar.    

I intervjuer framkommer att det i och med de nya bidragsreglerna uppdagats ett behov av tydligare kontroller av de bestämmelser som gäller för 

bidragen. Det saknas rutiner för hur de allmänna bestämmelserna avseende bland annat värdegrund och försäkring ska kontrolleras. Idag gör 

förvaltningen inga sådana kontroller av föreningarna. I processkartläggningen har detta identifierats som ett utvecklingsområde. Förvaltningen 

arbetar bl. a. för att föreningarna ska få ta del av en värdegrundsutbildning. 

Gällande de särskilda bestämmelserna för de specifika bidragen saknas även där rutiner för att kontrollera uppgifterna som föreningarna lämnar. 

För exempelvis Lokalt aktivitetsbidrag kan förvaltningen kontrollera uppgifter avseende medlemsavgift, medlemmarnas ålder, ledarnas ålder m.m. 

via Riksidrottsförbundets listor. Det finns dock ingen rutin eller praxis som säkerställer att detta görs. I intervju uppges att förvaltningen under året 

ska gå ut och besöka verksamheter och ta stickprov på närvarande medlemmar, vilket vid årets slut ska kontrolleras mot Riksidrottsförbundets 

listor. I intervju beskrivs även att Riksidrottsförbundets hantering av närvaroregistrering ska bli mer användarvänlig framöver vilket kommer att 

gynna även förvaltningen som kan ta del av statistiken för att kontrollera föreningarnas uppgifter. 

Vidare framkommer att systemet FRI tillåter att bidrag godkänns och skickas till ekonomiavdelningen för attest, även om det saknas dokument och 

information från föreningarna i systemet. 

Se vidare matrisen på s 15. 

Bedömning

Vår bedömning är att kontrollmålet inte är uppfyllt. Bedömningen baseras på att det saknas rutiner för kontroller av de allmänna och specifika 

bestämmelserna i bidragsreglerna som föreningarna måste uppfylla för att kunna få bidrag. Vi ser positivt på att det finns en medvetenhet kring 

behovet av tydligare kontroller från förvaltningens sida.
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Kontrollmål 4: Det finns rutiner för löpande uppföljning och avstämning av bidragsutbetalningar.

Iakttagelser
Det finns idag inga riktlinjer eller rutiner för hur uppföljning och avstämningar av bidragsutbetalningar ska göras. I intervjuer beskrivs en 

medvetenhet kring behovet av att upprätta rutiner för att säkerställa att uppföljningar sker och strukturera uppföljningarnas innehåll i enlighet med 

bidragsreglerna. 

Av bidragsreglerna framkommer att föreningar som fått beviljat Ungdomsbidrag, Projektbidrag för publika arrangemang, Bidrag till traditioner och 

högtider samt Projektbidrag ska redovisa underlag från arrangemanget senast tre månader efter det gått av stapeln. Det finns idag ingen mall för 

hur föreningarnas redovisning ska se ut eller rutiner som säkerställer att redovisningen inkommer. För Ungdomsbidrag, Projektbidrag för publika 

arrangemang, Bidrag till traditioner och högtider samt Projektbidrag gäller dessutom återbetalningsskyldighet om utbetalda pengar inte använts i 

projektet. Det finns inga rutiner som säkerställer att detta efterlevs. Verksamhetsbidrag för publika arrangemang och Uppdragsbidrag ska enligt 

bidragsreglerna redovisas och följs upp i årligen. Det finns ännu inga former för hur detta ska ske.  

Det framkommer i intervju att förvaltningen håller på att se över hur bidrag och lokalsubventioner ska redovisas. I dagsläget redovisas bidragen och 

vad föreningarna betalar i hyra till kommunen men inte hur mycket subventioneringen av hyran består av, vilket ger en missvisande bild av hur 

mycket kommunen faktiskt ger i bidrag till föreningen. Redovisning av föreningarnas lokalsubvention ska inkluderas i nästa års fakturor. 

Bedömning

Vår bedömning är att kontrollmålet inte är uppfyllt. Bedömningen baseras på att det saknas former och rutiner för hur löpande uppföljning och 

avstämning av bidragsutbetalningar ska genomföras. 

12

Iakttagelser och bedömningar



PwC

Solna stad - Granskning av bidrag och stöd till föreningar Oktober 2019

Vi har för stickprovet tagit del av relevant material för fem föreningar gällande ansökningar, underlag och beslut samt i intervju med handläggare 

verifierat processer och material i systemet FRI. 

Som nämnts under kontrollmål 3 saknas former för att kontrollera föreningarnas ansökningar samt inlämnade uppgifter och dokument i förhållande 

till de allmänna bestämmelserna i bidragsreglerna. 

Vi har i granskningen inte kunnat verifiera att föreningarnas ansökningar är förenliga med de allmänna bestämmelserna avseende värdegrund, att 

medlemmar bosatta i kommunen, att föreningen är ansluten till riksorganisation om möjligt samt om föreningen har en försäkring som täcker 

medlemmarna/deltagarna.

Dessutom saknas följande dokument som enligt bidragsreglerna och de allmänna bestämmelserna ska ingå i ansökan: 

• Revisionsberättelse för Bålsta Hockey Club

• Revisionsstyrkt medlemsantal för Bålsta Hockey Club, Håbogymnasterna, SPF Seniorerna Håbo och Håbogymnasterna

• Stadgar för Håbogymnasterna och Club Myran

I samband med granskningen efterfrågade förvaltningen ovan saknade underlag från föreningarna och fick stadgar från Håbogymnasterna och 

Club Myran samt Medlemsantal från Håbogymnasterna och SPF Seniorerna Håbo. Detta visar att materialet fanns men att rutiner saknas för att 

inhämta uppgifter för att säkerställa att bidragsreglerna efterföljs.  

Gällande de särskilda bestämmelserna för respektive bidrag har vi tittat närmre på de bidragsformer som ingår i stickprovet, tillika de bidragsformer 

som ännu beviljats under 2019. 

Vi har i granskningen inte kunnat verifiera alla kriterier för Lokalt aktivitetsbidrag. Enligt intervju kan dessa uppgifter stämmas av mot 

Riksidrottsförbundets listor men det saknas dokumentation på att det gjorts i nedan fall. 

För Uppdragsbidraget som beviljats finns ett beslut. De uppdragsöverenskommelser och avtal som enligt bidragsreglerna ska upprättas och följas 

upp har inte kunnat verifieras. 
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Stickprov

Bålsta Hockey 

Club (Lokalt 

aktivitets-

bidrag)

Håbo Ridklubb 

(Lokalt 

aktivitets-

bidrag)

Håbo Ridklubb 

(Uppdrags-

bidrag)

SPF 

Seniorerna 

(Pensionärs-

och handikapp-

bidrag)

Håbo-

gymnasterna 

(Lokalt 

aktivitets-

bidrag)

SPF 

Seniorerna

Håbo

(Pensionärs-

och handikapp-

bidrag)

Allmänna 

villkor

Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Särskilda 

villkor

Nej Nej Nej Ja Nej Ja
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Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Håbo kommun enligt de villkor och under de 

förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förli tar sig på hela eller delar av denna 

rapport.

2019-10-16

Henrik Fagerlind Sofia Nylund

Uppdragsledare Projektledare
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• Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

• Utbetalningslista över Barn- och 

ungdomsföreningar/aktivitetsbidrag samt Pensionärs- och 

handikappföreningar från 2019-04-11. 

• Regler för kulturstipendium i Håbo kommun. 

• Regler för bidrag till studieförbund

• Regelverk för föreningsbidrag 2019

• Policy för förebyggande av korruption, Policy för uppvaktning 

av anställda och förtroendevalda samt Policy för 

representation inom Håbo kommun och dess bolag
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens 

årsredovisning för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. Uppdraget ingår som en 

obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019. 

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga 

bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella 

bedömningar: 

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen? 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om 

verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.  

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. 

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende 

god ekonomisk hushållning?  

Vi bedömer att resultatet inte är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige 

fastställt i budget 2019.  

Vi bedömer att verksamhetens utfall delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda 

verksamhetsmålen i budget 2019. 

Styrelsen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade 

måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019. 

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Några väsentliga avvikelser 

mot lag och god redovisningssed har inte påträffats.  
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Inledning 
Bakgrund 

Revisorerna har enligt 12 kap. 1 § kommunallagen bland annat till uppgift att pröva om 

räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om 

årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och 

redovisning.  

Vidare ska revisorerna enligt 12 kap. 2 § kommunallagen bedöma om resultaten i 

årsredovisningen är förenliga med de mål kommunfullmäktige beslutat. Revisorernas 

bedömningar ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av 

revisionsberättelsen.  

Revisionsobjekt är kommunstyrelsen som är ansvarig för årsredovisningens 

upprättande. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 

årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt 

om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen?  

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende 

god ekonomisk hushållning? 

● Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?   

 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

● Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning 
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Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 

grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 

förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 

de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 

kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl 

kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast ”Vägledning 

för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges kommunala 

yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen har skett genom intervjuer, 

dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.  

Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag 

till den finansiella rapporteringen. 

Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2020-03-16 och 

fullmäktige behandlar årsredovisningen 2020-06-15. 
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Iakttagelser och bedömningar 
 

Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning 

Iakttagelser 

Förvaltningsberättelse 

Den 1 januari 2019 trädde lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) i kraft. 

Enligt lagen ska förvaltningsberättelsen innehålla följande information: 

• En översikt över utveckling av kommunens verksamhet. 

• Upplysningar om viktiga förhållande för resultat och ställning. 

• Upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för kommunen som inträffat 

under räkenskapsåret eller efter dess slut. 

• Upplysning om kommunens förväntade utveckling. 

• Upplysningar om väsentliga personalförhållanden samt sjukfrånvaron. 

• Upplysningar om andra förhållanden som är som av betydelse för styrning och 

uppföljning av kommunens verksamhet. 

• Utvärdering av mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

• Utvärdering av kommunens ekonomiska ställning. 

• Upplysning om årets resultat efter balanskravsjusteringar 

Eftersom kommunen ingår i en kommunal koncern, ska upplysningarna ovan, utom vad 

gäller sjukfrånvaron och balanskrav, även omfatta koncernen. Rådet för kommunal 

redovisning har gett ut rekommendation R15 Förvaltningsberättelse som förtydligar 

lagens intentioner. Rekommendationen träder i kraft 1 januari 2020 men att tidigare 

tillämpning uppmuntras.  

Förvaltningsberättelsen i granskad årsredovisning bedöms i allt väsentligt innehålla den 

information som enligt lagen ska finnas kommun och kommunkoncern. 

Driftredovisning 

Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. Det framgår hur utfallet 

förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten. 

Investeringsredovisning 

Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt. 

Investeringsredovisningen omfattar en samlad redovisning av kommunens 

investeringsverksamhet. 

Bedömning 

Förvaltningsberättelsen i granskad årsredovisning bedöms i allt väsentligt innehålla den 

information som enligt lagen ska finnas för kommun och kommunkoncern.  

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2019. 
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God ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktige har fastställt ett måldokument för perioden 2019, med plan för år 

2020-2021, innehållande ett antal finansiella mål och verksamhetsmål. Av 

budgetdokumentet framkommer att det systematiska arbetet med god ekonomisk 

hushållning utgörs av kommunfullmäktiges övergripande mål, fastställda finansiella mål 

och nämndernas utvecklingsmål. 

Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god 

ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2019. 

Finansiella mål Utfall 2019 Måluppfyllelse 

Kommunens resultat ska över 
perioden uppgå till i genomsnitt två 
procent av skattenettot, exklusive 
realisationsvinster. 

Årets resultat uppgår till 2,2 procent av 
skattenettot. När realisationsvinster och 
investeringsbidrag från andra än staten 
exkluderas, är resultatet negativt med -0,1 
procent. 

Målet uppnås inte. 

Överskott och intäkter av 
engångskaraktär ska i första hand 
användas till att minska 
kommunens skuldsättningsgrad 
eller till att finansiera kommunens 
investeringar 

Årets resultat 26,7 mnkr överstiger inte 
realisationsvinster och investeringsbidrag 
från andra än staten, totalt 28,5 mnkr. 
Överskott och intäkter av engångskaraktär 
har därmed inte i sin helhet använts till att 
finansiera kommunens investeringar. 

Målet uppnås inte. 

Exploateringsverksamheten ska 
totalt sett ge ett ekonomiskt 
överskott till kommunen 

Alla beslutade pågående 
exploateringsprojekt beräknas tillsammans 
ge ett ekonomiskt underskott för 
kommunen på -140,7 mnkr. 

Målet uppnås inte. 

 

Av redovisningen framgår att inget finansiellt mål uppfylls under år 2019. 

Mål för verksamheten 

Kommunfullmäktige beslutade den 6:e maj 2019 om tre övergripande mål för 

mandatperioden. I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens 

verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2019. I 

kommunens årsredovisning finns en sammanfattande text om var och ett av 

kommunfullmäktiges mål med tillhörande bedömning och analys. 

KF:s övergripande mål Måluppfyllelse 

Öka företagarnas nöjdhet med kommunens och 
bolagens fysiska och digitala bemötande 

Mål delvis uppfyllt 

Utveckla områden för bostäder, arbetsplatser och 
service utifrån samhällets behov 

Mål delvis uppfyllt 

Utveckla mötesplatser som stärker Håbos 
attraktivitet 

Mål delvis uppfyllt 
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Av redovisningen framgår att 3 av 3 övergripande verksamhetsmål är delvis uppfyllda. 

Nämnderna har utifrån de fyra perspektiven målgrupp, verksamhet, medarbetare och 

ekonomi identifierat ett antal utvecklingsmål för perioden. Av tabellen nedan presenteras 

nämndernas utvecklingsmål inom respektive perspektiv, i denna tabell ingår inte 

kommunstyrelsens tre mål då dessa är de kommunövergripande målen och inte härrör 

de fyra perspektiven: 

Perspektiv Antal nämndmål Antal uppfyllda Utfall i procent 

Målgrupp 7 4 57% 

Verksamhet 10 4 40% 

Medarbetare 4 2 50% 

Ekonomi 3 1 0,33% 

Totalt: 24 11 45,8% 

 

Av tabellen nedan framgår den av kommunen bedömda måluppfyllelsen per 

nämnd/styrelse, inklusive mål inom perspektivet ekonomi. 

Styrelse/nämnd Antal mål Antal helt uppfyllda Antal delvis 
uppfyllda 

Utfall i procent 
(helt uppfyllda) 

Kommunstyrelsen 3 0 3 0% 

Bygg- och miljönämnden 6 5 0 83% 

Barn- och utbildningsnämnden 5 0 4 0% 

Kultur- och fritidsnämnden 1 1 0 100% 

Socialnämnden 3 2 1 66,7% 

Tekniska nämnden 5 1 1 25% 

Vård- och omsorgsnämnden 4 2 2 50% 

Överförmyndarnämnden 0 0 0 - 

Totalt antal: 27 11 11 40,7% 

 

Av årsredovisningen framkommer att måluppfyllelsen inom kommunens nämnder 

bedöms vara relativt god för året. 

Bedömning 

Vi bedömer att utfallet inte är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk 

hushållning i det finansiella perspektivet. Detta med anledning av att inget av de 

finansiella målen bedöms vara uppfyllt. 
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Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis 

är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. Styrelsen och 

nämnderna har totalt fastställt 27 mål för år 2019 och av dessa bedöms 11 som 

uppfyllda. Det motsvarar 40,7 procent av målen. 

Vi bedömer att målen redovisas på ett enhetligt vis och att det tydligt framgår vad som 

ligger till grund för en viss bedömning, detta genom att analyser lämnas löpande till 

nämndernas bedömning av måluppfyllelse. 

Styrelsen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade 

måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019. Det som 

framkommer av redovisningen är att budgetföljsamheten måste förbättras för att 

kommunen ska uppnå en god ekonomisk hushållning. 

Rättvisande räkenskaper 

Iakttagelser 

Resultaträkning 

Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.  

Vid granskningen av resultaträkningen har inga väsentliga avvikelser noterats.  

Balansräkning 

Balansräkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter. 

Vid granskningen av balansräkningen för kommunen har inga väsentliga avvikelser 

noterats. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar 

erforderliga noter. Kassaflödesanalysen överensstämmer med övriga delar av 

årsredovisningen. 

Sammanställda räkenskaper  

De sammanställda räkenskaperna är uppställda jämte kommunens räkenskaper och 

omfattar erforderliga noter. Jämförelse har gjorts med närmast föregående 

räkenskapsår. Uppställningen följer god redovisningssed.  

Konsolideringen innefattar samtliga de företag som enligt kraven i RKR:s R16 

Sammanställd redovisning ska ingå. Eliminering av koncerninterna poster har i allt 

väsentligt utförts.  

Vid granskningstillfället var koncernföretagen inte reviderade av auktoriserad revisor. De 

fel som senare har upptäckts i bolagen bedöms inte som väsentliga i förhållande till 

kommunkoncernens omsättning.  



 
 

9 

 

Redovisningsprinciper 

Upplysning om tillämpade redovisningsprinciper lämnas som not i årsredovisningen. 

Bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Vidare bedöms 

räkenskaperna i allt väsentligt vara upprättade enligt god redovisningssed. 

 

 

2020-03-17 
 
 
 
 
Henrik Fagerlind 

  
 
 
 
 
Sofia Nylund 

Uppdragsledare  Projektledare 

 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av de förtroendevalda revisorerna i Håbo kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av 
revisionsplan för 2019. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig 
på hela eller delar av denna rapport.  

 





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-01 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 137 Dnr 2019/00441 

Hemställan om utökad budget för ny gruppbostad 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beviljar vård- och omsorgsnämndens hemställan om

investeringsram för ny gruppbostad med totalt 19,8 miljoner kronor för åren

2020-2021, uppdelat enligt nedan.

2. Kommunfullmäktige utökar vård- och omsorgsnämndens investeringsram

för år 2020 med 4 miljoner kronor för att finansiera investeringsutgifter för

LSS boendet.

3. Kommunfullmäktige noterar att utgifterna för året 2021 uppgår till 9,8

miljoner kronor och år 2022 till 6 miljoner kr och tas upp i investeringsbud-

geten för året 2021 och 2022.

4. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av investeringen får ske

med extern upplåning. Kommunstyrelsen får återkomma till kommunfull-

mäktige när behovet uppstår.

5. Kommunfullmäktige beslutar att gruppbostaden ska placeras i enlighet

med placeringsalternativ ”Viby”.

6. Utformningen av boendet ska harmonisera med övrig bebyggelse i områ-

det.

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden har till kommunfullmäktige begärt om att få en 

utökad investeringsram för ny gruppbostad på Dalvägen (VOU § 123). 

Socialförvaltningen har i lokalförsörjningsplanen konstaterat att det finns 

behov av att starta en ny gruppbostad år 2020.  

Vård- och omsorgsnämnden gav i februari 2019 förvaltningschef i uppdrag 

att beställa en förstudie för nybyggnation av en gruppbostad för inflyttning 

hösten 2020. Kommunens lokalförsörjningschef har tagit fram en förstudie 

som presenteras i bilaga till denna tjänsteskrivelse.  

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att uppdra åt förvaltningschef att 

beställa från fastighetsavdelningen en projektstart för nybyggnation av ny 

gruppbostad (VOU § 38). Planeringsfasen som nu inleds görs med framta-

gande av förfrågningsunderlag (FFU) samt genomförande av upphandling. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-24 § 25 att återremittera ärendet för 

vidare utredning kring boendets placering, bland annat av privata alternativ.  

Ärende 4



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(3) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-06-01  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Förvaltningen har nu utrett ärendet och hittat en alternativ placering i Viby 

enligt bilaga.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2020-05-18 § 104 

Tjänsteskrivelse 

KF 2020-02-24 § 25 

KS 2020-02-10 § 

KSAU 2020-01-27 § 7 

Tjänsteskrivelse nr 93489, daterad 2019-12-20  

Tjänsteskrivelse VON nr 3683, daterad 2019-02-13 

Dalvägen LSS boende, beslutsunderlag, LINK arkitektur 

Behovsanalys 

Förslag till placering i Viby 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att utformningen av boendet ska harmonisera 

med övrig bebyggelse i området. 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt till Li-

selotte Grahn Elgs (M) tilläggsyrkande.  

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut punkt 

1-4 samt att punkt 5 ändras till placering vid Dalvägen.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) yrkande  

Christian Nordberg yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt till Liselotte 

Grahn Elgs (M) tilläggsyrkande.  

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) yrkande.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om komunstyrelsen bifaller ar-

betsutskottets förslag till beslut punkt 1-4 och finner att så sker.  

Ordförande frågar om därefter om kommunstyrelsen bifaller förslag till pla-

cering i Viby eller på Dalvägen i beslutspunkt 5 och finner att kommunsty-

relsen bifaller placering i Viby. 

Omröstning begärs.   

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 

placering i Viby, nej-röst för bifall till placering vid Dalvägen.  
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 Sammanträdesdatum  

 2020-06-01  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Per-Arne Öhman (M), Helene 

Zeland Bodin (C), Kjell Dufvenberg (L), Christian Nordberg (MP), Fred 

Rydberg (KD), Michael Rubbestad (SD), Thomas Moore (SD).  

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Helene Cranser (S), Fredrik An-

derstedt (S), Sen-Olov Dväring (S), Owe Fröjd (Båp) 

Med 8 ja-röster och 5 nej-röster bifaller kommunstyrelsen arbetsutskottets 

förslag till beslut i punkt 5 med placering i Viby.  

Beslutsgång 2 

Ordförande frågar avslutningsvis om kommunstyrelsen bifaller tilläggsyr-

kandet om att utformningen ska harmonisera med övrig bebyggelse och fin-

ner att så sker.  

______________ 

 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2020-05-18  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 105 Dnr 2019/00441  

Hemställan om utökad budget för ny gruppbostad 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beviljar vård- och omsorgsnämndens hemställan om 

investeringsram för ny gruppbostad med totalt 19,8 miljoner kronor för åren 

2020-2021, uppdelat enligt nedan.  

2. Kommunfullmäktige utökar vård- och omsorgsnämndens investeringsram 

för år 2020 med 4 miljoner kronor för att finansiera investeringsutgifter för 

LSS boendet. 

3. Kommunfullmäktige noterar att utgifterna för året 2021 uppgår till 9,8 

miljoner kronor och år 2022 till 6 miljoner kr och tas upp i investeringsbud-

geten för året 2021 och 2022. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av investeringen får ske 

med extern upplåning. Kommunstyrelsen får återkomma till kommunfull-

mäktige när behovet uppstår. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att gruppbostaden ska placeras i enlighet 

med placeringsalternativ ”Viby”.  

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden har till kommunfullmäktige begärt om att få en 

utökad investeringsram för ny gruppbostad på Dalvägen (VOU § 123). 

Socialförvaltningen har i lokalförsörjningsplanen konstaterat att det finns 

behov av att starta en ny gruppbostad år 2020.  

Vård- och omsorgsnämnden gav i februari 2019 förvaltningschef i uppdrag 

att beställa en förstudie för nybyggnation av en gruppbostad för inflyttning 

hösten 2020. Kommunens lokalförsörjningschef har tagit fram en förstudie 

som presenteras i bilaga till denna tjänsteskrivelse.  

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att uppdra åt förvaltningschef att 

beställa från fastighetsavdelningen en projektstart för nybyggnation av ny 

gruppbostad (VOU § 38). Planeringsfasen som nu inleds görs med framta-

gande av förfrågningsunderlag (FFU) samt genomförande av upphandling.  

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-24 § 25 att återremittera ärendet för 

vidare utredning kring boendets placering, bland annat av privata alternativ.  

Förvaltningen har nu utrett ärendet och hittat en alternativ placering i Viby 

enligt bilaga.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-05-18  

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

KF 2020-02-24 § 25 

KS 2020-02-10 § 

KSAU 2020-01-27 § 7 

Tjänsteskrivelse nr 93489, daterad 2019-12-20  

Tjänsteskrivelse VON nr 3683, daterad 2019-02-13 

Dalvägen LSS boende, beslutsunderlag, LINK arkitektur 

Behovsanalys 

Förslag till placering i Viby   

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till beslutspunkt 1-4 men avslag till punkt 

5, till förmån för tidigare föreslagen placering av gruppbostaden på Dalvä-

gen.  

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till ärendet i sin helhet (det vill säga 

med placering av gruppbostaden i Viby)  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar först om arbetsutskottet bifaller 

punkterna 1-4 och finner att så sker.  

Ordförande frågar därefter om arbetsutskottet bifaller Agneta Hägglunds (S) 

yrkande om placering på Dalvägen eller Michael Rubbestads (SD) yrkande 

om placering i Viby och finner arbetsutskottet bifaller förslaget att boendet 

ska placeras i Viby.  

Reservation 

Agneta Hägglund (S) och Fredrik Anderstedt (S) reserverar sig mot beslutet 

i punkt 5.  

______________ 

 
 
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-05-14 KS 2019/00441 nr 95458 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Mattias Jonsgården, Biträdande kommundirektör 
0171-464375 
mattias.jonsgarden@habo.se 

 

Hemställan om utökad budget för ny gruppbostad 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beviljar vård- och omsorgsnämndens hemställan 

om investeringsram för ny gruppbostad med totalt 19,8 miljoner kronor 

för åren 2020-2021, uppdelat enligt nedan.  

2. Kommunfullmäktige utökar vård- och omsorgsnämndens 

investeringsram för år 2020 med 4 miljoner kronor för att finansiera 

investeringsutgifter för LSS boendet. 

3. Kommunfullmäktige noterar att utgifterna för året 2021 uppgår till 9,8 

miljoner kronor och år 2022 till 6 miljoner kr och tas upp i 

investeringsbudgeten för året 2021 och 2022. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av investeringen får ske 

med extern upplåning. Kommunstyrelsen får återkomma till 

kommunfullmäktige när behovet uppstår. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att gruppbostaden ska placeras i enlighet 

med placeringsalternativ ”Viby”.   

 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden har till kommunfullmäktige begärt om att få en 

utökad investeringsram för ny gruppbostad på Dalvägen (VOU § 123). 

Socialförvaltningen har i lokalförsörjningsplanen konstaterat att det finns 

behov av att starta en ny gruppbostad år 2020.  

Vård- och omsorgsnämnden gav i februari 2019 förvaltningschef i uppdrag 

att beställa en förstudie för nybyggnation av en gruppbostad för inflyttning 

hösten 2020. Kommunens lokalförsörjningschef har tagit fram en förstudie 

som presenteras i bilaga till denna tjänsteskrivelse.  

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att uppdra åt förvaltningschef att 

beställa från fastighetsavdelningen en projektstart för nybyggnation av ny 

gruppbostad (VOU § 38). Planeringsfasen som nu inleds görs med 

framtagande av förfrågningsunderlag (FFU) samt genomförande av 

upphandling.  

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-24 § 25 att återremittera ärendet för 

vidare utredning kring boendets placering, bland annat av privata alternativ.  

Förvaltningen har nu utrett ärendet och hittat en alternativ placering i Viby 

enligt bilaga.    



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-05-14 KS 2019/00441 nr 95458 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Investeringsutgiften uppgår till knappt 20 miljoner kronor. Beräknad årlig 

driftskostnad är 4,5 miljoner kronor exklusive hyra. Vård- och 

omsorgsnämnden behöver begära investeringsmedel för uppförande av 

gruppbostaden samt budgetera för driften av verksamheten. I 

tjänstemannaförslaget till budget för vård- och omsorgsnämnden för 2020 

finns denna verksamhet inte medtagen då sannolikheten att verksamheten är 

klar för drift under året är mycket liten. 

Enligt beräkning från kalkylator kommer investeringsutgifterna att uppgå 

till ca 19,8 mkr under en 3 års period. År 2020 är utgiften beräknat till ca 4 

mkr, år 2021 till 9,8 mkr och år 2022 till 6 mkr. 

Uppföljning 

Utgifterna för år 2020 följs upp i samband med bokslut 2020 till 

kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

KF 2020-02-24 § 25 

KS 2020-02-10 § 

KSAU 2020-01-27 § 7 

Tjänsteskrivelse nr 93489, daterad 2019-12-20  

Tjänsteskrivelse VON nr 3683, daterad 2019-02-13 

Dalvägen LSS boende, beslutsunderlag, LINK arkitektur 

Behovsanalys 

Förslag till placering i Viby    

__________ 

Beslut skickas till 

Kommundirektör 

Biträdande kommundirektör 

Ekonomichef 

Vård- och omsorgsnämnden 
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BAKGRUND OCH BESKRIVNING
LSS-BOENDE I VIBY, BÅLSTA

BAKGRUND OCH BESKRIVNING

Håbo Kommun är i behov av ett friliggande LSS-boende i Bålsta. 
I Viby, vid Frejas väg, finns en sedan 1970-talet detaljplanelagd 
fastighet som lämpar sig för detta.

LSS-boenden ska placeras i bostadsområden och vara en del av 
dessa. Det ska upplevas inkluderande och undvika att uppfattas 
som en institution. Samtidigt är det viktigt med viss avskildhet och 
en känsla av trygghet. 

BEHOVSANALYS

Det finns redan idag ett behov av friliggande LSS-boende i Håbo 
Kommun och prognosen är att det kommer behövas ett nytt sådant 
ungefär vart tredje år för en tid framöver. Fristående LSS-boende 
har som standard sex stycken lägenheter för lika många boende.

Detta planerade boende består av totalt sex lägenheter, med 
en boende per lägenhet. Alla lägenheterna har redan individer 
kopplade så gruppbostaden kommer att vara fullbelagd från start. 

PROGRAM
Programmet utgår dels från Håbo Kommuns dokument 
”Funktionsprogram Gruppbostad LSS” daterat 20190405, som är 
ett arbetsdokument under framtagande. Utöver det så har detta 
boende särskilda krav på några större lägenheter anpassat efter de 
behov de tilltänkta boende har. 

Husets sex lägenheter är kopplade två och två och ligger alla med 
entré från den gemensamma delen men kan även ha entré direkt 
utifrån. I ”Alternativ 1” är fyra lägenheter ca 40 kvm och två ca 50 
kvm för att få plats för taklyft, duschvagn, rullstolsparkering osv. 

För framtida flexibilitet kan det vara bra att fler eller alla lägenheter 
är 50 kvm. Ett alternativt förslag där alla lägenheter är 50kvm, 
”Alternativ 2”, finns med i detta beslutsunderlag.

LSS-boendet sett från söder

Generic Perspective
1:100
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PLATSANALYS
PLATSEN OCH NÄROMRÅDET

Situationsplan med information från detaljplan i rött
Skala 1:1000 (A3) SKALA 1:1000

Ortofoto över Viby och aktuell fastighet (bild: Google Maps)

Fastigheten sett från väster längs Frejas väg (bild: LinkArkitektur)

Fastigheten sett från öster längs Frejs väg (bild: LinkArkitektur)

Villor väster om fastigheten (bild: LinkArkitektur)

NÄROMRÅDET

Den aktuella fastigheten ligger i Viby, sydväst om Bålsta centrum, 
vid Frejas väg. Det är ca 3 km mellan tomten och centrum,  vilket 
tar ca 35-40 min att gå och ca 10 min att cykla. Det finns ett 
väl utvecklat nät av gång- och cykelbanor till Viby. Bussar går 
längs Kalmarleden. Viby är ett villaområde främst bebyggt med 
1,5-plansvillor. Bostadshusen har sadeltak och fasaderna har 
mestadels målad stående träpanel. Det ligger naturskönt i ett 
landskap med öppna gräsytor, åkrar och skogspartier. Frejas väg 
är en mindre bostadsgata som avslutas in en återvändsgränd. Här 
förekommer alltså ingen genomfartstrafik.

På fastigheten finns idag fotbollsmål, en boulebana samt några 
bänkar. I väster ligger ett skogsparti som ramar in en större grön 
allmänning. Områdets boende utnyttjar i dagsläget den aktuella 
fastigheten och intilligande grönområdet för rekreation.  

 

DETALJPLAN

Gällande detaljplan är fastställd och godkänd under 1970-talet (se 
detaljplanekarta på nästa sida). Fastigheten har planbeteckningen 
A, dvs ”område för allmänt ändamål”.

FASTIGHETEN

Fastigheten angörs via Frejas väg. Sydöst om fastigheten ligger en 
gång- och cykelväg. En ej anlagd gångstig löper diagonalt över 
tomten. Marken är flack med svag lutning upp mot väst. Idag är 
fastigheten en del av ett större grönområde med öppna gräsytor 
och några enstaka träd. De flesta träden på fastigheten ligger i 
nordvästra delen samt i gränsen mot Frejas väg. Projektets ambition 
är att bevara befintliga träd i så stor utsträckning som möjligt. 

I Viby finns det en gemensamhetsanläggning som består av 
grönområden, lekplatser samt erforderliga gång- och cykelvägar. 
A-tomten med dess fotbollsmål, boulebana samt bänkar ingår inte 
gemensamhetsanläggningen. En dialog om ersättande/flyttande 
av boulebana, fotbollsmål och bänkar bör dock upprättas med de 
berörda boende i området. En möjlig plats för planerna kan var på 
grönytan sydväst om A-tomten, se förslag på situationsplan här till 
höger.

LSS DALVÄGEN
SITUATIONSPLAN  FÖRE

2020-05-05
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LSS DALVÄGEN
DETALJPLAN

2020-05-05
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PLATSANALYS
GÄLLANDE DETALJPLAN

Gällande detaljplanekarta, från 1970-talet. (Håbo Kommun) Markering av aktuell fastighet i rött. 

Den gällande detaljplanen är från slutet av 1970-talet. Till stor del 
är planområdet bebyggt enl detaljplan. Den aktuella A-tomten är i 
princip den enda tomten som ej är bebyggd. 

Områdets B- och C-tomter har viss reglering när det gäller 
höjd, maximal areal i förhållande till tomtens storlek samt antal 
byggnader som får uppföras. Tex finns planbestämmelserna ”På 
med romersk siffra betecknat område får byggnad uppföras med 
högst det antal våningar som siffran anger.” och ”På med I betecknat 
område får byggnad icke uppföras till större höjd än 4,5 meter.” De 
flesta bostadshusen är till följd av detta 1,5 -plansvillor med branta 
sadeltak (se bild på föregående sida).

Denna typ av bestämmelser saknas dock för A-tomten. Det kan 
ändå ses som önskvärt att ett LSS-boende på A-tomten till stor 
del följer områdets byggnadskaraktär för att inte upplevas som en 
institution eller sticka ut som en ”främmande fågel”.
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HÅLLBARHET
FOKUSOMRÅDEN FÖR HÅLLBARHET

8 PROJEKTSPECIFIKA FOKUSOMRÅDEN

Till detta projekt har vi valt ut åtta fokusområden för hållbarhet.
Dessa bygger på, och är ett urval av, Håbo Kommuns mål och 
strategier för en hållbar kommun, i kombination med strategier som 
valts ut vid genomgång av Link Arkitekturs hållbarhetskompass. 

Miljöcertifiering är ett sätt att säkerställa hållbarhet och 
miljöanpassning för ett projekt.  I detta projekt är målet att eftersträva 
de målsättningar som finns för certifieringen ”Miljöbyggnad Silver”, 
men projektet kommer ej ansöka om certifiering. 

HÅBO KOMMUNS HÅLLBARHETSARBETE

Håbo kommun har sin utgångspunkt i kommunens vision, ”Vårt 
Håbo 2030”. En av inriktningarna i Håbo kommuns vision är att 
i Hållbara Håbo finns det goda livet. Visionen hanterar de tre 
dimensionerna ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. I 
Hållbara Håbo ska vi:

• ta vårt långsiktiga ansvar för natur och klimat 

• ha giftfria miljöer

• vara energieffektiva och fossilbränslefria

• skapa naturmiljöer med mångfald 

• arbeta för jämlikhet och delaktighet

• använda våra tillgångar och resurser ansvarsfullt öka 
kretsloppstänkandet 

3. AVFALL
Håbo Kommun har som mål att öka kretsloppstänkandet vid 
avfallshantering. Det innebär till exempel att förebygga uppkomsten 
av avfall, öka återanvändningen samt öka materialåtervinningen. 
Håbo Kommuns ”Avfallsplan 2016-2025” ska tas i beaktande.

I detta projekt gäller det bland annat att säkerställa utrymmen för 
källsortering, med extra fokus på tillgänglighet. Det ska finnas plats 
både inomhus och i tex miljörum för följande fraktioner: matavfall, 
restavfall, returpapper, pappersförpackningar, metallförpackningar, 
färgade och ofärgade glasförpackningar samt plastförpackningar.  

8. EKONOMI & VÄRDESKAPANDE

Förvaltningen av byggnaden ska vara i åtanke vid utformningen. 
Lösningar och material ska kunna repareras och underhållas 
med ett ekonomiskt hållbart perspektiv. 

Viby är idag ett relativt homogent villaområde. LSS-boendet 
förtätar den befintliga bebyggelsen och bidrar till mångfald och 
ökad utnyttjandegrad av infrastruktur och närliggande service.  
Busslinje för att ta sig till Bålsta centrum finns på ca 500 meters 
avstånd, vid Kalmarleden. Det finns ett närköp ca 1,5 km ifrån 
fastigheten, som man kan ta sig bra till via gång och cykelvägar. 

Ett väl genomfört projekt kan bli en bra referens för de framtida 
projekt som man ser behov av redan idag. Projektet kan bli 
värdeskapande genom att stärka kommunens hållbarhetsprofil 
och attraktionskraften till området. 

SAMMANFATTNING HÅLLBARHETSFOKUS 

• Klimatsmarta energilösningar

• Trä och andra miljövänliga material prioriteras

• Tillgänglig källsortering eftersträvas

• Viktigt med hantering av dagvatten

• Upplevelserika utemiljöer med biologisk mångfald

• Tillgänglighet och trygghet är viktiga ledord

• En god boendemiljö stöder god hälsan

• Ett väl genomfört projekt kan skapa mervärden 

6. TRYGGHET & IDENTITET

I Håbo har alla samma möjlighet att delta och växa. Stödet till 
utsatta grupper, minoriteter och resurssvaga ska vara starkt. Detta 
beskrivs till exempel i dokumentet “Full delaktighet i Håbo 2016-
2019”.

Tillgänglighet, trygghet och säkerhet är ledord vid utformningen 
av boendet. Det är viktigt att skapa både synlighet och integritet, 
likaså plats för både aktivitet och stillhet. Orienterbarhet och tydliga 
rumssamband är av hög prioritet. Det bör vara en lugn miljö utan 
allt för många kulörer, mönster eller material. Variation av dessa 
kan användas för att förtydliga funktioner, ytor och rumsligheter. 

7. HÄLSA
Håbo Kommun har som mål att främja sambandet mellan 
människors hälsa, genom goda fysiska och sociala miljöer, och 
hållbar samhällsutveckling i kommunen. Man vill möjliggöra för 
rörligt friluftsliv och rekreation. 

En god boendemiljö kan hjälpa till att stärka individen och 
den fysiska och psykiska hälsan. Målet om god hälsa kopplar 
starkt samman med målet om giftfria material, som påverkar 
inomhusmiljön.  Ljud- och ljusmiljö är viktigt då många boende är 
känsliga för intryck. Det kan handla om att reducera oönskade ljud 
och förstärka positiva ljud, samt möjlighet för de boende att själva 
regelera ljus efter behov, dygn och årstid. 

5. GRÖNSTRUKTUR & BIODIVERISTET
Håbo Kommun har som mål att skapa och bevara naturmiljöer 
med mångfald. I det ingår bland annat att skydda naturresurser, 
stärka ekosystemtjänster samt att skydda, bevara och utveckla 
naturmiljöer och den biologiska mångfalden. Behovet av gröna 
miljöer för kommunens invånare ska tillgodoses.

I projektet kan det handla om tillgänglig och upplevelserik 
utemiljö med mycket grönska och möjlighet till odling. Det är 
viktigt med olika platser för avskildhet, aktivitet och vila. Det 
innefattar till exempel även att värna om befintliga träd och 
skapa gröna tak. Projektet kan stärka de befintliga ekosystemen 
och öka den biologiska mångfalden.  Det finns tillgång till natur, 
fotbollsplaner, lekplats och park inom gångavstånd. Vibyspåret 
med rekreationsspår och utegym finns i närheten.

På fastigheten finns i dagsläget en gräsyta med fotbollsplan och 
boulebana. En nybyggnad kommer att minska områdets totala 
grönytan men det finns gott om yta kvar för aktiviteter som tex 
kubb, picknick osv. En dialog om ersättning/flytta av fotbollsplan 
och boulebana bör uppsättas med de boende i området.

4. BLÅSTRUKTUR
I Håbo Kommun vill man skydda vattenresurser, säkerställa hållbar 
dagvattenrening och stärka ekosystemtjänster. Projekt och 
lösningar bör anpassas till ett i framtiden förändrat klimat.

I detta projekt bör man i senare skede ta dagvattenhanteringen i 
beaktande och säkerställa att ökningen av hårdgjorda ytor tex inte 
skapar vattensjuka områden på gräsytan intill.

2. MATERIAL
Håbo Kommun har som mål att bli en giftfri och resurseffektivkommun, 
bland annat genom att minska användningen av miljö- och 
hälsofarliga ämnen. Det innebär även att förebygga uppkomsten 
av avfall, öka återanvändningen samt öka materialåtervinningen 
tex i byggprocessen, vilket även kopplar till målet om minskat avfall. 
 
Byggsektorn står idag för 20% av Sveriges totala klimatpåverkan, 
lika mycket som biltrafiken på vägarna. Senaste forskningen visar 
att byggnaders byggnadsmaterial har en större klimatpåverkan 
än byggnadens energianvändning. Trä och andra klimatsmarta 
material med låg miljöpåverkan förespråkas i projektet. Om 
möjligt kan återbrukade material och produkter användas. För att 
säkerställa att nya material är klimatsmarta och giftfria kan man tex 
använda sig av godkända material i miljödatabaser som Sunda Hus 
eller Byggvarubedömningen.

1. ENERGISMART DESIGN

Håbo Kommun har som mål att bli en fossilbränslefri kommun. 
Strategier är bl.a. att öka den egenproducerade förnybara energin, 
minimera energiförbrukningen, minska effekttoppar för el samt att 
säkerställa anpassning till ett förändrat klimat. 

För detta projekt kan det handla om att anpassa utformningen 
av byggnaden till platsen, tillgodose behov av dagsljus och 
solavskärmning samt installera energieffektiv belysning.

Som huvudsystem för energiförsörjning kan tex bergvärme och   
andra lösningar utredas. Energiåteranvändning kan vara en lösning 
att använda sig av. Kompletterande energiproduktion kan till exempel 
ske i form av solceller på taket. Enligt Energirådgivningens Solkarta 
finns ‘strålande’ förutsättningar för solceller i söderläge i området.  
(Källa: http://energiradgivningen.se/solkartan)
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BESKRIVNING SKISS
LSS BOENDE FÖR 6 PERSONER

DEN HÄR SKISSEN ÄR PRELIMINÄR OCH TÄNKT SOM ETT
UNDERLAG FÖR FORTSATTA DISKUSSIONER OM BÅDE
PLACERING OCH PROGRAM.

PROGRAM
6 BOSTÄDER PÅ 40 KVM MED HYGIENRUM SOM HAR MÅTT
SOM MÖJLIGGÖR FÖR HJÄLPARE, I ÖVRIGT UPPFYLLER
MÅTTEN DE KRAV SOM STÄLLS PÅ EN BOSTAD I DENNA
STORLEK. BOSTADENS HUVUDENTRE NÅS FRÅN DE
GEMENSAMMA UTRYMMENA. MÖJLIGHET TILL ENTRÉ
UTIFRÅN FINNS.

DET GEMENSAMMA BOSTADSUTRYMMET HAR OLIKA
VISTELSEZONER. ALLA YTOR HAR DAGSLJUS OCH INGA
KORRIDORER FINNS. KÖK OCH MATPLATS, SOM BRUKAR BLI
HJÄRTAT, CENTRALPUNKTEN, LIGGER I ANSLUTNING TILL
ENTRÉN OCH GER MÖJLIGHET TILL GOD KONTAKT MED DE
SOM KOMMER OCH GÅR.

UTEPLATSEN LIGGER I GOTT VÄDERSTRECK, OCKSÅ DEN I
NÄRA ANSLUTNING TILL KÖKET.

PERSONALUTRYMMEN ÄR SIDOORDNADE.

PLACERING
HUSETS PLACERING FÖLJER DEN BEFINTLIGA STRUKTURENS
RIKTNINGAR. HUSET ÄR VÄL INDRAGET FRÅN DALVÄGEN,
DELS PGA BEFINTLIGA TRÄD, DELS FÖR ATT SKAPA EN
AVSKILD, LUGN TRÄDGÅRD FÖR DE BOENDE.
FÖRRÅDSBYGGNADENS PLACERING I FÖRHÅLLANDE TILL
HUSET RAMAR IN ETT SLAGS TORG VID ENTRÉN.
PERSONALYTOR ÄR MER VÄNDA MOT ENTRÉN OCH PARKEN,
MEDAN DE BOENDE HAR FÖNSTER FRÄMST MOT DEN EGNA
GÅRDEN.

ANGÖRING
INFART SKER FRÅN DALVÄGEN. VÄNDRADIE FÖR
FÄRDTJÄNSTBUSS INRITAD I FÖRSLAGET. PARKERING FÖR
RÖRELSEHINDRAD NÄRA ENTRÉN, SAMT
KANSTENSPARKERING FÖR 3 BILAR.

VEGETATION
ALLA TRÄD PÅ RITNINGEN ÄR BEFINTLIGA, MED UNGEFÄRLIG
PLACERING. FÖRSLAGET TAR HÄNSYN TILL DESSA OCH HAR
SOM AMBITION ATT MAJORITETEN AV TRÄDEN SKA BEVARAS.

Situationsplan skala 1:500 (A3)

PLANLÖSNING

Byggnaden består av 6 stycken bostäder på 40 kvm alternativt 50 
kvm med hygienrum som har mått som möjliggör för hjälpare. I 
övrigt uppfyller måtten de krav som ställs på en bostad i denna 
storlek. 

Bostadens huvudentré nås från de gemensamma utrymmena. 
Möjlighet till entré utifrån till varje enskild lägenhet finns.

Det gemensamma bostadsutrymmet har olika vistelsezoner. Alla 
ytor har dagsljus och inga korridorer finns. Kök och matplats, som 
brukar bli hjärtat, centralpunkten, ligger i anslutning till entrén 
och ger möjlighet till god kontakt med de som kommer och går.

Uteplatsen ligger i gott väderstreck, också den i nära anslutning 
till köket.

Personalutrymmen är sidoordnade.

PLACERING
Husets placeras med fördel i det sydöstra hörnet, för att 
möjliggöra att befintliga träd kan behållas och bidra till avskildhet 
och grönska. Huset blir väl indraget från Frejas väg, och skapar en 
lugn trädgård för de boende. Personalytor och de gemensamma 
ytrymmen är vända mot entrétorget. Lägenheterna vänder sig 
främst mot den egna gården och omgivande park, med fönster 
och uteplatser i sydligt väderstreck.

ANGÖRING
Infart sker från Frejas väg. Vändradie för färdtjänstbuss inritad i 
förslaget. Parkering för rörelsehindrad nära entrén, samt parkering 
för tre bilar. 

UTEMILJÖ
Det är viktigt att rama in gården och tillföra grönska för att skapa 
avskildhet samt plats för olika aktiviteter. Varje lägenhet har egen 
uteplats som nås via en tillgänglig gångvägen runt byggnaden. 

Alla träd på ritningen är befintliga, med ungefärlig placering. 
Förslaget tar hänsyn till de befintliga träden och har som ambition 
att majoriteten av träden ska bevaras. Ett träd är borttaget i detta 
förslag.

SKALA 1:500 METER
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GESTALTNING
SKALA, MATERIAL, KULÖR

GESTALTNING

SKALA

LSS-boendet får en skala som är i samklang med omgivande 
bebyggelse. Byggnaden är i ett plan och uppdelad i flera 
sammansatta volymer som skapar intressanta kompositioner 
beroende på varifrån man ser byggnaden. Vid entrén ramas ett litet 
entrétorg in med hjälp av den kompletterande förrådsbyggnaden. 
En gemensam uteplats i soligt väderstreck skyddad av huskroppar 
på tre sidor formas av byggnaden. Cykelförvaring med tak placeras 
med fördel nära entré.

MATERIAL & KULÖR

Byggnaden föreslås att främst bestå av trä och andra klimatsmarta 
och giftfria material med låg miljöpåverkan. Om möjligt kan med 
fördel återbrukade material och produkter användas. 

STOMME
Till stomme föreslås trä som huvudmaterial.

FASAD
Till fasadmaterial föreslås träpanel. Man kan till exempel använda 
värmebehandlad panel, thermowood, som lämnar träet synligt el-
ler ha en målad panel. Fönster, partier och dörrar föreslås även de 
vara i trä.

TAK
Takytorna mot söder och väster föreslås få täckning av plåt eller 
takpapp. På dessa ytor finns plats för solceller. Takytorna mot norr 
och öster samt på förrådsbyggnaden kan istället få mossedumtak.

INTERIÖR
Det är viktigt att interiören känns lugn och välkomnande. Med för-
del används synligt trä och ljusa kulörer,  som kompletteras med 
kontrastfärger för orienterbarhet och tillgänglighet. Det är viktigt 
med fönsterplaceringar som ger utblickar mot gården och grön-
skan utanför.
 

UTEMILJÖ
Det är viktigt med en artrik och stimulerande utemiljö, gärna med 
plats för odling och ett växthus. Utrustning för träning och rekrea-
tion är prioriterat för att motivera till rörelse och gemenskap.

REFERENSER GESTALTNING

Vy från Frejas väg mot huvudentré

Vy från norr

Vy från söder

(bild: Sommarnöjen/Arrhov Frick, “Äpplarö 200”)

(bild: “Barnhouse Cabin”)

(bild: LP Architectur, “EFH D”)

(bild: Kuprinski/Kuprinska 
Arkitekter)

(bild: Superkül, “ Mineral 
Springs”)

BILDER FRÅN 3D MODELL
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KALKYL
KALKYL OCH TIDPLAN

KALKYL BYGGNAD ALT. 1

KALKYLEN INNEFATTAR FÄRDIGT HUS OCH MARKARBETEN PÅ TOMTMARK
Grundförstärkning som eventuell pålning eller urgrävning av otjänliga massor ingår inte. 

Produktionskostnad       15 000 kKr

Oförutsett 10%          1 560 kKr

Byggherrekostnad, projektadministration, bygglov, finansiering mm. 10%    1 720 KKr

Anslutningsavgifter VA/El            720 kKr

                                                                                                                                              Σ               19 000 kKr

Driftkostnad uppskattas till 400:-/m²/år

Samtliga kostnader ex moms.

DRIFT VERKSAMHET

Driftskostnad ca 2500 kr/dygn och plats, ex hyra.  

Ca 4 500 tkr årskostnad vid full drift.

MARKBEREDNING SPORTPLANER

Markberedning av ny boulebana samt gräsfotbollsplan med nya mål, likvärdiga de som i nuläget 
ligger på A-tomten, beräknas till ca 400 tkr. 

KALKYL ALT. 1

RÄNTA PER 2019-05-08  1,50% 

KALKYLDATUM    2020-05-08

FASTIGHET / BESKRIVNING  LSS boende + förrådsbyggnad

BESTÄLLARE   Vård- och omsorgsnämnd

KALYLEN GJORD AV  Mattias Jonsgården

PERIOD   1

ÅR   0

Beräkningsunderlag

Investering / restvärde  19 000 000

Livslängd projekt/avskrivningstid                 30

Hyrestid                    30

Tillkommande YTA (kvm)                525

Drift /kvm                400

Övrig drift                    0

Total drift       210 000

Årshyra     1 001 000

Hyra/kvm                1 907

KALKYL ALT. 2

RÄNTA PER 2020-05-08  1,50% 

KALKYLDATUM    2020-05-08

FASTIGHET / BESKRIVNING  LSS boende + förrådsbyggnad

BESTÄLLARE   Vård- och omsorgsnämnd

KALYLEN GJORD AV  Mattias Jonsgården

PERIOD   1

ÅR   0

Beräkningsunderlag

Investering / restvärde  19 800 000

Livslängd projekt/avskrivningstid                 30

Hyrestid                    30

Tillkommande YTA (kvm)                565

Drift /kvm                400

Övrig drift                    0

Total drift       226 000

Årshyra     1 050 000

Hyra/kvm                1 858

TIDPLAN

Q2 2022





 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2020-02-24  

Kommunfullmäktige  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 25 Dnr 2019/00441  

Hemställan om utökad budget för ny gruppbostad 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för vidare utredning av bland 

annat privata alternativ.  

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden har till kommunfullmäktige begärt om att få en 

utökad investeringsram för ny gruppbostad på Dalvägen (VOU § 123). 

Socialförvaltningen har i lokalförsörjningsplanen konstaterat att det finns 

behov av att starta en ny gruppbostad år 2020.  

Vård- och omsorgsnämnden gav i februari 2019 förvaltningschef i uppdrag 

att beställa en förstudie för nybyggnation av en gruppbostad för inflyttning 

hösten 2020. Kommunens lokalförsörjningschef har tagit fram en förstudie 

som presenteras i bilaga till denna tjänsteskrivelse.  

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att uppdra åt förvaltningschef att 

beställa från fastighetsavdelningen en projektstart för nybyggnation av ny 

gruppbostad (VOU § 38). Planeringsfasen som nu inleds görs med framta-

gande av förfrågningsunderlag (FFU) samt genomförande av upphandling.  

Beslutsunderlag 

KS 2020-02-10 § 

KSAU 2020-01-27 § 7 

Tjänsteskrivelse nr 93489, daterad 2019-12-20  

Tjänsteskrivelse VON nr 3683, daterad 2019-02-13 

Dalvägen LSS boende, beslutsunderlag, LINK arkitektur 

Behovsanalys 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att ärendet återremitteras för vidare utredning 

av bland annat privata alternativ. 

Agneta Hägglund (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag och att kommunsty-

relsens förslag men med placering av boendet på Dalvägen ska bifallas.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) yrkande 

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) 

yrkande.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-02-24  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar först om ärendet ska återremitteras i en-

lighet med Liselotte Grahn Elgs (M) yrkande eller behandlas idag och finner 

att ärendet återremitteras.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för att återre-

mittera och nej-röst för att behandla ärendet idag.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M), Per–Arne 

Öhman (M), Christofer Bonde (M), Carl–Johan Torstensson (M), Nils–Åke 

Mårheden (M), Bo Johnsson (M), Björn Hedö (M), Johan Jakobsson (C), 

Helene Zeland Bodin (C), Gunilla Alm (L), Kjell Dufvenberg (L), Fred 

Rydberg (KD), Ann–Sofie Borg (SD), Thomas Moore (SD), Erik Nylén 

(SD), Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida Belonoshko (SD), Tiina Fransson 

(SD), Roger Von Walden (M), Peter Kilger (M), Lisbeth Bolin (C), Linnéa 

Leinonen (SD), Kristian Leinonen (SD) 

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene 

Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Lars–Göran Bromander (S), Inger Wal-

lin (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Maria Annell (S), Owe Fröjd (Båp), 

Sjunne Green (Båp), Peter Björkman (Båp),  

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Robin Jande (V), Pyry Niemi (S), Anna 

Larsson (S) 

Marie Nordberg (MP) avstår.  

Med 24 ja-röster, 16 nej-röster och 1 som avstår återremitterar kommun-

fullmäktige ärendet  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommundirektör 

Biträdande kommundirektör 

Ekonomichef 

Vård- och omsorgsnämnden 

Tekniska nämnden  

Uppdragslista 

 

 

 



  Behovsanalys 1(2) 

 Datum  

 2020-02-19  

Socialförvaltningen 
Mats Ståhl-Elgström, Socialchef 

Behovsanalys Gruppbostad enlig § 9:9 LSS, Lag (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade samt ekonomiska 
konsekvenser av en eventuell försening. 

Förvaltningens bedömning av kommande behov av platser i gruppbostad 
LSS § 9:9. 

Socialförvaltningen har i kommunens lokalförsörjningsplan redogjort för behovet 

av gruppbostäder de närmaste åren. 2018 meddelade förvaltningen ett behov av 

gruppbostad om sex platser till 2020. Nästa gruppbostad, också om sex platser, 

behöver vara klar för inflyttning under 2023. Därefter har förvaltningen bedömt 

att det kommer att finnas ett behov av en ny gruppbostad om sex platser 2026 och 

2029. 

Den gruppbostad som enligt plan skulle varit klar 2020 har beställts av vård- och 

omsorgsnämnden och projekterats under hösten 2019. Beräknad inflyttning 

beräknas till kvartal 1, 2022. Gruppbostaden är ca 1,5 år försenad.  

På kommunstyrelsens sammanträde 2020-02-10 § 9 godkändes projektering och 

nödvändiga investeringsmedel samt att inplacering av gruppbostaden ska ske på 

en tomt i Kalmarsand. Kommunstyrelsen ville också ha föreliggande analys av 

behov. 

Plan och fastighet ger följande kommentar till den föreslagna tomten i 

Kalmarsand. ”Detaljplanen har inte startat så bara planarbetet tar minst 2 år, 

därefter upphandling/projektering/byggande ungefär ett år till. Ett överklagande 

förlänger det med ytterligare minst ett år.” 

Inplacering av bostad med särskild service 

Socialstyrelsen skriver i sin handbok: Bostad med särskild service för vuxna enligt 

LSS, under rubriken, Lokalisering: 

”För att målen med verksamheten enligt LSS ska uppnås behöver bostaden 

lokaliseras och utformas så att den ger förutsättningar för den enskilde att delta 

aktivt i samhällslivet och ger den enskilde möjlighet att leva som andra. 

Insatsen ska också tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor.” (sid 30) 

”För att undvika en institutionell miljö bör en bostad med särskild service för 

vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade inte vara belägen i nära anslutning till • en annan sådan 

bostad, eller • andra bostäder som inte är ordinära såsom t.ex. korttidshem eller 

särskilda boendeformer för äldre.” (sid 30) 

Vidare skriver man, 

”I förarbetena till LSS uttalas bland annat att principen bör vara att gruppbostäder 

är förlagda till vanliga bostadsområden och att de bör utformas och placeras så att 

de inte får en institutionell prägel.” (sid 31) 



  Behovsanalys 2(2) 

 Datum  

 2020-02-19  

Socialförvaltningen 
Mats Ståhl-Elgström, Socialchef 

 

Behov hos enskilda individer 

Majoriteten av enskilda individer som beviljas insatsen gruppboende enligt LSS är 

personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Sex 

enskilda individer har påbörjat en kontakt med myndighet och dialog pågår med 

förvaltningen runt behov av särskilt boende i gruppbostad under 2020. 

Förvaltningens bedömning är att samtliga individer kommer att få ett gynnande 

beslut vid ansökan. Ytterligare fyra individer finns aktuella och bedöms i nuläget 

inkomma med ansökan till gruppbostad till 2023.  

I 7 § LSS anges bland annat att man har rätt till insatserna enligt 9 § 1-9, där 

särskilt boende ingår som en av insatserna, om man behöver sådan hjälp i sin 

livsföring och behovet inte tillgodoses på annat sätt.  

Enligt LSS § 15 hör det till kommunens uppgifter att: 

1. fortlöpande följa upp vilka som omfattas av lagen och vilka deras behov av stöd och 

service är, 

2. verka för att personer som anges i 1 § får sina behov tillgodosedda, 

Ekonomiska konsekvenser av försening  

Köp av platser 

Inkommen ansökan kan vid gynnande beslut medföra att förvaltningen behöver 

verkställa beslutet genom att köpa extern plats utanför kommunen. I budget 2020 

räknar förvaltningen med att priset per plats kommer att ligga på 5000 kr dygnet 

vilket motsvarar en årskostnad på 1,8 mkr per plats.  

Särskild avgift 

När handläggaren fattar ett gynnande beslut har förvaltningen viss tid på sig att 

verkställa beslutet. Verkställer inte kommunen beslutet i tid har IVO, inspektionen 

för vård och omsorg, rätt att begära en så kallad särskild avgift som kommunen 

måste betala, se LSS § 28a. IVO får begära särskild avgift inom ett spann som 

sträcker sig mellan 10 000 kr till 1 mkr. Hur snabbt beslutet ska verkställas 

fastställs bland annat utifrån komplexitet i ärendet och hur länge individen varit 

känd i förvaltningen. En fingervisning utifrån liknande ärenden och domar i 

förvaltnings- och kammarrätt kan vara att man anser att sex månaders 

verkställighetstid kan anses rimlig för särskilt boende enligt LSS § 9.9, 

gruppbostad. 

När de sex månaderna har gått och insatsen inte verkställts kan man förenklat 

beskriva det som att den särskilda avgiften räknas fram på beräknad kostnad som 

kommunen skulle ha haft om insatsen verkställts, kostnader för kompenserande 

insatser kan helt eller delvis avräknas. IVO ansöker om den särskilda avgiften och 

förvaltnings- och kammarrätt fastställer avgiften. 

Ett års försening kan potentiellt kosta upp till en miljon kronor per individ i 

särskild avgift. Det är dock många parametrar som avgör vilken straffavgift som 



  Behovsanalys 3(2) 

 Datum  

 2020-02-19  

Socialförvaltningen 
Mats Ståhl-Elgström, Socialchef 

 

tas ut i det enskilda ärendet varför detta får ses om ett värsta scenario. Beloppet 

för utebliven insats särskilt boende § 9:9 brukar, enligt förvaltningens erfarenhet, 

dock vara bland de högre avgifter som IVO begär. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att extern verkställighet potentiellt kan 

komma att kosta förvaltningen 10,9 mkr/år och att utdömande av särskild avgift 

skulle kunna hamna mellan 3 mkr och 6 mkr. 

Socialförvaltningens analys 

Gruppbostaden som planerats till 2020 är redan kraftigt försenad med en beräknad 

tid för inflyttning till kvartal 1 2022. Den föreslagna inplaceringen i Kalmarsand 

medför ytterligare försening då samråd inte är genomfört och antagande beräknas 

kunna ske tidigast 2021. Förutom att en försening i processen gör att ett antal 

individer riskerar att inte få sina lagstadgade rättigheter tillgodosedda, medför en 

försening också att kommunen kan drabbas av tillkommande kostnader i form av 

extern verkställighet på upp till 10,9 mkr/år samt alternativt särskild avgift om 

upp till 3-6 mkr. 

Förvaltningen föreslår, av ovan angivna skäl, att den gruppbostad som planerats 

till 2020 byggs på en tomt där planprocessen är klar så att byggnationen inte 

försenas ytterligare och att nästa gruppbostad, som bör vara klar under 2023, 

projekteras skyndsamt och byggs på föreslagen tomt i Kalmarsand. 

---- 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2020-02-10  

Kommunstyrelsen  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 9 Dnr 2019/00441  

Hemställan om utökad budget för ny gruppbostad 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja vård- och omsorgsnämndens 

hemställan om att utöka investeringsram för ny gruppbostad med 20,3 mil-

joner kronor för åren 2020-2021, uppdelat enligt nedan.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att utöka vård- och omsorgsnämndens inve-

steringsram för år 2020 med 6 miljoner kronor för att finansiera investe-

ringsutgifter för LSS boendet. 

3. Kommunfullmäktige noterar att kostnaderna för året 2021 uppgår till 14,3 

miljoner kronor och tas upp i investeringsbudgeten för året 2021. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att gruppbostaden ska placeras i Kalmars-

and istället för på Dalvägen. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att en behovsanalys ska finnas med i hand-

lingarna till fullmäktige.  

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden har till kommunfullmäktige begärt om att få en 

utökad investeringsram för ny gruppbostad på Dalvägen (VOU § 123). 

Socialförvaltningen har i lokalförsörjningsplanen konstaterat att det finns 

behov av att starta en ny gruppbostad år 2020.  

Vård- och omsorgsnämnden gav i februari 2019 förvaltningschef i uppdrag 

att beställa en förstudie för nybyggnation av en gruppbostad för inflyttning 

hösten 2020. Kommunens lokalförsörjningschef har tagit fram en förstudie 

som presenteras i bilaga till denna tjänsteskrivelse.  

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att uppdra åt förvaltningschef att 

beställa från fastighetsavdelningen en projektstart för nybyggnation av ny 

gruppbostad (VOU § 38). Planeringsfasen som nu inleds görs med framta-

gande av förfrågningsunderlag (FFU) samt genomförande av upphandling.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2020-01-27 § 7 

Tjänsteskrivelse nr 93489, daterad 2019-12-20  

Tjänsteskrivelse VON nr 3683, daterad 2019-02-13 

Dalvägen LSS boende, beslutsunderlag, LINK arkitektur 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(3) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-02-10  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut, samt 

att gruppbostaden ska placeras på Dalvägen enligt ursprungsförslaget.  

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut, 

samt att gruppbostaden ska placeras i Kalmarsand enligt ett av alternativför-

slagen.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till byggande av ny gruppbostad med placering 

på Dalvägen, enligt arbetsutskottets förslag, samt avslag till arbetsutskottets 

förslag om extra finansiering.  

Michael Rubbestad (SD) yrkar att en behovsanalys ska finnas med i hand-

lingarna till Kommunfullmäktige.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar först om kommunstyrelsen bi-

faller arbetsutskottets förslag med placering av gruppbostaden i Kalmarsand 

eller på Dalvägen och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget med 

placering av gruppbostaden i Kalmarsand.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 

arbetsutskottets förslag med placering i Kalmarsand, nej-röst för bifall till 

arbetsutskottets förslag med placering på Dalvägen.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Per-Arne Öhman (M), Helene 

Zeland Bodin (M), Kjell Dufvenberg (L), Christian Nordberg (MP), Fred 

Rydberg (KD, Michael Rubbestad (SD), Thomas Moore (SD) 

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Helen Cranser (S), Fredrik An-

derstedt (S), Sven-Olov Dväring (S), Owe Fröjd (Båp).  

Med 8 ja-röster och 5 nej-röster bifaller kommunstyrelsen arbetsutskottets 

förslag till beslut med placering av boendet i Kalmarsand. 

Beslutsgång 2 

Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Owe 

Fröjds (Båp) ändringsyrkande och finner att det avslås.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller Michael Rubbestads (SD) 

yrkande om att behovsanalys ska presenteras i handlingarna till kommun-

fullmäktiges sammanträde och finner att så sker.  

______________ 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(3) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-02-10  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutet skickas till: 

Biträdande kommundirektör 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2020-01-27  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 10 Dnr 2019/00441  

Hemställan om utökad budget för ny gruppbostad 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja vård- och omsorgsnämndens 

hemställan om att utöka investeringsram för ny gruppbostad med 20,3 mil-

joner kronor för åren 2020-2021, uppdelat enligt nedan.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att utöka vård- och omsorgsnämndens inve-

steringsram för år 2020 med 6 miljoner kronor för att finansiera investe-

ringsutgifter för LSS boendet. 

3. Kommunfullmäktige noterar att kostnaderna för året 2021 uppgår till 14,3 

miljoner kronor och tas upp i investeringsbudgeten för året 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att utreda en 

alternativ placering av LSS-boendet.  

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden har till kommunfullmäktige begärt om att få en 

utökad investeringsram för ny gruppbostad på Dalvägen (VOU § 123). 

Socialförvaltningen har i lokalförsörjningsplanen konstaterat att det finns 

behov av att starta en ny gruppbostad år 2020.  

Vård- och omsorgsnämnden gav i februari 2019 förvaltningschef i uppdrag 

att beställa en förstudie för nybyggnation av en gruppbostad för inflyttning 

hösten 2020. Kommunens lokalförsörjningschef har tagit fram en förstudie 

som presenteras i bilaga till denna tjänsteskrivelse.  

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att uppdra åt förvaltningschef att 

beställa från fastighetsavdelningen en projektstart för nybyggnation av ny 

gruppbostad (VOU § 38). Planeringsfasen som nu inleds görs med framta-

gande av förfrågningsunderlag (FFU) samt genomförande av upphandling.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse nr 93489, daterad 2019-12-20  

- Tjänsteskrivelse VON nr 3683, daterad 2019-02-13 

- Dalvägen LSS boende, beslutsunderlag, LINK arkitektur  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-01-27  

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut 

med tillägget att förvaltningen ges i uppdrag att utreda en alternativ place-

ring av LSS-boendet.   

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller för-

valtningens förslag till beslut med Michael Rubbestads (SD) tilläggsyrkande 

och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Biträdande kommundirektör 

 

 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-12-20 KS 2019/00441 nr 93489 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Mattias Jonsgården, Biträdande kommundirektör 
0171-464375 
mattias.jonsgarden@habo.se 

 

Hemställan om utökad budget för ny gruppbostad 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja vård- och 

omsorgsnämndens hemställan om att utöka investeringsram för ny 

gruppbostad med 20,3 miljoner kronor för åren 2020-2021, uppdelat 

enligt nedan.  

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka vård- och 

omsorgsnämndens investeringsram för år 2020 med 6 miljoner kronor 

för att finansiera investeringsutgifter för LSS boendet. 

3. Kommunfullmäktige noter att kostnaderna för året 2021 uppgår till 14,3 

miljoner kronor och tas upp i investeringsbudgeten för året 2021. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av investeringen får ske 

med extern upplåning. Kommunstyrelsen får återkomma till 

kommunfullmäktige när behovet uppstår. 

 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden har till kommunfullmäktige begärt om att få en 

utökad investeringsram för ny gruppbostad på Dalvägen (VOU § 123). 

Socialförvaltningen har i lokalförsörjningsplanen konstaterat att det finns 

behov av att starta en ny gruppbostad år 2020.  

Vård- och omsorgsnämnden gav i februari 2019 förvaltningschef i uppdrag 

att beställa en förstudie för nybyggnation av en gruppbostad för inflyttning 

hösten 2020. Kommunens lokalförsörjningschef har tagit fram en förstudie 

som presenteras i bilaga till denna tjänsteskrivelse.  

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att uppdra åt förvaltningschef att 

beställa från fastighetsavdelningen en projektstart för nybyggnation av ny 

gruppbostad (VOU § 38). Planeringsfasen som nu inleds görs med 

framtagande av förfrågningsunderlag (FFU) samt genomförande av 

upphandling. 

 
Ärendet  

Socialförvaltningen har i lokalförsörjningsplanen konstaterat att det finns 

behov av att starta en ny gruppbostad år 2020 och det underlag som tagits 

fram redovisar en plan för uppförande av ny gruppbostad.  

Gruppbostad är en insats som beviljas enligt Lag (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS), § 9:9.  
 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-12-20 KS 2019/00441 nr 93489 

 

Socialförvaltningen har beskrivit krav på gruppbostaden i ett arbetsmaterial 

”Funktionsprogram Gruppbostad LSS 2019-04-04”, vilket utgör en första 

del i ett tänkt funktionsprogram för gruppbostäder. Arbetsmaterialet har 

utgjort förvaltningens kravspecifikation i förstudien.  

Gruppbostaden planeras att uppföras på Dalvägen. Investeringskostnaden 

uppgår, enligt alt 2 i underlaget, till 20,3 miljoner kronor. Enligt alt 2 ska 

samtliga lägenheter bli 50 kvm för att ge ökad flexibilitet i användningen. 

 

Tidplan för projektet är ett planerad färdigställande kvartal 4 år 2021. 

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att uppdra åt förvaltningschef att 

beställa från fastighetsavdelningen en projektstart för nybyggnation av ny 

gruppbostad (VOU § 38). Planeringsfasen som nu inleds görs med 

framtagande av förfrågningsunderlag (FFU) samt genomförande av 

upphandling. 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Investeringskostnaden uppgår till drygt 20 miljoner kronor. Beräknad årlig 

driftskostnad är 4,5 miljoner kronor exklusive hyra. Vård- och 

omsorgsnämnden behöver begära investeringsmedel för uppförande av 

gruppbostaden samt budgetera för driften av verksamheten. I 

tjänstemannaförslaget till budget för vård- och omsorgsnämnden för 2020 

finns denna verksamhet inte medtagen då sannolikheten att verksamheten är 

klar för drift under året är mycket liten. 

Enligt beräkning från kalkylator kommer kostnaderna att uppgå till ca 20,3 

mkr under en 3 års period. År 2020 är kostnaden beräknat till ca 6 mkr, år 

2021 till 14,3 mkr. 

Uppföljning 

Kostnaderna för år 2020 följs upp i samband med bokslut 2020 till 

kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Denna tjänsteskrivelse nr 93489, daterad 2019-12-20  

– Tjänsteskrivelse VON nr 3683, daterad 2019-02-13  

– Dalvägen LSS boende, beslutsunderlag, LINK arkitektur  

 

 __________ 

Beslut skickas till 

Kommundirektör 

Biträdande kommundirektör 

Ekonomichef 

Barn- och utbildningsnämnden 

Tekniska nämnden 

 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-12-17 VON 2019/00028 nr 4353 

Socialförvaltningen 
Avdelning Stöd till äldre och funktionsnedsatta 
Erik Johansson, Avdelningschef 
 
erik.johansson@habo.se 

 

Ny gruppbostad 2020 

Förslag till beslut  

1. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningschef att beställa en 

gruppbostad på Dalvägen i enlighet med bifogat underlag. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att hos Kommunfullmäktige äska 

om investeringsmedel om 20,3 miljoner kronor. 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden gav i februari 2019 förvaltningschef i uppdrag 

att beställa en förstudie för nybyggnation av en gruppbostad för inflyttning 

hösten 2020. Kommunens lokalförsörjningschef har tagit fram en förstudie 

som presenteras i bilaga till denna tjänsteskrivelse. Vård- och 

omsorgsnämnden behöver ta ställning till fortsatt projektering och 

beställning.    

Ärendet 

Det underlag som tagits fram redovisar en plan för uppförande av ny 

gruppbostad i enlighet med nämndens behov. Förvaltningen har beskrivit 

krav på gruppbostaden i ett arbetsmaterial ”Funktionsprogram Gruppbostad 

LSS 2019-04-04”, vilket utgör en första del i ett tänkt funktionsprogram för  

gruppbostäder. Arbetsmaterialet har utgjort förvaltningens kravspecifikation 

i förstudien. 

Gruppbostaden planeras att uppföras på Dalvägen. Investeringskostnaden 

uppgår enligt underlag till 19,6 miljoner kronor. Efter upprättande av 

underlaget har förvaltningen dock begärt en korrigering där samtliga 

lägenheter ska projekteras till 50 kvm för att ge ökad flexibilitet i 

användningen – utökningen av lokalytan medför en ökad byggkostnad om 

700 tusen kronor jämfört med kalkylen i bifogat beslutsunderlag 

Tidplan för projektet är inte fastställd men nämnden har tidigare specificerat 

att nämnden har behov av gruppbostaden hösten 2020. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Investeringskostnaden uppgår till drygt 20 miljoner kronor. Beräknad årlig 

driftskostnad är 4,5 miljoner kronor exklusive hyra. Vård- och 

omsorgsnämnden behöver begära investeringsmedel för uppförande av 

gruppbostaden samt, när nämnden erhållit fastställd tidplan, budgetera för 

driften av verksamheten. I tjänstemannaförslaget till budget för vård- och 

omsorgsnämnden för 2020 finns denna verksamhet inte medtagen då 

sannolikheten att verksamheten är klar för drift under året är mycket liten. 



  TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-12-03 VON 2019/00028 nr 4353 

 

Uppföljning 

Förvaltningen återrapporterar till nämnden när förvaltningen fått en tidplan 

för uppförandet från lokalförsörjningschefen.   

Beslutsunderlag 

– Denna tjänsteskrivelse nr 4353, daterad 2019-12-03 

– Tjänsteskrivelse VON nr 3683, daterad 2019-02-13 

– Dalvägen LSS boende, beslutsunderlag, LINK arkitektur 

– Arbetsmaterial ”Funktionsprogram Gruppbostad LSS 20190404”  

______________ 
Beslut skickas till 
Lokalförsörjningschef, Mattias Jonsgården 

Tekniska förvaltningen 

Kommunstyrelsen 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2019-12-10  

Vård- och omsorgsnämnden  

 

  

VON § 123 Dnr 2019/00028  

Beslut om beställning - Ny gruppbostad 2020 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige äska om inve-

steringsmedel om 20,3 miljoner kronor. 

2. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningschef att beställa en grupp-

bostad på Dalvägen i enlighet med bifogat underlag. 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden gav i februari 2019 förvaltningschef i uppdrag 

att beställa en förstudie för nybyggnation av en gruppbostad för inflyttning 

hösten 2020. Kommunens lokalförsörjningschef har tagit fram en förstudie 

som presenteras i bilaga till denna tjänsteskrivelse. Vård- och omsorgs-

nämnden behöver ta ställning till fortsatt projektering och beställning.    

Ärendet 

Det underlag som tagits fram redovisar en plan för uppförande av ny grupp-

bostad i enlighet med nämndens behov. Förvaltningen har beskrivit krav på 

gruppbostaden i ett arbetsmaterial ”Funktionsprogram Gruppbostad LSS 

2019-04-04”, vilket utgör en första del i ett tänkt funktionsprogram för 

gruppbostäder. Arbetsmaterialet har utgjort förvaltningens kravspecifikation 

i förstudien. 

Gruppbostaden planeras att uppföras på Dalvägen. Investeringskostnaden 

uppgår enligt underlag till 19,6 miljoner kronor. Efter upprättande av un-

derlaget har förvaltningen dock begärt en korrigering där samtliga lägenhet-

er ska projekteras till 50 kvm för att ge ökad flexibilitet i användningen – 

utökningen av lokalytan medför en ökad byggkostnad om 700 tusen kronor 

jämfört med kalkylen i bifogat beslutsunderlag 

Tidplan för projektet är inte fastställd men nämnden har tidigare specificerat 

att nämnden har behov av gruppbostaden hösten 2020. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Investeringskostnaden uppgår till drygt 20 miljoner kronor. Beräknad årlig 

driftskostnad är 4,5 miljoner kronor exklusive hyra. Vård- och omsorgs-

nämnden behöver begära investeringsmedel för uppförande av gruppbosta-

den samt, när nämnden erhållit fastställd tidplan, budgetera för driften av 

verksamheten. I tjänstemannaförslaget till budget för vård- och omsorgs-

nämnden för år 2020 finns denna verksamhet inte medtagen då sannolikhet-

en att verksamheten är klar för drift under året är mycket liten. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-12-10  

Vård- och omsorgsnämnden   

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

VON § 123 Dnr 2019/00028  

Uppföljning 

Förvaltningen återrapporterar till nämnden när förvaltningen fått en tidplan 

för uppförandet från lokalförsörjningschefen.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse nr 4353, daterad 2019-12-03 

Vård- och omsorgsnämndens beslut § 38, 2019-02-26 

Dalvägen LSS boende, beslutsunderlag, LINK arkitektur 

Arbetsmaterial ”Funktionsprogram Gruppbostad LSS 20190404”  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden godkänner att äska investeringsmedels och 

beställa gruppbostad och finner att så sker. 

______________ 
Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Lokalförsörjningschef, Mattias Jonsgården 

Tekniska förvaltningen, för kännedom     
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BAKGRUND OCH BESKRIVNING
LSS-BOENDE VID DALVÄGEN, BÅLSTA

BAKGRUND OCH BESKRIVNING

Håbo Kommun är i behov av ett friliggande LSS-boende i Bålsta. 
Vid Dalvägen finns en sedan länge detaljplanelagd fastighet som 
lämpar sig för detta.

LSS-boenden ska placeras i bostadsområden och vara en del av 
dessa. Det ska upplevas inkluderande och undvika att uppfattas 
som en institution. Samtidigt är det viktigt med viss avskildhet och 
en känsla av trygghet. 

BEHOVSANALYS

Det finns redan idag ett behov av friliggande LSS-boende i Håbo 
Kommun och prognosen är att det kommer behövas ett nytt sådant 
ungefär vart tredje år för en tid framöver. Fristående LSS-boende 
har som standard sex stycken lägenheter för lika många boende.

Detta planerade boende består av totalt sex lägenheter, med 
en boende per lägenhet. Alla lägenheterna har redan individer 
kopplade så gruppbostaden kommer att vara fullbelagd från start. 

PROGRAM
Programmet utgår dels från Håbo Kommuns dokument 
”Funktionsprogram Gruppbostad LSS” daterat 20190405, som är 
ett arbetsdokument under framtagande. Utöver det så har detta 
boende särskilda krav på några större lägenheter anpassat efter de 
behov de tilltänkta boende har. 

Husets sex lägenheter är kopplade två och två och ligger alla med 
entré från den gemensamma delen men kan även ha entré direkt 
utifrån. I ”Alternativ 1” är fyra lägenheter ca 40 kvm och två ca 50 
kvm för att få plats för taklyft, duschvagn, rullstolsparkering osv. 

För framtida flexibilitet kan det vara bra att fler eller alla lägenheter 
är 50 kvm. Ett alternativt förslag där alla lägenheter är 50kvm, 
”Alternativ 2”, finns med i detta beslutsunderlag.

D A L V Ä G E N

LSS-boendet sett från väst
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PLATSANALYS
PLATSEN OCH NÄROMRÅDET

Situationsplan med information från detaljplan i rött
Skala 1:1000 (A3)

SKALA 1:1000

Ortofoto över Bålsta och aktuell fastighet (bild: Eniro)

Fastigheten sett från sydost (bild: Google maps)

Fastigheten sett från nordost (bild: Google maps)

Villor söder om fastigheten (bild: Google maps)

NÄROMRÅDET

Den aktuella fastigheten ligger nordväst om Bålsta centrum vid 
Dalvägen. Det tar ca 15 min att gå och 5 min att cykla de ca 1,5 
km mellan tomten och centrum. Längs Dalvägen löper en gångväg 
som skiljs åt från bilvägen med en trädallé. 

Området kring fastigheten är främst bebyggt med 1-plans- och 
1,5-plansvillor och låga garagelängor från 1970- 1980-tal. Alla 
bostadshus har svarta sadeltak och fasaderna har mestadels målad 
stående träpanel, ibland i kombination med tegel eller puts. Norr 
om fastigheten ligger Västerängskolan, som i dagsläget utnyttjar 
grönområdet där den aktuella fastigheter ligger. Det gör även de 
förskolor som finns i områdets närhet. 

I närhet av fastigheten finns bland annat en boulebana samt 
en tennisbana och många öppna gräsytor. I väster ligger ett 
skogsparti som ramar in en större grön allmänning. Området 
är ett populärt rekreationsområde. Söder om den aktuella 
fastigheten planeras Gröna dalen som föreslås utvecklas till 
en stadspark som binder ihop de centrala delarna av Bålsta 
med Mälaren och sammanför Bålstas bostadsområden. 
 

DETALJPLAN

Gällande detaljplan är fastställd och godkänd 1971 (se nästa sida). 
Detaljplanens gräns sammanfaller med den aktuella fastighetens 
gräns. Enligt Håbo Kommuns planavdelning så skiljer sig 
dragningen av detaljplanegränsen något mellan kommunens och 
länsstyrelsens kartor, men denna skillnad är marginell och är inget 
som äventyrar detta projekt.

Detaljplanen innehåller en del överkryssade linjer från ett tidigare 
detaljplaneförslag, därför har vi tagit fram en tydligare tolkning av 
planen med gällande linjer i rött (se plan till höger). 

Fastigheten har planbeteckningen A, dvs ”område för allmänt 
ändamål”. Högsta byggnadshöjd över omgivande markplan är 
begränsat till 3 meter.  Närmast Dalvägen finns ett område som 
inte får bebyggas, varav en del är reserverat för ledningar i mark 
(U-område). I detaljplanen finns förslag på en gångväg som kopplar 
samman Dalvägen, Tärnavägen och gångvägen norr om tomten.

FASTIGHETEN
Marken är relativt flack med svag lutning upp mot nordväst. 
Sydväst om fastigheten, mot villorna, löper ett dike. Idag är 
fastigheten en del av ett större grönområde med öppna gräsytor 
och några enstaka träd. De flesta träden ligger precis i gränsen till 
eller utanför fastigheten, förutom en stor hängbjörk som står inom 
fastighetsgränserna. Projektets ambition är att bevara befintliga 
träd i så stor utsträckning som möjligt. En ej anlagd gångstig löper 
diagonalt över tomten och har troligen uppkommit för att det är 
den genaste vägen till gång- och cykelvägen i nordväst. 

LSS DALVÄGEN
SKISS
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PLATSANALYS
GÄLLANDE DETALJPLAN

Gällande detaljplan från 1971. (Håbo Kommun) Markering av aktuell fastighet i rött. 
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HÅLLBARHET
FOKUSOMRÅDEN FÖR HÅLLBARHET

8 PROJEKTSPECIFIKA FOKUSOMRÅDEN

Till detta projekt har vi valt ut åtta fokusområden för hållbarhet.
Dessa bygger på, och är ett urval av, Håbo Kommuns mål och 
strategier för en hållbar kommun, i kombination med strategier som 
valts ut vid genomgång av Link Arkitekturs hållbarhetskompass. 

Miljöcertifiering är ett sätt att säkerställa hållbarhet och 
miljöanpassning för ett projekt. I detta projekt är målet att eftersträva 
de målsättningar som finns för certifieringen ”Miljöbyggnad Silver”, 
men projektet kommer ej ansöka om certifiering. 

HÅBO KOMMUNS HÅLLBARHETSARBETE

Håbo kommun har sin utgångspunkt i kommunens vision, ”Vårt 
Håbo 2030”. En av inriktningarna i Håbo kommuns vision är att 
i Hållbara Håbo finns det goda livet. Visionen hanterar de tre 
dimensionerna ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. I 
Hållbara Håbo ska vi:

• ta vårt långsiktiga ansvar för natur och klimat 

• ha giftfria miljöer

• vara energieffektiva och fossilbränslefria

• skapa naturmiljöer med mångfald 

• arbeta för jämlikhet och delaktighet

• använda våra tillgångar och resurser ansvarsfullt öka 
kretsloppstänkandet 

3. AVFALL
Håbo Kommun har som mål att öka kretsloppstänkandet vid 
avfallshantering. Det innebär till exempel att förebygga uppkomsten 
av avfall, öka återanvändningen samt öka materialåtervinningen. 
Håbo Kommuns ”Avfallsplan 2016-2025” ska tas i beaktande.

I detta projekt gäller det bland annat att säkerställa utrymmen för 
källsortering, med extra fokus på tillgänglighet. Det ska finnas plats 
både inomhus och i tex miljörum för följande fraktioner: matavfall, 
restavfall, returpapper, pappersförpackningar, metallförpackningar, 
färgade och ofärgade glasförpackningar samt plastförpackningar.  

8. EKONOMI & VÄRDESKAPANDE

Förvaltningen av byggnaden ska vara i åtanke vid utformningen. 
Lösningar och material ska kunna repareras och underhållas 
med ett ekonomiskt hållbart perspektiv. 

LSS-boendet planeras i närområdet kring Bålsta centrum, där 
man har en övergripande plan om att förtäta samhället för att 
skapa bättre hållbarhet. En tätare stad ger ett bättre underlag 
för lokala samhällsfunktioner och service, vilket även kan minska 
bilberoendet.

Ett väl genomfört projekt kan bli en bra referens för de framtida 
projekt som man ser behov av redan idag. Projektet kan bli 
värdeskapande genom att stärka kommunens hållbarhetsprofil 
och attraktionskraften till området. 

SAMMANFATTNING HÅLLBARHETSFOKUS 

• Klimatsmarta energilösningar

• Trä och andra miljövänliga material prioriteras

• Tillgänglig källsortering eftersträvas

• Viktigt med hantering av dagvatten

• Upplevelserika utemiljöer med biologisk mångfald

• Tillgänglighet och trygghet är viktiga ledord

• En god boendemiljö stöder god hälsan

• Ett väl genomfört projekt kan skapa mervärden 

6. TRYGGHET & IDENTITET

I Håbo har alla samma möjlighet att delta och växa. Stödet till 
utsatta grupper, minoriteter och resurssvaga ska vara starkt. Detta 
beskrivs till exempel i dokumentet “Full delaktighet i Håbo 2016-
2019”.

Tillgänglighet, trygghet och säkerhet är ledord vid utformningen 
av boendet. Det är viktigt att skapa både synlighet och integritet, 
likaså plats för både aktivitet och stillhet. Orienterbarhet och tydliga 
rumssamband är av hög prioritet. Det bör vara en lugn miljö utan 
allt för många kulörer, mönster eller material. Variation av dessa 
kan användas för att förtydliga funktioner, ytor och rumsligheter. 

7. HÄLSA
Håbo Kommun har som mål att främja sambandet mellan 
människors hälsa, genom goda fysiska och sociala miljöer, och 
hållbar samhällsutveckling i kommunen. Man vill möjliggöra för 
rörligt friluftsliv och rekreation. 

En god boendemiljö kan hjälpa till att stärka individen och 
den fysiska och psykiska hälsan. Målet om god hälsa kopplar 
starkt samman med målet om giftfria material, som påverkar 
inomhusmiljön.  Ljud- och ljusmiljö är viktigt då många boende är 
känsliga för intryck. Det kan handla om att reducera oönskade ljud 
och förstärka positiva ljud, samt möjlighet för de boende att själva 
regelera ljus efter behov, dygn och årstid. 

5. GRÖNSTRUKTUR & BIODIVERISTET
Håbo Kommun har som mål att skapa och bevara naturmiljöer 
med mångfald. I det ingår bland annat att skydda naturresurser, 
stärka ekosystemtjänster samt att skydda, bevara och utveckla 
naturmiljöer och den biologiska mångfalden. Behovet av gröna 
miljöer för kommunens invånare ska tillgodoses.

I projektet kan det handla om tillgänglig och upplevelserik 
utemiljö med mycket grönska och möjlighet till odling. Det är 
viktigt med olika platser för avskildhet, aktivitet och vila. Det 
innefattar till exempel även att värna om befintliga träd och skapa 
gröna tak. Fastigheten ligger i vad som idag används som ett 
rekreationsområde. En nybyggnad kommer att minska grönytan. 
Passage genom området kommer fortfarande vara möjligt.

Det nya området “Gröna Dalen” och den planerade utvecklingen 
av grönområdet blir en tillgång för de boende. Viktigt är att 
tillgänglighet säkerställs.   

4. BLÅSTRUKTUR
I Håbo Kommun vill man skydda vattenresurser, säkerställa hållbar 
dagvattenrening och stärka ekosystemtjänster. Projekt och 
lösningar bör anpassas till ett i framtiden förändrat klimat.

I detta projekt bör man i senare skede ta i beaktande att ökad mängd 
dagvatten troligen kommer uppstå. Marken inom fastigheten 
ligger inom en avrinningszon  och sluttar nedåt mot ett dike. 

I samband med det nya planerade området i söder, ”Gröna 
Dalen” har man tankar om att dagvattenhanteringen kan 
användas till att skapa öppet vatten inom rekreationsområdet. 
Dagvattenhanteringen för fastigheten bör synkroniseras med 
tankarna för Gröna Dalen.

2. MATERIAL
Håbo Kommun har som mål att bli en giftfri och resurseffektivkommun, 
bland annat genom att minska användningen av miljö- och 
hälsofarliga ämnen. Det innebär även att förebygga uppkomsten 
av avfall, öka återanvändningen samt öka materialåtervinningen 
tex i byggprocessen, vilket även kopplar till målet om minskat avfall. 
 
Byggsektorn står idag för 20% av Sveriges totala klimatpåverkan, 
lika mycket som biltrafiken på vägarna. Senaste forskningen visar 
att byggnaders byggnadsmaterial har en större klimatpåverkan 
än byggnadens energianvändning. Trä och andra klimatsmarta 
material med låg miljöpåverkan förespråkas i projektet. Om 
möjligt kan återbrukade material och produkter användas. För att 
säkerställa att nya material är klimatsmarta och giftfria kan man tex 
använda sig av godkända material i miljödatabaser som Sunda Hus 
eller Byggvarubedömningen.

1. ENERGISMART DESIGN

Håbo Kommun har som mål att bli en fossilbränslefri kommun. 
Strategier är bl.a. att öka den egenproducerade förnybara energin, 
minimera energiförbrukningen, minska effekttoppar för el samt att 
säkerställa anpassning till ett förändrat klimat. 

För detta projekt kan det handla om att anpassa utformningen 
av byggnaden till platsen, tillgodose behov av dagsljus och 
solavskärmning samt installera energieffektiv belysning.

Som huvudsystem för energiförsörjning kan tex bergvärme 
och andra lösningar utredas. Fjärrvärmen är ej aktuellt för detta 
projekt. Energiåteranvändning kan vara en lösning att använda 
sig av. Kompletterande energiproduktion kan till exempel ske i 
form av solceller på taket. Enligt Energirådgivningens Solkarta 
finns ‘strålande’ förutsättningar för solceller i söderläge i området.  
(Källa: http://energiradgivningen.se/solkartan)
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BESKRIVNING SKISS
LSS BOENDE FÖR 6 PERSONER

DEN HÄR SKISSEN ÄR PRELIMINÄR OCH TÄNKT SOM ETT
UNDERLAG FÖR FORTSATTA DISKUSSIONER OM BÅDE
PLACERING OCH PROGRAM.

PROGRAM
6 BOSTÄDER PÅ 40 KVM MED HYGIENRUM SOM HAR MÅTT
SOM MÖJLIGGÖR FÖR HJÄLPARE, I ÖVRIGT UPPFYLLER
MÅTTEN DE KRAV SOM STÄLLS PÅ EN BOSTAD I DENNA
STORLEK. BOSTADENS HUVUDENTRE NÅS FRÅN DE
GEMENSAMMA UTRYMMENA. MÖJLIGHET TILL ENTRÉ
UTIFRÅN FINNS.

DET GEMENSAMMA BOSTADSUTRYMMET HAR OLIKA
VISTELSEZONER. ALLA YTOR HAR DAGSLJUS OCH INGA
KORRIDORER FINNS. KÖK OCH MATPLATS, SOM BRUKAR BLI
HJÄRTAT, CENTRALPUNKTEN, LIGGER I ANSLUTNING TILL
ENTRÉN OCH GER MÖJLIGHET TILL GOD KONTAKT MED DE
SOM KOMMER OCH GÅR.

UTEPLATSEN LIGGER I GOTT VÄDERSTRECK, OCKSÅ DEN I
NÄRA ANSLUTNING TILL KÖKET.

PERSONALUTRYMMEN ÄR SIDOORDNADE.

PLACERING
HUSETS PLACERING FÖLJER DEN BEFINTLIGA STRUKTURENS
RIKTNINGAR. HUSET ÄR VÄL INDRAGET FRÅN DALVÄGEN,
DELS PGA BEFINTLIGA TRÄD, DELS FÖR ATT SKAPA EN
AVSKILD, LUGN TRÄDGÅRD FÖR DE BOENDE.
FÖRRÅDSBYGGNADENS PLACERING I FÖRHÅLLANDE TILL
HUSET RAMAR IN ETT SLAGS TORG VID ENTRÉN.
PERSONALYTOR ÄR MER VÄNDA MOT ENTRÉN OCH PARKEN,
MEDAN DE BOENDE HAR FÖNSTER FRÄMST MOT DEN EGNA
GÅRDEN.

ANGÖRING
INFART SKER FRÅN DALVÄGEN. VÄNDRADIE FÖR
FÄRDTJÄNSTBUSS INRITAD I FÖRSLAGET. PARKERING FÖR
RÖRELSEHINDRAD NÄRA ENTRÉN, SAMT
KANSTENSPARKERING FÖR 3 BILAR.

VEGETATION
ALLA TRÄD PÅ RITNINGEN ÄR BEFINTLIGA, MED UNGEFÄRLIG
PLACERING. FÖRSLAGET TAR HÄNSYN TILL DESSA OCH HAR
SOM AMBITION ATT MAJORITETEN AV TRÄDEN SKA BEVARAS.

LSS DALVÄGEN
SKISS

SITUATIONSPLAN
1:500
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BESKRIVNING SKISS
LSS BOENDE FÖR 6 PERSONER

DEN HÄR SKISSEN ÄR PRELIMINÄR OCH TÄNKT SOM ETT
UNDERLAG FÖR FORTSATTA DISKUSSIONER OM BÅDE
PLACERING OCH PROGRAM.

PROGRAM
6 BOSTÄDER PÅ 40 KVM MED HYGIENRUM SOM HAR MÅTT
SOM MÖJLIGGÖR FÖR HJÄLPARE, I ÖVRIGT UPPFYLLER
MÅTTEN DE KRAV SOM STÄLLS PÅ EN BOSTAD I DENNA
STORLEK. BOSTADENS HUVUDENTRE NÅS FRÅN DE
GEMENSAMMA UTRYMMENA. MÖJLIGHET TILL ENTRÉ
UTIFRÅN FINNS.

DET GEMENSAMMA BOSTADSUTRYMMET HAR OLIKA
VISTELSEZONER. ALLA YTOR HAR DAGSLJUS OCH INGA
KORRIDORER FINNS. KÖK OCH MATPLATS, SOM BRUKAR BLI
HJÄRTAT, CENTRALPUNKTEN, LIGGER I ANSLUTNING TILL
ENTRÉN OCH GER MÖJLIGHET TILL GOD KONTAKT MED DE
SOM KOMMER OCH GÅR.

UTEPLATSEN LIGGER I GOTT VÄDERSTRECK, OCKSÅ DEN I
NÄRA ANSLUTNING TILL KÖKET.

PERSONALUTRYMMEN ÄR SIDOORDNADE.

PLACERING
HUSETS PLACERING FÖLJER DEN BEFINTLIGA STRUKTURENS
RIKTNINGAR. HUSET ÄR VÄL INDRAGET FRÅN DALVÄGEN,
DELS PGA BEFINTLIGA TRÄD, DELS FÖR ATT SKAPA EN
AVSKILD, LUGN TRÄDGÅRD FÖR DE BOENDE.
FÖRRÅDSBYGGNADENS PLACERING I FÖRHÅLLANDE TILL
HUSET RAMAR IN ETT SLAGS TORG VID ENTRÉN.
PERSONALYTOR ÄR MER VÄNDA MOT ENTRÉN OCH PARKEN,
MEDAN DE BOENDE HAR FÖNSTER FRÄMST MOT DEN EGNA
GÅRDEN.

ANGÖRING
INFART SKER FRÅN DALVÄGEN. VÄNDRADIE FÖR
FÄRDTJÄNSTBUSS INRITAD I FÖRSLAGET. PARKERING FÖR
RÖRELSEHINDRAD NÄRA ENTRÉN, SAMT
KANSTENSPARKERING FÖR 3 BILAR.

VEGETATION
ALLA TRÄD PÅ RITNINGEN ÄR BEFINTLIGA, MED UNGEFÄRLIG
PLACERING. FÖRSLAGET TAR HÄNSYN TILL DESSA OCH HAR
SOM AMBITION ATT MAJORITETEN AV TRÄDEN SKA BEVARAS.

Situationsplan skala 1:500 (A3)

PLANLÖSNING

Byggnaden består av 6 stycken bostäder på 40 kvm alternativt 50 
kvm med hygienrum som har mått som möjliggör för hjälpare. I 
övrigt uppfyller måtten de krav som ställs på en bostad i denna 
storlek. 

Bostadens huvudentré nås från de gemensamma utrymmena. 
Möjlighet till entré utifrån till varje enskild lägenhet finns.

Det gemensamma bostadsutrymmet har olika vistelsezoner. Alla 
ytor har dagsljus och inga korridorer finns. Kök och matplats, som 
brukar bli hjärtat, centralpunkten, ligger i anslutning till entrén 
och ger möjlighet till god kontakt med de som kommer och går.

Uteplatsen ligger i gott väderstreck, också den i nära anslutning 
till köket.

Personalutrymmen är sidoordnade.

PLACERING
Husets placering följer den befintliga strukturens riktningar. Huset 
är väl indraget från Dalvägen, delsvis för att skapa en avskild, 
lugn trädgård för de boende. Personalytor är vända mot entrén 
och parken, medan de boende har fönster främst mot den egna 
gården.

ANGÖRING
Infart sker från Dalvägen. Vändradie för färdtjänstbuss inritad 
i förslaget. Parkering för rörelsehindrad nära entrén, samt 
kanstensparkering för 3 bilar. 

UTEMILJÖ
Det är viktigt att rama in gården och tillföra grönska för att skapa 
avskildhet samt plats för olika aktiviteter. Varje lägenhet har egen 
uteplats som nås via en tillgänglig gångvägen runt byggnaden. 

Alla träd på ritningen är befintliga, med ungefärlig placering. Inne 
på fastigheten står en stor hängbjörk. Förslaget tar hänsyn till de 
befintliga träden och har som ambition att majoriteten av träden 
ska bevaras. 

SKALA 1:500 METER
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RITNINGAR
ALTERNATIV 1: 4 LGH Á 40 KVM + 2 LGH Á 50 KVM

LSS DALVÄGEN
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LSS DALVÄGEN
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RITNINGAR
FASADER
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GESTALTNING
SKALA, MATERIAL, KULÖR

GESTALTNING

SKALA

LSS-boendet får en skala som är i samklang med omgivande 
bebyggelse. Byggnaden är i ett plan och uppdelad i flera 
sammansatta volymer som skapar intressanta kompositioner 
beroende på varifrån man ser byggnaden. Vid entrén ramas ett litet 
entrétorg in med hjälp av den kompletterande förrådsbyggnaden. 
En gemensam uteplats i gott väderstreck skyddad av huskroppar 
på tre sidor formas av byggnaden. Cykelförvaring med tak placeras 
med fördel nära entré.

MATERIAL & KULÖR

Byggnaden föreslås att främst bestå av trä och andra klimatsmarta 
och giftfria material med låg miljöpåverkan. Om möjligt kan 
med fördel återbrukade material och produkter användas.  

STOMME
Till stomme föreslås trä som huvudmaterial.

FASAD
Till fasadmaterial föreslås träpanel. Man kan till exempel använda 
värmebehandlad panel, thermowood, som lämnar träet synligt el-
ler ha en målad panel. Fönster, partier och dörrar föreslås även de 
vara i trä.

TAK
Takytorna mot söder och väster föreslås få täckning av plåt eller 
takpapp. På dessa ytor finns plats för solceller. Takytorna mot norr 
och öster samt på förrådsbyggnaden kan istället få mossedumtak.

INTERIÖR
Det är viktigt att interiören känns lugn och välkomnande. Med för-
del används synligt trä och ljusa kulörer,  som kompletteras med 
kontrastfärger för orienterbarhet och tillgänglighet. Det är viktigt 
med fönsterplaceringar som ger utblickar mot gården och grön-
skan utanför.
 

UTEMILJÖ
Det är viktigt med en artrik och stimulerande utemiljö, gärna med 
plats för odling och ett växthus. Utrustning för träning och rekrea-
tion är prioriterat för att motivera till rörelse och gemenskap.

REFERENSER GESTALTNINGBILDER FRÅN 3D MODELL

Vy från infart mot huvudentré

Vy från sydväst

Vy från nordväst

(bild: Sommarnöjen/Arrhov Frick, “Äpplarö 200”)

(bild: “Barnhouse Cabin”)

(bild: LP Architectur, “EFH D”)

(bild: Kuprinski/Kuprinska 
Arkitekter)

(bild: Superkül, “ Mineral 
Springs”)



11 (12)
DALVÄGEN LSS-BOENDE / 2019-12-10
Beslutsunderlag

KALKYL
KALKYL OCH TIDPLAN

KALKYL BYGGNAD ALT. 1

KALKYLEN INNEFATTAR FÄRDIGT HUS OCH MARKARBETEN PÅ TOMTMARK
Grundförstärkning som eventuell pålning eller urgrävning av otjänliga massor ingår inte. 

Produktionskostnad       15 600 kKr

Oförutsett 10%          1 560 kKr

Byggherrekostnad, projektadministration, bygglov, finansiering mm. 10%    1 720 KKr

Anslutningsavgifter VA/El            720 kKr

                                                                                                                                              Σ               19 600 kKr

Driftkostnad uppskattas till 400:-/m²/år

Samtliga kostnader ex moms.

DRIFT VERKSAMHET

Driftskostnad ca 2500 kr/dygn och plats, ex hyra.  

Ca 4 500 tkr årskostnad vid full drift.

KALKYL ALT. 1

RÄNTA PER 2019-04-01  1,50% 

KALKYLDATUM    2019-12-06

FASTIGHET / BESKRIVNING  LSS boende + förrådsbyggnad

BESTÄLLARE   Vård- och omsorgsnämnd

KALYLEN GJORD AV  Mattias Jonsgården

PERIOD   1

ÅR   0

Beräkningsunderlag

Investering / restvärde  19 600 000

Livslängd projekt/avskrivningstid                 30

Hyrestid                    30

Tillkommande YTA (kvm)                525

Drift /kvm                400

Övrig drift                    0

Total drift       210 000

Årshyra     1 026 128

Hyra/kvm                1 955

KALKYL ALT. 2

RÄNTA PER 2019-04-01  1,50% 

KALKYLDATUM    2019-12-06

FASTIGHET / BESKRIVNING  LSS boende + förrådsbyggnad

BESTÄLLARE   Vård- och omsorgsnämnd

KALYLEN GJORD AV  Mattias Jonsgården

PERIOD   1

ÅR   0

Beräkningsunderlag

Investering / restvärde  20 320 000

Livslängd projekt/avskrivningstid                 30

Hyrestid                    30

Tillkommande YTA (kvm)                565

Drift /kvm                400

Övrig drift                    0

Total drift       226 000

Årshyra     1 072 108

Hyra/kvm                1 898

TIDPLAN

Q4 2021





      

      

   Till 

   Kommunstyrelsen i Håbo kommun 

   För kännedom till 

   Vård och omsorgsnämnden (VON) 

   Att.: Socialchefen samt KPR 

 

Nybyggnation av fastighet för  LSS- boende  

 

Vård och omsorgsnämnden och kommunfullmäktige har upptagit och 

Fastslagit uppförande av en ny fastighet för LSS-boende enligt följande 

VON 20190226 §38 beställning av projektstart för nybyggnation av ny 

gruppbostad 

VON 20191210 § 125 Beslut 1 och 2     ekonomisering och beställning av ny 

gruppbostad på Dalvägen 

KF Dnr 2019/00441 § 25 återremiss avseende privat alternativ 

 

Under ovanstående tid har något samråd eller remissförfarande inte ägt rum 

med KFR, varför vi med anledning härav inkommer med följande yttrande. 

Som remissorgan finner vi det anmärkningsvärt att vi varken informerats eller 

anmodats inkomma med yttranden i förändringen av placering av boendet från 

Dalvägen till Frejas väg i Viby. Enligt KFs protokoll beslutades återremittering 

som skulle avse utredning av privata alternativ. Vi har inga synpunkter på privat 

eller kommunalt huvudmannaskap som är en politisk fråga. Detta gäller väl 

även byggnation Dalvägen? 

 

Däremot anser vi att ärendet onödigt fördröjs i en situation där kommunen 

saknar platser (kö)  för LSS-boende och även med risk för vitesföreläggande. 

Placering av boende på Dalvägen är i högsta grad humanitär med gång och 



cykelväg  till Centrum med dess aktiviteter. Ett boende i Viby medför högre 

kostnader för färdtjänst och egenavgifter och betydligt längre och svårare 

gångavstånd. 

 

Med stöd av ovanstående föreslår vi sålunda  

 

Att      Nybyggnation av LSS-boende uppförs enligt tidigare förslag och beslut på 

Dalvägen i Västerängen   

att        Placering av nytt LSS-boende i Viby avslås       

Bålsta 20200528 

 

För Funktionsrätt  Håbo 

 

 

Solweig Lundkvist   Per-Olof Renefalk 

Ordförande   Vice ordförande 

V. ordförande KFR   Ledamot KFR 

 

 

 

 

 

      

      

    



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-03-16 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 68 Dnr 2019/00118 

Medborgarförslag: Krisberedskap 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller delvis medborgarförslagets förslag med

hänvisning till förvaltningens bedömning.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår åtgärder 

för ökad kommunal krisberedskap. Förslagsställaren har följande förslag: 

Upplys alla genom specialinformation. 

Sambandsgrupp som undersöker hur många som inte står under kommunens 

vingar. 

Annonser minst 1 gång i månaden. Vart vänder man sig och skriv då: Viktig 

information. Spara meddelandet. 

Förvaltningens bedömning 

Det svenska krisberedskapssystemet bygger på att alla tar ett gemensamt an-

svar för samhällets och vår egen säkerhet. Det egna ansvaret innebär att man 

som medborgare ska ha en egen förberedelse för att kunna hantera en svår 

situation och klara de omedelbara behov som kan uppstå. Då kan kommu-

nen fokusera på att hjälpa utsatta grupper, de som mest behöver hjälp. 

Kommunen arbetar kontinuerligt för att säkerställa att kommunens verk-

samheter har en förmåga att hantera samhällsstörningar inom det geogra-

fiska området Håbo. Bland annat håller kommunen på att ta fram en nödvat-

tenplan som syftar till att öka förmågan att hantera en störning i dricksvat-

tenförsörjningen. Information kommer att publiceras för att abonnenterna 

ska veta hur de ska hantera en situation där man måste hämta vatten vid 

tankställen. 

Att informera invånare och medborgare ingår i kommunens uppdrag och det 

görs på olika sätt och i olika medier. Bland annat deltar kommunen vid den 

årliga informationskampanjen Krisberedskapsveckan som MSB (Myndig-

heten för samhällsskydd och beredskap) står bakom. Vid förra årets Krisbe-

redskapsvecka genomfördes till exempel en utbildning i hemberedskap och 

biblioteket deltog med förslag på krislådor och lyfte fram litteratur inom 

området. 

Kommunen har infört Tjänsteperson i beredskap (TiB) för att kunna ta emot 

larm och initiera krishantering vid behov. Det är ett sätt att öka kommunens 

förmåga att hantera en samhällsstörning och kunna informera/kommunicera 

till medborgarna vid behov. 

Ärende 5



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-16 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Om det skulle ske en större samhällsstörning så har kommunen en central 

krishanteringsorganisation som kan inrikta och samordna kommunens insat-

ser för att minska och begränsa konsekvenserna av störningen för kommu-

nens verksamheter och för medborgarna. Kommunen har även en krisled-

ningsnämnd som har till uppgift att ta beslut som går utanför ordinarie 

nämnds uppdrag och mandat. 

Under 2020 utökas resurserna inom området säkerhet och krisberedskap 

med en heltidstjänst för det fortsatta arbetet med att öka kommunens för-

måga att hantera en samhällsstörning eller extraordinär händelse. 

Följande svar lämnas på förslagen i medborgarförslaget: 

Kommunen informerar redan idag om krisberedskap på hemsidan och 

kommer under året att fortsätta med det och även se över möjligheten att 

göra det i andra medier under 2020. 

Kommunen har i uppdrag att informera om vilken hjälp som finns att få men 

det är upp till var och en att ha en egen förmåga att kunna hantera samhälls-

störningar, i enlighet med information på bland annat krisinformation.se. 

Kommunen behöver fokusera på att stödja dem som har störst behov av 

hjälp. Kommunen har inte möjlighet att inventera hur många eller vilka per-

soner som inte innefattas av kommens olika verksamheter. 

Kommunen kommer under 2020 att se över möjligheten att börja publicera 

information om krisberedskap och vilket stöd kommunen kan erbjuda vid 

samhällsstörningar.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2020-03-02 § 51 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag, daterat 2019-01-15 

Beslutsgång 

Ordförande Helene Zeland Bodin (C) frågar om kommunstyrelsen bifaller 

arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-03-02 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 51 Dnr 2019/00118 

Medborgarförslag: Krisberedskap 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller delvis medborgarförslagets förslag med

hänvisning till förvaltningens bedömning.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår åtgärder 

för ökad kommunal krisberedskap. Förslagsställaren har följande förslag: 

1. Upplys alla genom specialinformation.

2. Sambandsgrupp som undersöker hur många som inte står under

kommunens vingar.

3. Annonser minst 1 gång i månaden. Vart vänder man sig och skriv då:

Viktig information. Spara meddelandet.

Förvaltningens bedömning 

Det svenska krisberedskapssystemet bygger på att alla tar ett gemensamt an-

svar för samhällets och vår egen säkerhet. Det egna ansvaret innebär att man 

som medborgare ska ha en egen förberedelse för att kunna hantera en svår 

situation och klara de omedelbara behov som kan uppstå. Då kan kommu-

nen fokusera på att hjälpa utsatta grupper, de som mest behöver hjälp. 

Kommunen arbetar kontinuerligt för att säkerställa att kommunens verk-

samheter har en förmåga att hantera samhällsstörningar inom det geogra-

fiska området Håbo. Bland annat håller kommunen på att ta fram en nödvat-

tenplan som syftar till att öka förmågan att hantera en störning i dricksvat-

tenförsörjningen. Information kommer att publiceras för att abonnenterna 

ska veta hur de ska hantera en situation där man måste hämta vatten vid 

tankställen. 

Att informera invånare och medborgare ingår i kommunens uppdrag och det 

görs på olika sätt och i olika medier. Bland annat deltar kommunen vid den 

årliga informationskampanjen Krisberedskapsveckan som MSB (Myndig-

heten för samhällsskydd och beredskap) står bakom. Vid förra årets Krisbe-

redskapsvecka genomfördes till exempel en utbildning i hemberedskap och 

biblioteket deltog med förslag på krislådor och lyfte fram litteratur inom 

området. 

Kommunen har infört Tjänsteperson i beredskap (TiB) för att kunna ta emot 

larm och initiera krishantering vid behov. Det är ett sätt att öka kommunens 

förmåga att hantera en samhällsstörning och kunna informera/kommunicera 

till medborgarna vid behov. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-02 

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Om det skulle ske en större samhällsstörning så har kommunen en central 

krishanteringsorganisation som kan inrikta och samordna kommunens insat-

ser för att minska och begränsa konsekvenserna av störningen för kommu-

nens verksamheter och för medborgarna. Kommunen har även en krisled-

ningsnämnd som har till uppgift att ta beslut som går utanför ordinarie 

nämnds uppdrag och mandat. 

Under 2020 utökas resurserna inom området säkerhet och krisberedskap 

med en heltidstjänst för det fortsatta arbetet med att öka kommunens för-

måga att hantera en samhällsstörning eller extraordinär händelse. 

Följande svar lämnas på förslagen i medborgarförslaget: 

1. Kommunen informerar redan idag om krisberedskap på hemsidan och

kommer under året att fortsätta med det och även se över möjligheten

att göra det i andra medier under 2020.

2. Kommunen har i uppdrag att informera om vilken hjälp som finns att få

men det är upp till var och en att ha en egen förmåga att kunna hantera

samhällsstörningar, i enlighet med information på bland annat krisin-

formation.se. Kommunen behöver fokusera på att stödja dem som har

störst behov av hjälp. Kommunen har inte möjlighet att inventera hur

många eller vilka personer som inte innefattas av kommens olika verk-

samheter.

3. Kommunen kommer under 2020 att se över möjligheten att börja publi-

cera information om krisberedskap och vilket stöd kommunen kan er-

bjuda vid samhällsstörningar.

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag, daterat 2019-01-15 

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller för-

valtningens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2020-01-24 KS 2019/00118 nr 93793 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Louise Lightowler, Säkerhetssamordnare 
0171-525 44 
louise.lightowler@habo.se 

Medborgarförslag: Krisberedskap 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller delvis medborgarförslagets förslag med

hänvisning till förvaltningens bedömning.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår åtgärder 

för ökad kommunal krisberedskap. Förslagsställaren har följande förslag: 

1. Upplys alla genom specialinformation.

2. Sambandsgrupp som undersöker hur många som inte står under

kommunens vingar.

3. Annonser minst 1 gång i månaden. Vart vänder man sig och skriv då:

Viktig information. Spara meddelandet.

Ärendet 

Det svenska krisberedskapssystemet bygger på att alla tar ett gemensamt 

ansvar för samhällets och vår egen säkerhet. Det egna ansvaret innebär att 

man som medborgare ska ha en egen förberedelse för att kunna hantera en 

svår situation och klara de omedelbara behov som kan uppstå. Då kan 

kommunen fokusera på att hjälpa utsatta grupper, de som mest behöver 

hjälp. 

Kommunen arbetar kontinuerligt för att säkerställa att kommunens 

verksamheter har en förmåga att hantera samhällsstörningar inom det 

geografiska området Håbo. Bland annat håller kommunen på att ta fram en 

nödvattenplan som syftar till att öka förmågan att hantera en störning i 

dricksvattenförsörjningen. Information kommer att publiceras för att 

abonnenterna ska veta hur de ska hantera en situation där man måste hämta 

vatten vid tankställen. 

Att informera invånare och medborgare ingår i kommunens uppdrag och det 

görs på olika sätt och i olika medier. Bland annat deltar kommunen vid den 

årliga informationskampanjen Krisberedskapsveckan som MSB 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) står bakom. Vid förra årets 

Krisberedskapsvecka genomfördes till exempel en utbildning i 

hemberedskap och biblioteket deltog med förslag på krislådor och lyfte fram 

litteratur inom området. 

Kommunen har infört Tjänsteperson i beredskap (TiB) för att kunna ta emot 

larm och initiera krishantering vid behov. Det är ett sätt att öka kommunens 

förmåga att hantera en samhällsstörning och kunna informera/kommunicera 

till medborgarna vid behov. 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2020-01-24 KS 2019/00118 nr 93793 

Om det skulle ske en större samhällsstörning så har kommunen en central 

krishanteringsorganisation som kan inrikta och samordna kommunens 

insatser för att minska och begränsa konsekvenserna av störningen för 

kommunens verksamheter och för medborgarna. Kommunen har även en 

krisledningsnämnd som har till uppgift att ta beslut som går utanför 

ordinarie nämnds uppdrag och mandat. 

Under 2020 utökas resurserna inom området säkerhet och krisberedskap 

med en heltidstjänst för det fortsatta arbetet med att öka kommunens 

förmåga att hantera en samhällsstörning eller extraordinär händelse. 

Följande svar lämnas på förslagen i medborgarförslaget: 

1. Kommunen informerar redan idag om krisberedskap på hemsidan och

kommer under året att fortsätta med det och även se över möjligheten

att göra det i andra medier under 2020.

2. Kommunen har i uppdrag att informera om vilken hjälp som finns att få

men det är upp till var och en att ha en egen förmåga att kunna hantera

samhällsstörningar, i enlighet med information på bland annat

krisinformation.se. Kommunen behöver fokusera på att stödja dem som

har störst behov av hjälp. Kommunen har inte möjlighet att inventera

hur många eller vilka personer som inte innefattas av kommens olika

verksamheter.

3. Kommunen kommer under 2020 att se över möjligheten börja publicera

information om krisberedskap och vilket stöd kommunen kan erbjuda

vid samhällsstörningar.

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag, daterat 2019-01-15

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren 

Säkerhetssamordnaren 





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-04-27 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 102 Dnr 2019/00159 

Medborgarförslag: företagarnas kontakt med Håbo 
kommun 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat med

hänvisning till förvaltningens redovisning.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att man ska 

ge företagarna möjlighet att träffa kommunens tjänstemän från olika för-

valtningar vid ett och samma tillfälle. Detta skulle minska risken för miss-

förstånd och lång byråkrati.  

Förslaget har beretts av kommunens nybildade näringslivsenhet, vilken 

lämnar följande redogörelse: 

”Håbo kommuns näringslivsbolag Håbo Marknads AB fick i uppdrag att 

yttra sig över förslaget om företagslots som kom in som medborgarförslag 

kommunfullmäktige. Då hade Håbo Marknads AB redan för avsikt att starta 

en sådan funktion i enlighet med de förslag som kom upp under arbetet med 

Tillsammans mot 4,0, en genomlysning av näringslivsklimatet i kommunen 

som genomfördes under 2017-18. I dagsläget har Näringslivsenheten tagit 

över ansvaret för frågan om Företagslots. 

Under 2020 har arbetet med Företagslots startats upp genom att Plan- och 

exploateringsavdelningen, Bygg- och miljöförvaltningen, Tekniska förvalt-

ningen och sedermera Näringslivsenheten kommit överens om hur denna 

funktion ska fungera och vad som ska erbjudas företagen. Näringslivsenhet-

en ansvarar för kontakten med företagen och samordningen av lotsmöten. 

Lotsmöten är ett forum där företag får möta representanter från olika för-

valtningar och avdelningar vid ett och samma tillfälle. De erbjuds möjlig-

heten att ställa alla frågor kring sitt ärende och förvaltningarna kan berätta 

vad som krävs för att komma vidare. Alla frågor kanske inte kan besvaras 

vid ett första möte, men alla frågor får en mottagare och vid mötet kommer 

man också överens om hur den fortsatta kontakten mellan företaget och 

kommunen ska se ut. Det här blir en avsevärd förenkling istället för att kon-

takta varje förvaltning och avdelning separat. 

För att få kontakt med Företagslotsen ska företagen skicka e-post till nä-

ringsliv@habo.se eller kontakta näringslivsenheten. 

Medborgarförslaget bör därmed anses vara genomfört.” 

Ärende 6



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-27 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Med hänvisning till denna redogörelse föreslår kommunstyrelsens förvalt-

ning att medborgarförslaget anses besvarat.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2020-04-14 § 78 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag 2019-04-03 

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 

arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-04-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 78 Dnr 2019/00159 

Medborgarförslag: företagarnas kontakt med Håbo 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat med

hänvisning till förvaltningens redovisning.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att man ska 

ge företagarna möjlighet att träffa kommunens tjänstemän från olika för-

valtningar vid ett och samma tillfälle. Detta skulle minska risken för miss-

förstånd och lång byråkrati.  

Förslaget har beretts av kommunens nybildade näringslivsenhet, vilken 

lämnar följande redogörelse: 

”Håbo kommuns näringslivsbolag Håbo Marknads AB fick i uppdrag att 

yttra sig över förslaget om företagslots som kom in som medborgarförslag 

kommunfullmäktige. Då hade Håbo Marknads AB redan för avsikt att starta 

en sådan funktion i enlighet med de förslag som kom upp under arbetet med 

Tillsammans mot 4,0, en genomlysning av näringslivsklimatet i kommunen 

som genomfördes under 2017-18. I dagsläget har Näringslivsenheten tagit 

över ansvaret för frågan om Företagslots. 

Under 2020 har arbetet med Företagslots startats upp genom att Plan- och 

exploateringsavdelningen, Bygg- och miljöförvaltningen, Tekniska förvalt-

ningen och sedermera Näringslivsenheten kommit överens om hur denna 

funktion ska fungera och vad som ska erbjudas företagen. Näringslivsenhet-

en ansvarar för kontakten med företagen och samordningen av lotsmöten. 

Lotsmöten är ett forum där företag får möta representanter från olika för-

valtningar och avdelningar vid ett och samma tillfälle. De erbjuds möjlig-

heten att ställa alla frågor kring sitt ärende och förvaltningarna kan berätta 

vad som krävs för att komma vidare. Alla frågor kanske inte kan besvaras 

vid ett första möte, men alla frågor får en mottagare och vid mötet kommer 

man också överens om hur den fortsatta kontakten mellan företaget och 

kommunen ska se ut. Det här blir en avsevärd förenkling istället för att kon-

takta varje förvaltning och avdelning separat. 

För att få kontakt med Företagslotsen ska företagen skicka e-post till nä-

ringsliv@habo.se eller kontakta näringslivsenheten. 

Medborgarförslaget bör därmed anses vara genomfört.” 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-14 

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Med hänvisning till denna redogörelse föreslår kommunstyrelsens förvalt-

ning att medborgarförslaget anses besvarat.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag 2019-04-03  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen att bifalla förvaltningens förslag till beslut och finner att 

så sker.  

______________ 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2020-03-13 KS 2019/00159 nr 94640 

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

Medborgarförslag: företagarnas kontakt med Håbo kommun 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat med

hänvisning till förvaltningens redovisning.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att man ska 

ge företagarna möjlighet att träffa kommunens tjänstemän från olika 

förvaltningar vid ett och samma tillfälle. Detta skulle minska risken för 

missförstånd och lång byråkrati.  

Förslaget har beretts av kommunens nybildade näringslivsenhet, vilken 

lämnar följande redogörelse: 

”Håbo kommuns näringslivsbolag Håbo Marknads AB fick i uppdrag att 

yttra sig över förslaget om företagslots som kom in som medborgarförslag 

kommunfullmäktige. Då hade Håbo Marknads AB redan för avsikt att starta 

en sådan funktion i enlighet med de förslag som kom upp under arbetet med 

Tillsammans mot 4,0, en genomlysning av näringslivsklimatet i kommunen 

som genomfördes under 2017-18. I dagsläget har Näringslivsenheten tagit 

över ansvaret för frågan om Företagslots. 

Under 2020 har arbetet med Företagslots startats upp genom att Plan- och 

exploateringsavdelningen, Bygg- och miljöförvaltningen, Tekniska 

förvaltningen och sedermera Näringslivsenheten kommit överens om hur 

denna funktion ska fungera och vad som ska erbjudas företagen. 

Näringslivsenheten ansvarar för kontakten med företagen och samordningen 

av lotsmöten. 

Lotsmöten är ett forum där företag får möta representanter från olika 

förvaltningar och avdelningar vid ett och samma tillfälle. De erbjuds 

möjligheten att ställa alla frågor kring sitt ärende och förvaltningarna kan 

berätta vad som krävs för att komma vidare. Alla frågor kanske inte kan 

besvaras vid ett första möte, men alla frågor får en mottagare och vid mötet 

kommer man också överens om hur den fortsatta kontakten mellan företaget 

och kommunen ska se ut. Det här blir en avsevärd förenkling istället för att 

kontakta varje förvaltning och avdelning separat. 

För att få kontakt med Företagslotsen ska företagen skicka e-post till 

näringsliv@habo.se eller kontakta näringslivsenheten. 

Medborgarförslaget bör därmed anses vara genomfört.” 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-03-13 KS 2019/00159 nr 94640 

 

Med hänvisning till denna redogörelse föreslår kommunstyrelsens 

förvaltning att medborgarförslaget anses besvarat.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag 2019-04-03   

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställare, för kännedom 

Hemsida 

Näringslivsenheten, för kännedom  

 



Håbo kommun
Motion2.0

Uppgiftsnamn Uppgiftsvärde

Behörighet
Förnamn Helena
Efternamn Johansson
Folkbokföringsadress
Postnummer
Ort
Telefonnummer dagtid
Telefonnummer dagtid
E-postadress
Folkbokförd i Håbo Ja
Fler förslagsställare Nej

Utbildning
Formulera förslaget

Jag möter många företagare i min roll som auktoriserad redovisningskonsult, och ett problem
jag har fått höra vid flertalet tillfällen är hur svårt det är att få tag i kommunens tjänstemän
samt att företagarna ofta upplever att de bollas emellan de olika enheterna inom kommunen.

Jag vill att Håbo kommun tar upp ett förslag på att arbeta som ex Enköpings kommun gör :
de har "dukat bord" där företagaren har möjlighet att träffa tjänstemän från kommunens olika
förvaltningar vid ett och samma tillfälle. Detta innebär att varje möte blir en unik blandning
av tjänstemän, beroende på vilken verksamhet varje företagare har. Jag tror att många
missförstånd och lång byråkrati skulle undvikas på detta sätt.

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.
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Bålsta 2020-04-25

Motion: Ett bad för alla 

Vi lyfter ofta fram och beskriver vackert närheten till vatten och bad i vår kommun. En närhet 
som skall vara tillgänglig för alla. Verkligheten i vår och många andra kommuner är dock att en 
målgrupp inte ges riktigt samma möjligheter. Vilket är gruppen personer med funktions-
variation. 

En ramp för exempelvis rullstol eller badstol kan även användas för att försiktigt rulla eller gå 
ner i vattnet. En annan variant är ändamålsenliga bärselar. 

Med hänvisning till ovan yrkar Sverigedemokraterna: 

att kommunens badplatser i den mån det är möjligt tillgänglighetsanpassas för personer med de 
vanligaste funktionsvariationerna 

Ann-Sofi Borg (SD) 

Foto: Thomas Moore 

Kommunal badplats Höganäs 

Ärende 7



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2020-04-28 KS 2020/00157 nr 95222 

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

Motion: Handikappramp vid kommunala badplatser 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till

kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning 

Ann-Sofi Borg (SD) har överlämnat en motion till fullmäktige. Motionären 

föreslår handikappramp(er) vid kommunala badplatser.   

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 

– Motion 2020-04-25

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-03-16 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 66 Dnr 2018/00477 

Motion: Kommunalt anställda ordningsvakter 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvis-

ning till förvaltningens redogörelse.

Sammanfattning 

En motion har inkommit från Bålstapartiet med förslag på att anställa kom-

munala ordningsvakter som skall finnas till hands när medborgare efterfrå-

gar, och säkra vissa offentliga platser när polisnärvaron är låg. Det ska ske i 

nära samarbete med polismyndigheten. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar svar på motion om kommu-

nalt anställda ordningsvakter för ytterligare utredning, KS au, 2019-03-04, § 

59.  

Åtgärder för att öka den upplevda tryggheten 

I Håbo kommun genomförs löpande insatser för att öka den upplevda trygg-

heten. Gatu- och parkavdelningen ser över och vid behov ökar antalet belys-

ningspunkter, tar bort sly och annan växtlighet, lagar det som är trasigt och 

sanerar klotter när det uppstår. Avdelningen utför även plock av skräp och 

tömning av papperskorgar dagligen. 

Våra fastigheter ronderas med en viss frekvens och på vissa platser finns 

kameraövervakning för att minska risken för brott och öka den upplevda 

tryggheten. 

Kommunen arbetar även aktivt i samverkan både internt och med externa 

aktörer i syfte att öka den upplevda tryggheten. Däribland med Polisen ge-

nom det Medborgarlöfte som skrivs varje år mellan kommun och Polis. 

Ordningsvakt 

En ordningsvakt förordnas av polisen på en period av tre år i taget för att 

verka inom ett fördefinierat område utifrån lag (1980:578) om ordningsvak-

ter, § 2-2b. Alternativt kan ordningsvakt förordnas för ett så kallat ”LOV 3-

område” utifrån § 3, 

§3 Om det finns ett särskilt behov och det är av väsentlig betydelse från

allmän synpunkt, får ordningsvakter förordnas även i annat fall än som av-

ses i 2-2 b §§.

Grosvenor (Centrumägarna) har ansökt om och fått beslut om att centruman-

läggningen ska bli ett LOV-3-område som möjliggör ett förordnande av 

ordningsvakter vid behov. Det område som ingår i ”LOV-3 området” är ge-

Ärende 8



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(3) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-16 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

neröst tilltaget runt centrumanläggningen och gör att även delar av området 

som ingår i Medborgarlöftet innefattas. 

Polisen ser inte att kommunen i dagsläget har ordningsstörningar i den om-

fattningen att det är aktuellt att ansöka om och få tillstånd till ett ”LOV 3-

område”. Detta är en förutsättning för att en ordningsvakt ska kunna verka i 

området, oavsett uppdragsgivare. 

Centrumägarna, polisen och kommunen samverkar regelbundet i syfte att 

tillsammans arbeta för att öka den upplevda tryggheten i centrumområdet. 

I Medborgarlöftet för 2020 har Bålsta Centrum bedömts som ett prioriterat 

område för vårt gemensamma arbete med trygghet. Detta tillsammans med 

det definierade ”LOV 3-området” i och runt centrumanläggningen ger bra 

förutsättningar för att över tid fortsätta det trygghetsskapande arbete som 

pågår.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2020-03-02 § 49 

Tjänsteskrivelse 

Motion 

Sammanträdesprotokoll 2019-03-04, § 59 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att motionen ska bifallas. 

Beslutsgång 

Ordförande Helene Zeland Bodin (C) frågar om kommunstyrelsen bifaller 

arbetsutskottets förslag till beslut eller Owe Fröjds (Båp) förslag till beslut 

och finner att så sker kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till 

beslut.  

Reservation 

Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

Kommunstyrelsens beslut är fattat på den tjänsteskrivelsen som bifogats. 

Dock så handlar inte tjänsteskrivelsen så mycket om förslaget i motionen, 

man har gissat hej friskt om vad man tror att motionären vill, samt gjort 

egna tolkningar av vad en framtida ansökan skulle rendera i OM man vill att 

ordningsvakterna skall vara förordnade 

Förslaget i motionen är: 

”-Kommunen anställer egna ordningsvakter som skall finnas till hands när 

medborgare efterfrågar, och säkra vissa offentliga platser när polisnärva-

ron är låg. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(3) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-16 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

-att detta sker i nära samarbete med polismyndigheten”

Det finns inget i motionen som säger att det skall vara ordningsvakter med 

förordnande, det är bara en egen gissning, och därmed har man blandat in 

LOV 3 i beslutsunderlaget, helt felaktigt.  

Det KAN bli aktuellt, EFTER en ansökan FRÅN Kommunen, men att i en 

tjänsteskrivelse skriva: 

”-Polisen ser inte att kommunen i dagsläget har ordningsstörningar i den 

omfattningen att det är aktuellt att ansöka om och få tillstånd till ett ”LOV 

3-område”

är mycket märkligt, det är väl ändå Kommunen som avgör om det är aktuellt 

att ansöka om detta, och oerhört märkligt att redan i beredningen diskutera 

en eventuell ansökan till Polismyndigheten, det återfinns ej heller någon 

dokumentation i tjänsteskrivelsen att frågan ställts till polisen, ej heller nå-

got skriftligt svar från Polismyndigheten. Att i en tjänsteskrivelse uttala sig 

om hörsägen, och framtida myndighetsbeslut, känns oseriöst 

Centrumsägaren LOV3 område har dessutom inget med motionen att göra, 

det står i tjänsteskrivelsen att deras LOV 3 område är väl tilltaget, vilket är 

en ren felaktighet. 

Kommunala ordningsvakter skulle kunna rondera och ha tillsyn och ge 

trygghet i t.ex. stationsområdet, pendlarparkeringar, busstationen, Gröna 

Dalens idrottsanläggningar, simhall, ishall etc. som inte omfattas av Cent-

rumsägarens LOV 3 tillstånd, som bara gäller för sitt köpcentrum och i dess 

omedelbara närhet.   

______________ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-03-02 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 49 Dnr 2018/00477 

Motion: Kommunalt anställda ordningsvakter 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvis-

ning till förvaltningens redogörelse.

Sammanfattning 

En motion har inkommit från Bålstapartiet med förslag på att anställa kom-

munala ordningsvakter som skall finnas till hands när medborgare efterfrå-

gar, och säkra vissa offentliga platser när polisnärvaron är låg. Det ska ske i 

nära samarbete med polismyndigheten. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar svar på motion om kommu-

nalt anställda ordningsvakter för ytterligare utredning, KS au, 2019-03-04, § 

59.  

Åtgärder för att öka den upplevda tryggheten 

I Håbo kommun genomförs löpande insatser för att öka den upplevda trygg-

heten. Gatu- och parkavdelningen ser över och vid behov ökar antalet belys-

ningspunkter, tar bort sly och annan växtlighet, lagar det som är trasigt och 

sanerar klotter när det uppstår. Avdelningen utför även plock av skräp och 

tömning av papperskorgar dagligen. 

Våra fastigheter ronderas med en viss frekvens och på vissa platser finns 

kameraövervakning för att minska risken för brott och öka den upplevda 

tryggheten. 

Kommunen arbetar även aktivt i samverkan både internt och med externa 

aktörer i syfte att öka den upplevda tryggheten. Däribland med Polisen ge-

nom det Medborgarlöfte som skrivs varje år mellan kommun och Polis. 

Ordningsvakt 

En ordningsvakt förordnas av polisen på en period av tre år i taget för att 

verka inom ett fördefinierat område utifrån lag (1980:578) om ordningsvak-

ter, § 2-2b. Alternativt kan ordningsvakt förordnas för ett så kallat ”LOV 3-

område” utifrån § 3, 

§3 Om det finns ett särskilt behov och det är av väsentlig betydelse från

allmän synpunkt, får ordningsvakter förordnas även i annat fall än som av-

ses i 2-2 b §§.

Grosvenor (Centrumägarna) har ansökt om och fått beslut om att centruman-

läggningen ska bli ett LOV-3-område som möjliggör ett förordnande av 

ordningsvakter vid behov. Det område som ingår i ”LOV-3 området” är ge-

neröst tilltaget runt centrumanläggningen och gör att även delar av området 

som ingår i Medborgarlöftet innefattas. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-02 

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Polisen ser inte att kommunen i dagsläget har ordningsstörningar i den om-

fattningen att det är aktuellt att ansöka om och få tillstånd till ett ”LOV 3-

område”. Detta är en förutsättning för att en ordningsvakt ska kunna verka i 

området, oavsett uppdragsgivare. 

Centrumägarna, polisen och kommunen samverkar regelbundet i syfte att 

tillsammans arbeta för att öka den upplevda tryggheten i centrumområdet. 

I Medborgarlöftet för 2020 har Bålsta Centrum bedömts som ett prioriterat 

område för vårt gemensamma arbete med trygghet. Detta tillsammans med 

det definierade ”LOV 3-området” i och runt centrumanläggningen ger bra 

förutsättningar för att över tid fortsätta det trygghetsskapande arbete som 

pågår.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Motion 

Sammanträdesprotokoll 2019-03-04, § 59 

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller för-

valtningens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2020-02-04 KS 2018/00477 nr 93948 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Louise Lightowler, Säkerhetssamordnare 
0171-525 44 
louise.lightowler@habo.se 

Motion: Kommunalt anställda ordningsvakter 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med

hänvisning till förvaltningens redogörelse.

Sammanfattning 

En motion har inkommit från Bålstapartiet med förslag på att anställa 

kommunala ordningsvakter som skall finnas till hands när medborgare 

efterfrågar, och säkra vissa offentliga platser när polisnärvaron är låg. Det 

ska ske i nära samarbete med polismyndigheten. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar svar på motion om 

kommunalt anställda ordningsvakter för ytterligare utredning, KS au, 2019-

03-04, § 59.

Ärendet 

Åtgärder för att öka den upplevda tryggheten 

I Håbo kommun genomförs löpande insatser för att öka den upplevda 

tryggheten. Gatu- och parkavdelningen ser över och vid behov ökar antalet 

belysningspunkter, tar bort sly och annan växtlighet, lagar det som är trasigt 

och sanerar klotter när det uppstår. Avdelningen utför även plock av skräp 

och tömning av papperskorgar dagligen. 

Våra fastigheter ronderas med en viss frekvens och på vissa platser finns 

kameraövervakning för att minska risken för brott och öka den upplevda 

tryggheten. 

Kommunen arbetar även aktivt i samverkan både internt och med externa 

aktörer i syfte att öka den upplevda tryggheten. Däribland med Polisen 

genom det Medborgarlöfte som skrivs varje år mellan kommun och Polis. 

Ordningsvakt 

En ordningsvakt förordnas av polisen på en period av tre år i taget för att 

verka inom ett fördefinierat område utifrån lag (1980:578) om 

ordningsvakter, § 2-2b. Alternativt kan ordningsvakt förordnas för ett så 

kallat ”LOV 3-område” utifrån § 3, 

§3 Om det finns ett särskilt behov och det är av väsentlig betydelse från

allmän synpunkt, får ordningsvakter förordnas även i annat fall än som

avses i 2-2 b §§.

Grosvenor (Centrumägarna) har ansökt om och fått beslut om att 

centrumanläggningen ska bli ett LOV-3-område som möjliggör ett 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2020-02-04 KS 2018/00477 nr 93948 

förordnande av ordningsvakter vid behov. Det område som ingår i ”LOV-3 

området” är generöst tilltaget runt centrumanläggningen och gör att även 

delar av området som ingår i Medborgarlöftet innefattas. 

Polisen ser inte att kommunen i dagsläget har ordningsstörningar i den 

omfattningen att det är aktuellt att ansöka om och få tillstånd till ett ”LOV 

3-område”. Detta är en förutsättning för att en ordningsvakt ska kunna verka

i området, oavsett uppdragsgivare.

Centrumägarna, polisen och kommunen samverkar regelbundet i syfte att 

tillsammans arbeta för att öka den upplevda tryggheten i centrumområdet. 

I Medborgarlöftet för 2020 har Bålsta Centrum
1
 bedömts som ett prioriterat

område för vårt gemensamma arbete med trygghet. Detta tillsammans med 

det definierade ”LOV 3-området” i och runt centrumanläggningen ger bra 

förutsättningar för att över tid fortsätta det trygghetsskapande arbete som 

pågår. 

Beslutsunderlag 

– Sammanträdesprotokoll 2019-03-04, § 59

__________ 

Beslut skickas till 

Säkerhetssamordnare 

1
 Avser området mellan stationsområdet, Centrumleden, Fridegårdshuset och 

Centrumstråket. 



Bålsta 2018-06-06 

Bålstapartiet 

Motion till Håbo Kommunfullmäktige 2018-06-11 

Kommunalt anställda ordningsvakter 

Under de senaste åren har otryggheten ökat i Håbo, polisnärvaron har inte räckt till att 

vare sig ingripa, förhindra eller klara upp alla brott.  

Med vetskapen att det kommer att ta många år innan riksdagen åtgärdat de brister i 

polistäthet som finns så måste kommunen under en övergångsperiod säkra vår trygghet 

Bålstapartiet föreslår att: 

-Kommunen anställer egna ordningsvakter som skall finnas till hands när medborgare

efterfrågar, och säkra vissa offentliga platser när polisnärvaron är låg.

-att detta sker i nära samarbete med polismyndigheten

För Bålstapartiet i Håbo Kommunfullmäktige 

Owe Fröjd 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-03-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 59 Dnr 2018/00477 

Motion: Kommunalt anställda ordningsvakter 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet.

Sammanfattning 

En motion har inkommit från Bålstapartiet om att anställa kommunala ord-

ningsvakter. 

En ordningsvakt förordnas av polisen på en period om tre år i taget för att 

verka inom ett fördefinierat område utifrån lag (1980:578) om ordningsvak-

ter, § 2: 

2 § Ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid 

allmänna sammankomster som avses i 2 kap. 1 § ordningslagen (1993:1617) 

och cirkusföreställningar, 

offentliga tillställningar som avses i 2 kap. 3 § ordningslagen, 

bad- eller campingplatser och lokaler eller platser för idrott, friluftsliv, spel, 

lek, förströelse eller liknande som allmänheten har tillträde till, eller 

lokaler eller utrymmen där alkoholdrycker serveras till allmänheten med 

tillstånd enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622). Lag (2010:1624). 

Alternativt kan ordningsvakt förordnas för ett så kallat ”LOV 3-objekt” uti-

från lag (1980:578) om ordningsvakter, § 3: 

§3 Om det finns ett särskilt behov och det är av väsentlig betydelse från

allmän synpunkt, får ordningsvakter förordnas även i annat fall än som av-

ses i 2-2 b §§. Lag (2010:295).

Inom lokalpolisområde Enköping/Håbo finns idag två LOV 3-objekt; lasa-

rettet och bussterminalen vid Gustav Adolfsplan i Enköping. Inom Håbo 

kommun finns det idag, enligt polisen, inget geografiskt område som är ak-

tuellt som LOV 3-objekt och därför kan inte en ordningsvakt verka vare sig 

i kommunal regi eller genom avtal med privat aktör.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-02-08 

Motion 2018-06-06 

Protokoll från Hälso- och trygghetsrådet, 2019-01-15 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-03-04 

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar på återremiss för ytterligare utredning. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordfö-

rande finner att ärendet återremitteras.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Säkerhetssamordnare  



TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 

Datum Vår beteckning 

2019-02-08 KS 2018/00477 nr 88351 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Louise Lightowler, Säkerhetssamordnare 
0171-525 44 
louise.lightowler@habo.se 

Motion: Kommunalt anställda ordningsvakter 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till

förvaltningens bedömning.

Sammanfattning 

En motion har inkommit från Bålstapartiet om att anställa kommunala 

ordningsvakter. 

En ordningsvakt förordnas av polisen på en period om tre år i taget för att 

verka inom ett fördefinierat område utifrån lag (1980:578) om 

ordningsvakter, § 2: 

2 § Ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid 

1. allmänna sammankomster som avses i 2 kap. 1 § ordningslagen

(1993:1617) och cirkusföreställningar,

2. offentliga tillställningar som avses i 2 kap. 3 § ordningslagen,

3. bad- eller campingplatser och lokaler eller platser för idrott, friluftsliv,

spel, lek, förströelse eller liknande som allmänheten har tillträde till,

eller

4. lokaler eller utrymmen där alkoholdrycker serveras till allmänheten med

tillstånd enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622). Lag (2010:1624).

Alternativt kan ordningsvakt förordnas för ett så kallat ”LOV 3-objekt” 

utifrån lag (1980:578) om ordningsvakter, § 3: 

§3 Om det finns ett särskilt behov och det är av väsentlig betydelse från

allmän synpunkt, får ordningsvakter förordnas även i annat fall än som

avses i 2-2 b §§. Lag (2010:295).

Inom lokalpolisområde Enköping/Håbo finns idag två LOV 3-objekt; 

lasarettet och bussterminalen vid Gustav Adolfsplan i Enköping. Inom Håbo 

kommun finns det idag, enligt polisen, inget geografiskt område som är 

aktuellt som LOV 3-objekt och därför kan inte en ordningsvakt verka vare 

sig i kommunal regi eller genom avtal med privat aktör.  

Ärendet 

Trygghet och säkerhet 

Definitionen ”trygghet” är en känsla eller upplevelse som påverkar många 

människor i exempelvis ett bostadsområde, ett centrum eller i offentliga 

miljöer. Upplevelsen av att en plats är trygg eller otrygg betyder inte 

nödvändigtvis att platsen är säker eller osäker att vistas på. Vad som upplevs 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(4) 

Datum Vår beteckning 

2019-02-08 KS 2018/00477 nr 88351 

tryggt eller otryggt är subjektivt och beror dels på människors egna 

erfarenheter men också på rykten om platsen, dess fysiska utformning och 

kontakten med omkringliggande miljöer. 

För många människor påverkar belysning, träd, buskar, klotter och närhet 

till andra människor huruvida en plats upplevs trygg eller inte. En plats som 

upplevs otrygg kan vara säker och relativt ofarlig att vistas på, men känslan 

av otrygghet skapar obehag hos människor trots att den är säker. 

Definitionen ”säkerhet” bedöms utefter konkreta fakta och fysiska åtgärder. 

Säkerhet kan exempelvis mätas med brottsstatistik och ökas genom att sätta 

in inbrottslarm och galler. Det är insatser som ger effektiv säkerhet, men 

som nödvändigtvis inte ökar upplevelsen av trygghet på platsen. I vissa fall 

kan till och med sådana åtgärder istället stärka känslan av otrygghet. 

Åtgärder för att öka den upplevda tryggheten 

I Håbo kommun genomförs löpande insatser för att öka den upplevda 

tryggheten. Gatu- och parkavdelningen genomför löpande insatser såsom att 

se över och vid behov öka antalet belysningspunkter, ta bort sly och annan 

växtlighet, laga det som är trasigt och sanera klotter när det uppstår. Man 

utför även plock av skräp och tömning av papperskorgar dagligen. 

Våra fastigheter ronderas med viss frekvens och under hösten (från 

midsommar och fram till årsskiftet) genomfördes trygghetsrondering av 

området från pendlarparkeringarna och pendeltågsstationen till skateparken i 

syfte att öka den upplevda tryggheten. 

Ordningsvakt 

En ordningsvakt förordnas av polisen på en period om tre år i taget för att 

verka inom ett fördefinierat område utifrån lag (1980:578) om 

ordningsvakter, § 2: 

2 § Ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid 

1. allmänna sammankomster som avses i 2 kap. 1 § ordningslagen

(1993:1617) och cirkusföreställningar,

2. offentliga tillställningar som avses i 2 kap. 3 § ordningslagen,

3. bad- eller campingplatser och lokaler eller platser för idrott, friluftsliv,

spel, lek, förströelse eller liknande som allmänheten har tillträde till,

eller

4. lokaler eller utrymmen där alkoholdrycker serveras till allmänheten med

tillstånd enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622). Lag (2010:1624).

Alternativt kan ordningsvakt förordnas för ett så kallat ”LOV 3-objekt” 

utifrån lag (1980:578) om ordningsvakter, § 3: 

§3 Om det finns ett särskilt behov och det är av väsentlig betydelse från

allmän synpunkt, får ordningsvakter förordnas även i annat fall än som

avses i 2-2 b §§. Lag (2010:295).



TJÄNSTESKRIVELSE 3(4) 

Datum Vår beteckning 

2019-02-08 KS 2018/00477 nr 88351 

Inom lokalpolisområde Enköping/Håbo finns idag två LOV 3-objekt; 

lasarettet och bussterminalen vid Gustav Adolfsplan, båda i Enköping. Inom 

Håbo kommun finns det idag, enligt polisen, inget geografiskt område som 

är aktuellt som LOV 3-objekt och därför kan inte en ordningsvakt verka 

vare sig i kommunal regi eller genom avtal med privat aktör. 

Yttrande från Hälso- och trygghetsrådet 

Hälso- och trygghetsrådet
1
 har fått ärendet på remiss för att ges möjlighet att

yttra sig och lämnar följande synpunkter: 

Det är polisen som utbildar, förordnar och sköter tillsynen av 

ordningsvakter. En ordningsvakt kan anställas av en kommun och ges 

begränsad polisiär befogenhet att upprätthålla allmän ordning som att 

avvisa, avlägsna och omhänderta. Ordningsvakter lyder under 

Polismyndigheten och är skyldiga att lyda polisens order som rör tjänsten 

som ordningsvakt. Ordningsvakter har rapporteringsskyldighet gentemot 

polisen och ska lämna rapport när de får kännedom om brott. För att kunna 

verka som ordningsvakt måste det finnas stöd i lagen, i enlighet med lagen 

om ordningsvakter, LOV2§ och LOV3§.  Något objekt i enligt LOV 3§ 

finns i dagsläget inte i Håbo kommun. Enligt polisen finns det i nuläget inte 

den generella typ av ordningsstörning som ger stöd till sådant område inom 

kommunens geografiska område. De LOV3-objekt som i dagsläget finns i 

Uppsala län är mycket begränsade till ytan, t.ex. Gottsunda centrum och 

Resecentrum i Uppsala. 

Lista över dessa objekt finns att hitta på polisens hemsida. 

https://polisen.se/contentassets/870d6193482340d0813682cbc3ee1d90/prov

ade_bevakningsobjekt_region_mitt.pdf 

Eftersom inget LOV3-område finns i kommunen finns heller inget stöd i 

lagen för ordningsvakt att verka, i enlighet med motionärens avsikt. Bortsett 

från polis och ordningsvakt kan även väktare vara behjälpliga i det 

trygghetsskapande arbetet. Väktare har likt ordningsvakt rätt att ingripa på 

samma sätt som vem som helst i samhället, så kallat envarsgripande. 

Envarsgripande är den rätt alla har att gripa en person som begår ett 

pågående brott (bar gärning) eller är på väg från ett begått brott (flyende 

fot), gäller endast de brott där fängelse kan dömas ut som straff. 

Beslutsunderlag 

– Motion 2018-06-06

– Protokoll från Hälso- och trygghetsrådet, 2019-01-15

__________ 

1
 Hälso- och trygghetsrådet är ett råd knutet till kommunstyrelsen. Rådet är ett 

verksamhetsövergripande samråds- och samverkansorgan. Uppdraget är ökad kunskap 

inom området social hållbarhet och omfattar socialt förebyggande, trygghetsskapande, 

brottsförebyggande och hälsofrämjande arbete i befolkningen, med fokus på barn och unga. 

För ett Håbo där alla ges goda förutsättningar att må bra och utvecklas. 



TJÄNSTESKRIVELSE 4(4) 

Datum Vår beteckning 

2019-02-08 KS 2018/00477 nr 88351 

Beslut skickas till 

Motionären 

Säkerhetssamordnaren 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-03-16 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 67 Dnr 2018/00256 

Motion: Grannsamverkan 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till för-

valtningens bedömning.

Sammanfattning 

En motion har inkommit från Socialdemokraterna som föreslår att Håbo 

kommun startar upp en grupp för patrullerande grannsamverkan i samarbete 

med polisen i kommunen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar svar på motion om grann-

stödsverksamhet för ytterligare utredning, KS au 2019-03-04, § 60. 

Förvaltningens bedömning 

Med Grannsamverkan förstås normalt en verksamhet där kommunpolisen 

samarbetar med de boende i ett område för att göra området mindre attrak-

tivt för brottslig verksamhet. 

Grannstödsverksamhet är en mer omfattande aktivitet och kräver bland an-

nat att det finns en organisation som ansvarar för ledning av arbetet, sche-

maläggning, hantering av fordon och ekonomi. Regelbunden patrullering 

med bil är ett viktigt inslag i denna verksamhet. 

Grannstödsverksamhet kan bara initieras i ett område eller kommun som har 

en aktiv Grannsamverkan. I Håbo kommun finns ca 40 Grannsamverkans-

områden registrerade och innefattar ca 1500 hushåll. 

Statistik över inbrott i bostad år 2016-2019 

Ärende 9



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(3) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-16 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Bilden visar när på dygnet brotten i tabellerna sker. 

Enligt polisen finns det i dagsläget ingen anledning att införa Grannstöds-

verksamhet utifrån att statistiken inte visar på områden som är osäkra eller 

utsatta i Håbo. 

Baserat på ovan statistik och polisens utlåtande anser förvaltningen inte att 

det är aktuellt att starta upp Grannstödsverksamhet.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2020-03-02 § 50 

Tjänsteskrivelse 

Motion 

Sammanträdesprotokoll, 2019-03-04, § 60 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till motionen. 

Fred Rydberg (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till motionen. 

Per-Arne Öhman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut   



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(3) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-03-16  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsgång 

Ordförande Helene Zeland Bodin (C) frågar om Kommunstyrelsen bifaller 

arbetsutskottets förslag till beslut eller Owe Fröjds (Båp) förslag till beslut 

och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.  

Protokollsanteckning 

Justerare Fredrik Anderstedt (S) vill ha tillfört till protokollet att det i ären-

det står att Socialdemokraterna vill att kommunen ska starta patrullerande 

grannsamverkan, vilket är fel. Motionen vill att kommunen tar initiativ till 

patrullerande grannsamverkan. Därmed är tjänsteskrivelsen och utredningen 

i ärendet felaktig.  

______________ 

 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2020-03-02  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 50 Dnr 2018/00256  

Motion: Grannsamverkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till för-

valtningens bedömning.  

Sammanfattning  

En motion har inkommit från Socialdemokraterna som föreslår att Håbo 

kommun startar upp en grupp för patrullerande grannsamverkan i samarbete 

med polisen i kommunen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar svar på motion om grann-

stödsverksamhet för ytterligare utredning, KS au 2019-03-04, § 60. 

Förvaltningens bedömning 

Med Grannsamverkan förstås normalt en verksamhet där kommunpolisen 

samarbetar med de boende i ett område för att göra området mindre attrak-

tivt för brottslig verksamhet. 

Grannstödsverksamhet är en mer omfattande aktivitet och kräver bland an-

nat att det finns en organisation som ansvarar för ledning av arbetet, sche-

maläggning, hantering av fordon och ekonomi. Regelbunden patrullering 

med bil är ett viktigt inslag i denna verksamhet. 

Grannstödsverksamhet kan bara initieras i ett område eller kommun som har 

en aktiv Grannsamverkan. I Håbo kommun finns ca 40 Grannsamverkans-

områden registrerade och innefattar ca 1500 hushåll. 

Statistik över inbrott i bostad år 2016-2019 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-03-02  

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

 
Bilden visar när på dygnet brotten i tabellerna sker. 

Enligt polisen finns det i dagsläget ingen anledning att införa Grannstöds-

verksamhet utifrån att statistiken inte visar på områden som är osäkra eller 

utsatta i Håbo. 

Baserat på ovan statistik och polisens utlåtande anser förvaltningen inte att 

det är aktuellt att starta upp Grannstödsverksamhet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Motion 

Sammanträdesprotokoll, 2019-03-04, § 60  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller för-

valtningens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

 
 
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-02-04 KS 2018/00256 nr 93950 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Louise Lightowler, Säkerhetssamordnare 
0171-525 44 
louise.lightowler@habo.se 

 

Motion: Grannstödsverksamhet 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till 

förvaltningens bedömning.  

 

Sammanfattning 

En motion har inkommit från Socialdemokraterna som föreslår att Håbo 

kommun startar upp en grupp för patrullerande grannsamverkan i samarbete 

med polisen i kommunen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar svar på motion om 

grannstödsverksamhet för ytterligare utredning, KS au 2019-03-04, § 60.  

Ärendet 

Med Grannsamverkan förstås normalt en verksamhet där kommunpolisen 

samarbetar med de boende i ett område för att göra området mindre 

attraktivt för brottslig verksamhet. 

Grannstödsverksamhet är en mer omfattande aktivitet och kräver bland 

annat att det finns en organisation som ansvarar för ledning av arbetet, 

schemaläggning, hantering av fordon och ekonomi. Regelbunden 

patrullering med bil är ett viktigt inslag i denna verksamhet. 

Grannstödsverksamhet kan bara initieras i ett område eller kommun som har 

en aktiv Grannsamverkan. I Håbo kommun finns ca 40 

Grannsamverkansområden registrerade och innefattar ca 1500 hushåll. 

Statistik över inbrott i bostad år 2016-2019 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-02-04 KS 2018/00256 nr 93950 

 

 
Bilden visar när på dygnet brotten i tabellerna sker. 

Enligt polisen finns det i dagsläget ingen anledning att införa 

Grannstödsverksamhet utifrån att statistiken inte visar på områden som är 

osäkra eller utsatta i Håbo. 

Baserat på ovan statistik och polisens utlåtande anser förvaltningen inte att 

det är aktuellt att starta upp Grannstödsverksamhet. 

 

Beslutsunderlag 

– Sammanträdesprotokoll, 2019-03-04, § 60  

__________ 

Beslut skickas till 

Säkerhetssamordnare 



 

 UTREDNING 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-02-14 KS 2018/00256 nr 87626 

Kommunstyrelsens förvaltning 
 

 

Utredning Motion: Grannsamverkan 

 

I april 2018 inkom socialdemokraterna med en motion där man föreslår att Håbo kommun tar initiativ 

till att starta en grupp för patrullerande grannsamverkan i samarbete med polisen i kommunen. Idag 

har Håbo kommun 28 grannsamverkansområden omfattande knappt 1200 hushåll.  

Grannsamverkan  
När det gäller verksamhet som syftar till att motverka inbrott och skadegörelse i bostadsområden 

finns det två snarlika begrepp. Grannsamverkan och grannstöd. Grannsamverkan är en aktivitet som 

vill göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet och bygger på samarbete mellan 

de boende och polis. Andra aktörer kan vara inblandade som t ex kommunen. Om de boende i ett 

område önskar starta grannsamverkan utses ett eller flera kontaktombud för området. Dessa 

genomgår sedan en kortare utbildning i vad grannsamverkan är. Sedan tillhandahålls material att 

sprida till de boende och skyltar att sätta upp i området (av polisen). Det räcker dock inte att sätta upp 

skyltar i området utan uppmärksamhet och engagemang för att tillsammans hjälpas åt att förhindra 

brott utgör grunden för grannsamverkan. 

Grannstödsverksamhet  
Grannstödsverksamheten syftar till att öka tryggheten i boendemiljön genom att:  

 Genomföra observations/synlighetspass i bostadsområdet under dagtid. 

 Följa polisens anvisningar om övriga områden som behöver besökas. 

 Följa kommunens anvisningar som ökar tryggheten i ett bostadsområde. 

 Se över områdets grannsamverkansskyltar och meddela polis/grannsamverkansansvarig 

när dessa behöver ersättas.  

 

Grannstödsverksamhet kan bara initieras i områden som har en aktiv grannsamverkan. Om 

grannstödsverksamhet ska startas så bör en styrgrupp tillsättas för att leda arbetet. Denna kan bestå av 

följande funktioner: Ordförande, kommunrepresentant, sekreterare, statistikansvarig, bilansvarig och 

polisrepresentant.  

Hur gör andra kommuner? 

Upplands-Väsby kommun och Solna stad har kontaktats och de svarade om deras organisering kring 

grannstödsverksamhet enligt nedan:  

 

Upplands-Väsby kommun  

I Upplands Väsby arbetar vi både med traditionell grannsamverkan för att minska 

vardagsbrottsligheten och har flera grannsamverkansgrupper. Sedan har vi även något som vi kallar 

för grannstödsbil. Grannstödsbilen är en brotts- och skadeförebyggande verksamhet som innebär att 

frivilliga deltagare under ledning av polisen, patrullerar i olika områden, i första hand under dagtid. 

Avsikten är att öka tryggheten för de boende i Upplands Väsby. Målsättningen är att observera och 

informera om det som avviker. De åker runt i en bil som kommunen tillhandahåller och majoriteten 

av de som deltar är pensionärer. De frivilliga som sitter med i styrgruppen har olika ansvarsområden, 

en är bilansvarig, en medlemsansvarig, en statistikansvarig med mera. De sköter mycket själva, det 



 

 UTREDNING 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-01-07 KS 2018/00256 nr 87626 

 

kommunen tillhandahåller är en bil samt att de som kör får kostnadsfritt äta lunch på café Astrid, en 

lunchrestaurang som drivs av vår daglig verksamhet i kommunen. Kommunens brottsförebyggande 

strateg sammankallar även styrgruppen två gånger per termin.  

 

Solna stad 

Vi blev kontaktade av en lokal PRO-förening som sa sig vara intresserade av Grannstöd. Vår 

rekommendation var då att de skulle bilda en egen förening, mest för att kunna ta emot 

sponsorpengar i framtiden. Ingen från staden eller polisen ingår i styrelsen. Vi har bidragit med 

stadgar och mallar för hur det föreningsbildande mötet ska gå till, val av styrelse och vilka papper 

som ska skickas in till Skatteverket för registrering.  

Upplägget är sedan att staden står för fordon och driftskostnader medan Grannstödsföreningen ska stå 

för medlemsvården och det administrativa kring körschema, styrelsemöten och val av medlemmar 

osv. Vi har en gemensam samverkansgrupp där representant från staden (säkchef), kommunpolisen 

och Grannstödsföreningen ingår. Vi har också tagit fram ett internt styrdokument med ordningsregler 

kring hur fordonet får användas, av vem och vad medlemmarnas uppgift är som Grannstödjare. 

Innan man får sätta sig bakom ratten måste man genomgå en obligatorisk utbildning som staden och 

polisen håller i. Där lär man sig lite om lagar och förordningar som kan vara bra att känna till som 

Grannstödjare, vad man har för rättigheter och skyldigheter som privatperson, och vad 

Grannstödjarnas uppgift är och hur man rapporterar olika händelser/skadegörelse osv till staden 

respektive polisen. 

Vår Grannstödsförening har ännu inte kommit så långt att de registrerat sig men vi hoppas att de ska 

kunna få ihop tillräckligt med intresserade till både styrelse och förening för att kunna skicka in en 

anmälan till Skatteverket nu i höst (för att bli officiellt registrerade som förening och som sådan 

kunna öppna bankkonto). 

Dagsläge Håbo kommun  
Enligt polisen så finns det i dagsläget ingen anledning att införa en sådan insats som 

grannsamverkansstöd i kommunen. Det är mest den upplevda tryggheten (eller otryggheten) som är i 

fokus i Håbo. Det finns ingen statistik som visar att Håbo har områden som är osäkra eller utsatta, 

Håbo har heller inte många inbrott eller behöver ytterliga insatser av någon annan anledning i 

dagsläget. 

Skulle detta arrangeras likt kommunerna ovan ges stöd i form av föreningsbidrag, även med fordon, 

ersättning till de frivilliga (lunch etc) och kommunen har även något slags samordnings- och 

utvecklingsansvar för den här aktiviteten. Det är en kostnad som i så fall bör ställas mot andra 

insatser kommunen gör för att öka den upplevda tryggheten.  

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2019-03-04  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 60 Dnr 2018/00256  

Motion: Grannsamverkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet.  

Sammanfattning  

I april 2018 inkom Lars-Göran Bromander, socialdemokraterna, med en 

motion där det föreslås att Håbo kommun tar initiativ till att starta en grupp 

för patrullerande grannsamverkan i samarbete med polisen i kommunen. 

Med grannsamverkan förstås normalt en verksamhet där kommunpolisen 

samarbetar med de boende i ett område för att göra området mindre attrak-

tivt för brottslig verksamhet.  

Grannstödsverksamheten är en mer omfattande aktivitet och innefattar fler 

funktioner, bl a en styrgrupp för ledning av arbetet, regelbunden patrullering 

(med bil) är ett viktigt inslag i denna verksamhet.  

Enligt polisen så finns det i dagsläget ingen anledning att införa en sådan in-

sats som grannsamverkansstöd i kommunen. Det finns ingen statistik som 

visar att Håbo har områden som är osäkra eller utsatta. Förvaltningen före-

slår att motionen avslås.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-02-14 

Motion 2018-04-11 

Utredning 2018-02-14  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar på återremiss för ytterligare utredning och för att 

hanteras tillsammans med motionen om kommunalt anställda ordningsvak-

ter.  

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordfö-

rande finner att ärendet återremitteras.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Säkerhetssamordnare  
 

 



Motion  
Jag har noterat att de sker en ökad mängd av bostadsinbrott på dagtid i kommunen, då bostäderna 
står tomma och det är tomt i bostadsområdena. 
 
Många kommuner har startat grannsamverkan genom frivilliga grupper som patrullerar med bil i 
kommunen och observerar om det sker något som ser onormalt ut. Dessa patruller skall inte ingripa 
utan kontaktar polisen. 
 
Jag vet att det fungerar bra i Upplands-Väsby och såg på de lokala nyheterna att Solna skulle starta 
en sådan grupp och förse dem med en bil. 
 
Jag yrkar att: 
 

 Håbo kommun tar intiativ till att starta en grupp för patrullerande grannsamverkan i 
samarbete med polisen i kommunen. 

 
Socialdemokraterna i Håbo 
Lars-Göran Bromander 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-02-10 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 23 Dnr 2019/00433 

Motion, Extraval 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag.

Sammanfattning 

Owe Fröjd (Båp) har lämnat in en motion med förslag om att kommunfull-

mäktige ska besluta att, med stöd av kommunallagen kap 5 § 10 att under 

2020 utlysa och genomföra extra val i Håbo kommun.  

Frågan är rent politisk och också en fråga i vilken kommunfullmäktige kan 

besluta utan föregående beredning och förvaltningen lämnar därför inget 

eget förslag till beslut i detta ärende. Däremot lämnar förvaltningen inform-

ation om de regler och förutsättningar som gäller för det fall att kommun-

fullmäktige beslutar att utlysa och genomföra extra val i kommunen. Denna 

information framgår av tjänsteskrivelsen i ärendet.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2020-01-27 § 21 

Tjänsteskrivelse 

Motion 2019-12-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) att motionen ska bifallas. 

Agneta Hägglund (S) yrkar att motionen ska bifallas. 

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen föreslår 

fullmäktige att bifalla eller avslå motionen och finner att den avslås.  

Omröstning begärs. 

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 

motionen, nej-röst för avslag till densamma.  

Ja-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Helen Cranser (S), Fredrik An-

derstedt (S), Sven-Olov Dväring (S), Owe Fröjd (Båp) 

Nej-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Per-Arne Öhman (M), Helene 

Zeland Bodin (C), Kjell Dufvenberg (L), Christian Nordberg (MP), Fred 

Rydberg (KD), Michael Rubbestad (SD), Thomas Moore (SD) 

Ärende 10



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-02-10  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Med 5 ja-röster och 8 nej-röster föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäk-

tige att avslå motionens förslag.  

______________ 

 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2020-01-27  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 21 Dnr 2019/00433  

Motion, Extraval 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag.      

Sammanfattning  

Owe Fröjd (Båp) har lämnat in en motion med förslag om att kommunfull-

mäktige ska besluta att, med stöd av kommunallagen kap 5 § 10 att under 

2020 utlysa och genomföra extra val i Håbo kommun.  

Frågan är rent politisk och också en fråga i vilken kommunfullmäktige kan 

besluta utan föregående beredning och förvaltningen lämnar därför inget 

eget förslag till beslut i detta ärende. Däremot lämnar förvaltningen inform-

ation om de regler och förutsättningar som gäller för det fall att kommun-

fullmäktige beslutar att utlysa och genomföra extra val i kommunen. Denna 

information framgår av tjänsteskrivelsen i ärendet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Motion 2019-12-09   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar avslag till motionen.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet beslutar att 

föreslå att motionen avslås i enlighet med eget yrkande och finner att så 

sker.  

______________ 

 
 
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-12-20 KS 2019/00433 nr 93494 

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

 

Motion, Extraval 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag. 

alternativt 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag.      

 

Sammanfattning 

Owe Fröjd (Båp) har lämnat in en motion med förslag om att 

kommunfullmäktige ska besluta att, med stöd av kommunallagen kap 5 § 10 

att under 2020 utlysa och genomföra extra val i Håbo kommun.  

Frågan är rent politisk och också en fråga i vilken kommunfullmäktige kan 

besluta utan föregående beredning och förvaltningen lämnar därför inget 

eget förslag till beslut i detta ärende. Däremot lämnar förvaltningen 

information om de regler och förutsättningar som gäller för det fall att 

kommunfullmäktige beslutar att utlysa och genomföra extra val i 

kommunen.    

 
Ärendet 

Med anledning av den inlämnade motionen redogörs här för vilka regler och 

förutsättningar som gäller om kommunfullmäktige beslutar att utlysa extra 

val.  

Kommunallagens regler 

Av regeringens proposition framgår att reglerna om möjligheten till extra 

val till kommunfullmäktige införts för att lösa problem med oklara 

koalitioner i fullmäktige. Oftast löses dessa genom att partierna söker och 

skapar bredare koalitioner i fullmäktige men för de fall att den möjligheten 

saknas införs alltså  möjligheten att utlysa extra val. I propositionen 

poängteras att extra val enbart ska användas vid extraordinära 

omständigheter. För att markera att extra val endast är avsett för 

extraordinära situationer krävs även att en kvalificerad majoritet röstar för 

detta. (Prop 2009/10:80 s 93 ff) Kommunallagens regler är följande:  

Kommunallagen, kapitel 5 

10 § Fullmäktige får besluta om extra val till fullmäktige mellan ordinarie 

val. Extra val ska hållas om minst två tredjedelar av de närvarande 

ledamöterna röstar för det. Ett beslut om extra val får dock inte fattas 

förrän sex månader har gått från det nyvalda fullmäktiges första 

sammanträde.  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-12-20 KS 2019/00433 nr 93494 

 

31§: Fullmäktige får besluta om extra val till fullmäktige utan föregående 

beredning. 

50 § 2 st: /…/ Ett ärende om extra val ska dock alltid bordläggas första 

gången det tas upp till behandling. 

Kommunallagen, kapitel 4 

8 §: Uppdragen för de förtroendevalda som har valts av fullmäktige upphör 

om /…/ 

3. extra val till fullmäktige har hållits. 

När /…/ extra valet har avslutats, ska fullmäktige hålla nytt val av 

förtroendevalda för återstoden av mandattiden.  

Uppdragen ska upphöra två månader efter det att /…/ extra valet har 

avslutats. Fullmäktige får dock besluta att de förtroendevalda som valts 

enligt andra stycket ska tillträda vid en tidigare tidpunkt. Uppdragen för de 

förtroendevalda enligt första stycket upphör då samtidigt. 

Valmyndighetens regler 

Valmyndigheten har ett antal regler och hålltider för kommunen att förhålla 

sig till om/när extra val utlyses.  

Över lag är det väldigt korta tidsperspektiv vid ett extra val. Om beslut om 

extra val har fattats ska valet genomföras inom tre månader. Ett extra val går 

i huvudsak till som ett ordinarie val, men vissa aktiviteter får kortare 

hålltider på grund av det korta tidsperspektivet.  

- En vecka efter att beslut om extra val har meddelats ska anmälan 

om registrering av partibeteckning vara inlämnad till 

Valmyndigheten om registreringen ska gälla vid det extra valet.  

- Partier som vill delta i det extra valet ska anmäla sitt deltagande 

senast 30 dagar innan valdagen. 

- Kandidater behöver lämna en förklaring eller sitt samtycke för 

att vara valbara.  

- 20 dagar (24 vid ordinarie val) före valdagen får ambassader och 

konsulat börja ta emot röster  

- Förtidsröstningen startar 10 dagar (18 dagar vid ordinarie val) 

före valdagen och senast denna dag ska röstkorten ha nått väljarna  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Om fullmäktige beslutar att utlysa extra val kommer detta givetvis medföra 

kostnader för kommunen. Valen 2018 och 2019 har kostat närmare 600 tkr, 

varav omkring 400 tkr finansierats av statsbidrag.  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-12-20 KS 2019/00433 nr 93494 

 

Därutöver tillkommer andra kostnader i form av exempelvis arbetsinsatser 

från kommunens personal och konsekvensen att andra arbetsuppgifter 

behöver läggas åt sidan då ett val ska genomföras. Vid valet 2018 beräknade 

kansliet att ungefär 45 % av en heltidstjänst (motsvarar 300 tkr) använts till 

valet om arbetstiden slås ut på ett helt år. Vid ett extraval som ska 

genomföras på tre månader kommer sannolikt en betydligt större 

procentandel av en heltidstjänst gå åt, men under en kortare tid. Sannolikt 

behöver också fler personer engageras i frågan för att hinna med.  

Vad gäller finansiering av ett eventuellt extra val så får kommunen sannolikt 

ett statsbidrag för att finansiera delar av kostnaderna även vid ett sådant 

tillfälle. Detta gäller vid ordinarie val och det finns ingen särreglering för 

finansiering av extra val. Dock regleras statsbidrag med en särskild 

förordning inför varje valtillfälle, varför det inte säkert går att veta på 

förhand om och hur stort ett sådant bidrag blir.  

Uppföljning 

Beslutet kräver ingen uppföljning 

Beslutsunderlag 

– Motion 2019-12-09   

__________ 

Beslut skickas till 

Motionären 

Kommunstyrelsens kansli 

Hemsida 

Uppdragslista 

  

 



      
Bålsta 2019-12-05 

  
 

                 Bålstapartiet 
    
 
 
 
Motion till Håbo Kommunfullmäktige 2019-12-09 
 
Utlysande av extraval 
 
Håbo kommun saknar styrning och ledning, den självutnämnda minoritets-majoriteten 
har helt tappat greppet om både ekonomistyrning och projektledning. 
 
Några få exempel: 
-ingenting byggs på stationsområdet, det för flera år sedan beslutade 
parkeringsdäcket lyser med sin frånvaro,  
-Västerängsskolans matsal är inte påbörjad,  
-stationsbyggnaden revs helt utan anledning och ny byggnad saknas,  
-byggandet av förskolan i Frösundavik spräckte budgeten,  
-projekteringen av förskolan Skogsbrynet saknar all styrning,  
-ombyggnationen av Futurumskolan saknar all projektledning och kostat kommunen ca 
30 miljoner till något, som ingen vet vem som beställt,  
-projekteringen och byggnationen av de konstgräsplanerna följer inte de politiska 
besluten,  
-de för flera år sedan beslutade beslutade ladd-stolparna saknas fortfarande, 
-utrymningen och beställning av paviljonger vid Vibyskolan är felaktigt beställda, och 
utan politiska beslut,  
-kommunen hyr ut lokaler för 20.000 och hyr sedan tillbaks dom för 300.000 kr 
-och det finns mycket mer…….. 
 
Bålstapartiet föreslår att: 
 
-Kommunfullmäktige beslutar, med stöd av Kommunallagen kap 5, § 10, att under 
2020 utlysa och genomföra extraval i Håbo kommun 
 
 
För Bålstapartiet i Håbo Kommunfullmäktige 
 
 
Owe Fröjd 

 



Bålstapartiet   Källvägen 7  746 51Bålsta 

      
Bålsta 2020-02-21 

  
 
 
 

      Bålstapartiet 
 
 

 
                                Motivering och yrkande, Motion extraval KF 2020-02-24, § 10 
 
 
Det finns 2 anledningar till att jag motionerat om extraval, även om utsikterna att vinna gehör är 
ytterst dåliga 
 
1. Det som framförs i motionen, hur dåligt Håbo Kommun styrs sedan valet 2018, och det vore bra 
att på nytt få veta om medborgrna vill att politiken skall fortsätta på den inslagna vägen, eller  
föredrar en ny politisk styrning. 
 
2. Att vår Kanslichef, tillika Kommujurist? Carolie Löf, svarade på min fråga, se nedan, OM det går 
att motionera till KF om ett extra val, så kategoriskt svarade att detta inte går, vilket är fel då det 
uppenbarligan behandlas här i dag. 
 
Samt det faktum att inte bara svara på min juridiska fråga, utan även hade allt många synpunkter 
på hur vi som politiker borde agera och handla i vårt politiska uppdrag, synpunkter som inte hade 
med frågan att göra. Vi fritidspolitikerpolitiker, även om vi halkat in på ett bananskal, behöver 
proffisionella svar på våra frågor, inte ogenomtänkta synpunkter på vad man tror gäller, eller hur vi 
skall, eller bör, utföra vårt förtroendeuppdrag. 
 
 
”Hej igen Owe, 
Motionen till KF om extra val som hamnar i KS, precis som du skriver, går inte vidare 
till KF om KS inte är överens om att ärendet ska vidare till KS. Frågan tas inte upp på 
KF, KF kan alltså inte ändra ett beslut då det inte kommer finnas något beslut i 
frågan i KF att ta ställning till. 
 
Annars skulle man kunna kringgå KS i frågan och det går inte. Frågan måste 
förordas av KS att gå vidare till KF. 
 
Det säger sig själv om du tänker efter, systemet och reglerna är uppbyggt så för att 
främja politiskt arbete och politiska beslut.  
Skulle systemet vara utformat på annat vis skulle politiker som är oense och inte fokuserar på att 
driva viktiga frågor för kommunen kunna fokusera på att endast, med formalia, sätta käppar i hjulet 
för varandra - under tiden blöder kommunen och varken verksamhet eller utveckling 
skulle kunna bedrivas. Det skulle inte vara ansvarsfullt och seriöst. Politiker kan vara 
oense men fokus ska vara på politiska frågor utifrån perspektivet ”vad”, inte ”hur” då 
organisationen inte ska styras politiskt i detalj. Det ligger inte i det politiska uppdraget. Att kringgå 
KS med hjälp av formalia är således inte möjligt. 
Mvh 
Caroline Löf 
 
Jag yrkar bifall till motionen 
 
Owe Fröjd 
Bålstapartiet 
 
 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-01 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 134 Dnr 2019/00343 

Motion: Anlägg en kombinerad cykel- och gångväg 
mellan Bro och Bålsta mot Enköping 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens andra att-sats genom att uppdrag

ges till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för en kombinerad

gång- och cykelväg mellan Bro och Bålsta.

Sammanfattning 

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) och Robin Jande (V) har inkommit med 

en motion om att anlägga en kombinerad cykel- och gångväg mellan Bro 

och Bålsta mot Enköping. I motionen föreslås också att Håbo kommun tar 

kontakt med berörda kommuner för att gemensamt utreda, planera och ge-

nomföra motionens intentioner. Vidare menar man i motionen att arbets-

pendlingen med cykel är på uppgång och att det därför är viktigt att skapa 

trygghet i vägnätet så att denna utveckling kan fortsätta. En utveckling av 

gång- och cykelvägar är också något som ligger i Håbo kommuns vision 

”Vårt Håbo 2030”, menar man.  

Under beredningen har underlag inhämtats från plan- och exploateringsav-

delningen och tekniska förvaltningen samt från Upplands-Bro kommun. En 

motsvarande motion väcktes i fullmäktige i Upplands-Bro kommun. Denna 

blev remitterad till kommunens tekniska nämnd för yttrande. Inget yttrande 

blev dock beslutat då ärendet lyftes ut från dagordningen. Av yttrandet 

framgår bl a: 

Upplands-Bro är varken markägare eller väghållare för denna del av Enkö-

pingsvägen 

Trafikverket är väghållare och ansvarig för trafiksäkerheten 

Har täta dialoger med Trafikverket om denna gång- och cykelbana. Trafik-

verket har hittills ej prioriterat projektet. 

Har påbörjat ett samarbete med Håbo kommun för att kunna driva frågan 

tillsammans. 

Av övrigt underlag framgår att Håbo lyft frågan med Trafikverket, regioner-

na samt även med Upplands-Bro kommun. Önskemål om denna gång- och 

cykelväg, som möjliggör cykelpendling in i Stockholms län, har uttryckts av 

många av kommunens medborgare.  

Kommunstyrelsens förvaltning ser flera fördelar med ett förverkligande av 

denna gång- och cykelväg mellan Bro och Bålsta. Det är därför angeläget att 

snarast utreda förutsättningarna för ett förverkligande och Håbo kommuns 

Ärende 11



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-06-01  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

agerande. Förvaltningen anser därför att motionens andra att-sats ska bifal-

las genom att uppdrag ges till kommunstyrelsen att undersöka förutsättning-

arna för denna gång- och cykelväg mellan Bro och Bålsta och Håbo kom-

muns handlingsalternativ. Inte minst att stämma av med övriga aktörer blir 

viktigt i denna utredning.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2020-05-18 § 100 

Tjänsteskrivelse 

Motion 2019-09-30 

Tekniska avdelningen, Upplands-Bro kommun - yttrande 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att meningen "Centralt i denna utredning är övriga 

aktörers positionering och därigenom Håbo kommuns handlingsalternativ." 

tas bort från förslaget till beslut.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 

arbetsutskottets förslag till beslut, med ändring enligt Owe Fröjds (Båp) yr-

kande och finner att så sker.  

______________ 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2020-05-18  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 100 Dnr 2019/00343  

Motion: Anlägg en kombinerad cykel- och gångväg 
mellan Bro och Bålsta mot Enköping 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens andra att-sats genom att uppdrag 

ges till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för en kombinerad 

gång- och cykelväg mellan Bro och Bålsta. Centralt i denna utredning är öv-

riga aktörers positionering och därigenom Håbo kommuns handlingsalterna-

tiv.     

Sammanfattning  

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) och Robin Jande (V) har inkommit med 

en motion om att anlägga en kombinerad cykel- och gångväg mellan Bro 

och Bålsta mot Enköping. I motionen föreslås också att Håbo kommun tar 

kontakt med berörda kommuner för att gemensamt utreda, planera och ge-

nomföra motionens intentioner. Vidare menar man i motionen att arbets-

pendlingen med cykel är på uppgång och att det därför är viktigt att skapa 

trygghet i vägnätet så att denna utveckling kan fortsätta. En utveckling av 

gång- och cykelvägar är också något som ligger i Håbo kommuns vision 

”Vårt Håbo 2030”, menar man.  

Under beredningen har underlag inhämtats från plan- och exploateringsav-

delningen och tekniska förvaltningen samt från Upplands-Bro kommun. En 

motsvarande motion väcktes i fullmäktige i Upplands-Bro kommun. Denna 

blev remitterad till kommunens tekniska nämnd för yttrande. Inget yttrande 

blev dock beslutat då ärendet lyftes ut från dagordningen. Av yttrandet 

framgår bl a: 

Upplands-Bro är varken markägare eller väghållare för denna del av Enkö-

pingsvägen 

Trafikverket är väghållare och ansvarig för trafiksäkerheten 

Har täta dialoger med Trafikverket om denna gång- och cykelbana. Trafik-

verket har hittills ej prioriterat projektet. 

Har påbörjat ett samarbete med Håbo kommun för att kunna driva frågan 

tillsammans. 

Av övrigt underlag framgår att Håbo lyft frågan med Trafikverket, regioner-

na samt även med Upplands-Bro kommun. Önskemål om denna gång- och 

cykelväg, som möjliggör cykelpendling in i Stockholms län, har uttryckts av 

många av kommunens medborgare.  
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 Sammanträdesdatum  

 2020-05-18  

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Kommunstyrelsens förvaltning ser flera fördelar med ett förverkligande av 

denna gång- och cykelväg mellan Bro och Bålsta. Det är därför angeläget att 

snarast utreda förutsättningarna för ett förverkligande och Håbo kommuns 

agerande. Förvaltningen anser därför att motionens andra att-sats ska bifal-

las genom att uppdrag ges till kommunstyrelsen att undersöka förutsättning-

arna för denna gång- och cykelväg mellan Bro och Bålsta och Håbo kom-

muns handlingsalternativ. Inte minst att stämma av med övriga aktörer blir 

viktigt i denna utredning.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Motion 2019-09-30 

Tekniska avdelningen, Upplands-Bro kommun - yttrande   

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller för-

valtningens förslag och finner att så sker.  

______________ 

 
 

 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2020-04-28 KS 2019/00343 nr 95226 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Olle Forsmark, Nämndsekreterare 

olle.forsmark@habo.se 

Motion: Anlägg en kombinerad cykel- och gångväg mellan Bro 
och Bålsta mot Enköping 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens andra att-sats genom att

uppdrag ges till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för en

kombinerad gång- och cykelväg mellan Bro och Bålsta. Centralt i denna

utredning är övriga aktörers positionering och därigenom Håbo

kommuns handlingsalternativ.

Sammanfattning  

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) och Robin Jande (V) har inkommit med 

en motion om att anlägga en kombinerad cykel- och gångväg mellan Bro 

och Bålsta mot Enköping. I motionen föreslås också att Håbo kommun tar 

kontakt med berörda kommuner för att gemensamt utreda, planera och 

genomföra motionens intentioner. Vidare menar man i motionen att 

arbetspendlingen med cykel är på uppgång och att det därför är viktigt att 

skapa trygghet i vägnätet så att denna utveckling kan fortsätta. En 

utveckling av gång- och cykelvägar är också något som ligger i Håbo 

kommuns vision ”Vårt Håbo 2030”, menar man.  

Under beredningen har underlag inhämtats från plan- och 

exploateringsavdelningen och tekniska förvaltningen samt från Upplands-

Bro kommun. En motsvarande motion väcktes i fullmäktige i Upplands-Bro 

kommun. Denna blev remitterad till kommunens tekniska nämnd för 

yttrande. Inget yttrande blev dock beslutat då ärendet lyftes ut från 

dagordningen. Av yttrandet framgår bl a: 

 Upplands-Bro är varken markägare eller väghållare för denna

del av Enköpingsvägen

 Trafikverket är väghållare och ansvarig för trafiksäkerheten

 Har täta dialoger med Trafikverket om denna gång- och

cykelbana. Trafikverket har hittills ej prioriterat projektet.

 Har påbörjat ett samarbete med Håbo kommun för att kunna

driva frågan tillsammans.

Av övrigt underlag framgår att Håbo lyft frågan med Trafikverket, 

regionerna samt även med Upplands-Bro kommun. Önskemål om denna 

gång- och cykelväg, som möjliggör cykelpendling in i Stockholms län, har 

uttryckts av många av kommunens medborgare.  
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Kommunstyrelsens förvaltning ser flera fördelar med ett förverkligande av 

denna gång- och cykelväg mellan Bro och Bålsta. Det är därför angeläget att 

snarast utreda förutsättningarna för ett förverkligande och Håbo kommuns 

agerande. Förvaltningen anser därför att motionens andra att-sats ska 

bifallas genom att uppdrag ges till kommunstyrelsen att undersöka 

förutsättningarna för denna gång- och cykelväg mellan Bro och Bålsta och 

Håbo kommuns handlingsalternativ. Inte minst att stämma av med övriga 

aktörer blir viktigt i denna utredning.  

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inom ram 

Uppföljning 

- 

Beslutsunderlag 

– Motion 2019-09-30 

– Tekniska avdelningen, Upplands-Bro kommun - yttrande   

__________ 

Beslut skickas till 

Motionärerna – för kännedom 

Tekniska förvaltningen 

Plan- och exploateringsavdelningen 

Hemsida 

  

 



 

 

 

Motion till kommunfullmäktige i Håbo   

 

Anlägg en kombinerad cykel- och gångväg mellan Bro och Bålsta mot Enköping. 
Vänsterpartiet i Håbo lägger samtidigt som partiföreningen i Upplands Bro lägger motsva-

rande motion i sitt fullmäktige denna motion. Syftet är att kommunerna gemensamt ska 

snabbutreda och anlägga en kombinerad cykel- och gångväg mellan våra tätorter. För en stor 

del av denna sträckning skulle den tidigare banvallen mellan våra kommuner kunna användas. 

Vi kan glädjande nog se att arbetspendlingen med cykel är på uppgång. För att inte denna ut-

veckling skall gå i stå på grund av att tryggheten på vårt vägnät inte är säkrad är en gång och 

cykelbaneutveckling en god framtida utveckling för våra kommuner. För att inte tala om att 

barn och ungdomar ska kunna både gå och cykla under trygga förhållanden till skola och fri-

tidsaktiviteter inom kommunen och till intilliggande orter. Att skilja dessa oskyddade trafi-

kanter från den allt mer ökande trafik som vi kan se på vårt vägnät måste prioriteras. 

I Håbo kommuns vision, vårt Håbo 2030, finns stöd för utveckling av gång och cykelvägar. 

Visionen är ett övergripande strategiskt styrdokument som visar hur kommunen ska utvecklas 

till år 2030. En av visionens fyra inriktningar är ”i hållbara Håbo finns det goda livet”, där be-

skrivs hur Håbo är en hållbar kommun med jämlikhet, delaktighet och långsiktigt ansvar för 

natur och klimat.  

Även Agenda 2030 ger stöd för att genomföra en skyndsam gång och cykelvägs utbyggnad. I 

och med det har väldens länder åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 

leda utvecklingen mot en hållbar och rättvis framtid. De 17 globala målen är integrerade och 

odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den so-

ciala och den miljömässiga. Kommunernas roll i detta viktiga arbete är avgörande. Att an-

lägga fler gång och cykelvägar är en del av allt som behövs göras. Vi hoppas på ett positivt 

gensvar på motionen.  

Vänsterpartiet Håbo yrkar 

att en kombinerad cykel- och gångväg med belysning anläggs mellan Bro och Bålsta tätorter 

med vidare sträckning mot Enköping.  

att Håbo kommun tar kontakt med berörda kommuner för att gemensamt utreda planera och 

genomföra motionens intentioner. 

 

För vänsterpartiet Håbo  

 

Charlotta Bjälkebring Carlsson  Robin Jande 











SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-01 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 128 Dnr 2020/00145 

Delårsuppföljning mars 2020 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att, i möjligaste mån, vidta

åtgärder så att budgetramarna hålls.

2. Kommunfullmäktige beslutar att samtliga nämnder med underskott ska

redovisa dessa åtgärder i delårsrapporten i augusti.

3. Kommunfullmäktige godkänner överföring av driftbudget för bostadsför-

valtare med 595 000 kronor från socialnämnden till tekniska nämnden.

4. Kommunfullmäktige godkänner omfördelning av budget för digitalisering

1,5 miljoner kronor enligt förslag, från centrala projekt till socialnämnden

(200 000 kronor), bygg- och miljönämnden (900 000 kronor), tekniska

nämnden (200 000 kronor) och till kommunstyrelsen (200 000 kronor).

5. Kommunfullmäktige beslutar att fördelning av driftbudget för uteblivna

investeringsbidrag till tekniska nämnden, sker vid delårsrapport augusti.

6. Kommunfullmäktige bifaller kultur- och fritidsnämndens begäran om 1,7

miljoner kronor i tilläggsbudget för utredningskostnader.

Sammanfattning 

Delårsuppföljning mars präglas av stora osäkerheter i kommunens ekonomi 

till följd av covid-19. Skatteintäkter sjunker, staten skjuter till generella 

statsbidrag och andra riktade bidrag. Verksamheterna påverkas i hög grad 

men samtidigt är det svårt att ge en prognos för hur verksamheten och där-

med hur ekonomin påverkas under resten av året av covid-19. 

Årets resultat 

Prognosen för årets resultat visar nu i mars på 97,4 miljoner kronor i över-

skott till årets slut. 

Till följd av den nya lagen om kommunal redovisning och bokföring 

(LKBR) har dock innebörden av årets resultat förändrats jämfört med tidi-

gare år. I årets resultat ska inräknas, förutom realisationsvinster, även en-

gångsintäkter från exploatörer för investeringar i infrastruktur samt värdet 

för övertagna anläggningar från exploatörer. 

Prognosen är att exploatering och realisationsvinster påverkar årets resultat 

med 128,4 miljoner kronor fördelat på reavinst, investeringsbidrag och över-

tagna anläggningar. 

Ärende 12
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När det avräknas återstår -32,7 miljoner kronor i negativt resultat för den lö-

pande ordinarie verksamheten.  Detta är 55,5 miljoner kronor sämre än bud-

geterat. 

Sammantaget innebär detta att kommunens målsättning om god ekonomisk 

hushållning uppnås endast om förändring sker till det bättre. 

Osäkerheter i prognosen 

Det finns flera osäkerheter som gör att prognosen kan förändras. 

Vissa av årets planerade exploateringsinkomster är osäkra även om huvud-

delen bedöms av plan- och exploateringsavdelningen som säkra. 

Det är osäkert vilka kostnader som covid-19 för med sig, i vilken mån kost-

naderna kompenseras av staten och hur skatteunderlaget påverkas. Den 

sammantagna effekten är därmed svår att bedöma i dagsläget. 

Förvaltningarna uppger att det är mycket svårt att bedöma vilka kostnader 

covid-19 orsakar, men har fått ange hur mycket av prognosen som beror på 

covid-19. Av nämndernas 62,7 miljoner kronor i underskott uppges 8,7 mil-

joner kronor vara ekonomiska effekter av covid-19. Återstår 54 miljoner 

kronor i underskott som inte är kostnader för covid-19. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 

När alla förändringar i skatteintäkter och generella statsbidrag summeras är 

prognosen för år 2020, 4,5 miljoner kronor mer än budgeterat. 

Förutom tillskott med generella bidrag får kommunen kostnadslättnader 

(sjuklönekostnader och viss sänkt arbetsgivaravgift, totalt cirka 4 miljoner 

kronor) och möjlighet till statsbidrag för vissa ökade kostnader inom social-

tjänsten (maximalt cirka 4,2 miljoner kronor). Detta är ännu inte inräknat 

och förvaltningen återkommer i delårsrapport augusti.  

Nämnderna och budgetföljsamhet 

Nämnderna prognostiserar stora underskott med totalt 62,7 miljoner kronor 

vid årets slut exklusive den taxefinansierade verksamheten. Enligt ekonomi-

styrprinciperna som fullmäktige antagit, har nämnderna ansvar för att vidta 

åtgärder för att hålla budget. 

Av rapporten framgår nämndernas prognoser och åtgärder.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2020-05-18 § 94 

Tjänsteskrivelse 

Delårsuppföljning mars 2020 
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Nämnders beslutsprotokoll 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag punkt 1-5, 

samt förändring av punkt 6 så att kommunfullmäktige bifaller, istället för 

avslår, kultur- och fritidsnämndens begäran om 1,7 miljoner kronor i till-

läggsbudget för utredningskostnader. 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till Liselotte Grahn Elgs (M) yrkande 

punkt 6 

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Liselotte Grahn Elgs (M) yrkande 

punkt 6.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Liselotte Grahn Elgs (M) yrkande punkt 6 

Christan Nordberg (MP) yrkar bifall till Liselotte Grahn Elgs (M) yrkande 

punkt 6 

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 

arbetsutskottets förslag till beslut, punkt 1-5, och finner att så sker.  

Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller den föreslagna för-

ändringen av beslutspunkt 6 och finner att så sker.  

______________ 
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§ 94 Dnr 2020/00145  

Delårsuppföljning mars 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att, i möjligaste mån, vidta 

åtgärder så att budgetramarna hålls. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att samtliga nämnder med underskott ska 

redovisa dessa åtgärder i delårsrapporten i augusti. 

3. Kommunfullmäktige godkänner överföring av driftbudget för bostadsför-

valtare med 595 000 kronor från socialnämnden till tekniska nämnden. 

4. Kommunfullmäktige godkänner omfördelning av budget för digitalisering 

1,5 miljoner kronor enligt förslag, från centrala projekt till socialnämnden 

(200 000 kronor), bygg- och miljönämnden (900 000 kronor), tekniska 

nämnden (200 000 kronor) och till kommunstyrelsen (200 000 kronor). 

5. Kommunfullmäktige beslutar att fördelning av driftbudget för uteblivna 

investeringsbidrag till tekniska nämnden, sker vid delårsrapport augusti. 

6. Kommunfullmäktige avslår kultur- och fritidsnämndens begäran om 1,7 

miljoner kronor i tilläggsbudget för utredningskostnader.   

Sammanfattning  

Delårsuppföljning mars präglas av stora osäkerheter i kommunens ekonomi 

till följd av covid-19. Skatteintäkter sjunker, staten skjuter till generella 

statsbidrag och andra riktade bidrag. Verksamheterna påverkas i hög grad 

men samtidigt är det svårt att ge en prognos för hur verksamheten och där-

med hur ekonomin påverkas under resten av året av covid-19. 

Årets resultat 

Prognosen för årets resultat visar nu i mars på 97,4 miljoner kronor i över-

skott till årets slut. 

Till följd av den nya lagen om kommunal redovisning och bokföring 

(LKBR) har dock innebörden av årets resultat förändrats jämfört med tidi-

gare år. I årets resultat ska inräknas, förutom realisationsvinster, även en-

gångsintäkter från exploatörer för investeringar i infrastruktur samt värdet 

för övertagna anläggningar från exploatörer. 

Prognosen är att exploatering och realisationsvinster påverkar årets resultat 

med 128,4 miljoner kronor fördelat på reavinst, investeringsbidrag och över-

tagna anläggningar. 
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När det avräknas återstår -32,7 miljoner kronor i negativt resultat för den lö-

pande ordinarie verksamheten.  Detta är 55,5 miljoner kronor sämre än bud-

geterat. 

Sammantaget innebär detta att kommunens målsättning om god ekonomisk 

hushållning uppnås endast om förändring sker till det bättre. 

Osäkerheter i prognosen 

Det finns flera osäkerheter som gör att prognosen kan förändras. 

Vissa av årets planerade exploateringsinkomster är osäkra även om huvud-

delen bedöms av plan- och exploateringsavdelningen som säkra. 

Det är osäkert vilka kostnader som covid-19 för med sig, i vilken mån kost-

naderna kompenseras av staten och hur skatteunderlaget påverkas. Den 

sammantagna effekten är därmed svår att bedöma i dagsläget. 

Förvaltningarna uppger att det är mycket svårt att bedöma vilka kostnader 

covid-19 orsakar, men har fått ange hur mycket av prognosen som beror på 

covid-19. Av nämndernas 62,7 miljoner kronor i underskott uppges 8,7 mil-

joner kronor vara ekonomiska effekter av covid-19. Återstår 54 miljoner 

kronor i underskott som inte är kostnader för covid-19. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 

När alla förändringar i skatteintäkter och generella statsbidrag summeras är 

prognosen för år 2020, 4,5 miljoner kronor mer än budgeterat. 

Förutom tillskott med generella bidrag får kommunen kostnadslättnader 

(sjuklönekostnader och viss sänkt arbetsgivaravgift, totalt cirka 4 miljoner 

kronor) och möjlighet till statsbidrag för vissa ökade kostnader inom social-

tjänsten (maximalt cirka 4,2 miljoner kronor). Detta är ännu inte inräknat 

och förvaltningen återkommer i delårsrapport augusti.  

Nämnderna och budgetföljsamhet 

Nämnderna prognostiserar stora underskott med totalt 62,7 miljoner kronor 

vid årets slut exklusive den taxefinansierade verksamheten. Enligt ekonomi-

styrprinciperna som fullmäktige antagit, har nämnderna ansvar för att vidta 

åtgärder för att hålla budget. 

Av rapporten framgår nämndernas prognoser och åtgärder.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Delårsuppföljning mars 2020 

Nämnders beslutsprotokoll   
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att punkt 1 ändras enligt följande:  "Kom-

munfullmäktige uppdrar till nämnderna att, i möjligaste mån, vidta åtgärder 

så att budgetramarna hålls."  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller för-

valtningens förslag med ändring enligt eget yrkande och finner att så sker.  

______________ 
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Delårsuppföljning mars 2020 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att vidta åtgärder så att 

budgetramarna hålls. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att samtliga nämnder med underskott ska 

redovisa dessa åtgärder i delårsrapporten i augusti. 

3. Kommunfullmäktige godkänner överföring av driftbudget för 

bostadsförvaltare med 595 000 kronor från socialnämnden till tekniska 

nämnden. 

4. Kommunfullmäktige godkänner omfördelning av budget för 

digitalisering 1,5 miljoner kronor enligt förslag, från centrala projekt till 

socialnämnden (200 000 kronor), bygg- och miljönämnden (900 000 

kronor), tekniska nämnden (200 000 kronor) och till kommunstyrelsen 

(200 000 kronor). 

5. Kommunfullmäktige beslutar att fördelning av driftbudget för uteblivna 

investeringsbidrag till tekniska nämnden, sker vid delårsrapport augusti. 

6. Kommunfullmäktige avslår kultur- och fritidsnämndens begäran om 1,7 

miljoner kronor i tilläggsbudget för utredningskostnader.   

Sammanfattning 

Delårsuppföljning mars präglas av stora osäkerheter i kommunens ekonomi 

till följd av covid-19. Skatteintäkter sjunker, staten skjuter till generella 

statsbidrag och andra riktade bidrag. Verksamheterna påverkas i hög grad 

men samtidigt är det svårt att ge en prognos för hur verksamheten och 

därmed hur ekonomin påverkas under resten av året av covid-19. 

Årets resultat 

Prognosen för årets resultat visar nu i mars på 97,4 miljoner kronor i 

överskott till årets slut. 

Till följd av den nya lagen om kommunal redovisning och bokföring 

(LKBR) har dock innebörden av årets resultat förändrats jämfört med 

tidigare år. I årets resultat ska inräknas, förutom realisationsvinster, även 

engångsintäkter från exploatörer för investeringar i infrastruktur samt värdet 

för övertagna anläggningar från exploatörer. 

Prognosen är att exploatering och realisationsvinster påverkar årets resultat 

med 128,4 miljoner kronor fördelat på reavinst, investeringsbidrag och 

övertagna anläggningar. 

När det avräknas återstår -32,7 miljoner kronor i negativt resultat för den 

löpande ordinarie verksamheten.  Detta är 55,5 miljoner kronor sämre än 

budgeterat. 
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Sammantaget innebär detta att kommunens målsättning om god ekonomisk 

hushållning uppnås endast om förändring sker till det bättre. 

Osäkerheter i prognosen 

Det finns flera osäkerheter som gör att prognosen kan förändras. 

Vissa av årets planerade exploateringsinkomster är osäkra även om 

huvuddelen bedöms av plan- och exploateringsavdelningen som säkra. 

Det är osäkert vilka kostnader som covid-19 för med sig, i vilken mån 

kostnaderna kompenseras av staten och hur skatteunderlaget påverkas. Den 

sammantagna effekten är därmed svår att bedöma i dagsläget. 

Förvaltningarna uppger att det är mycket svårt att bedöma vilka kostnader 

covid-19 orsakar, men har fått ange hur mycket av prognosen som beror på 

covid-19. Av nämndernas 62,7 miljoner kronor i underskott uppges 8,7 

miljoner kronor vara ekonomiska effekter av covid-19. Återstår 54 miljoner 

kronor i underskott som inte är kostnader för covid-19. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 

När alla förändringar i skatteintäkter och generella statsbidrag summeras är 

prognosen för år 2020, 4,5 miljoner kronor mer än budgeterat. 

Förutom tillskott med generella bidrag får kommunen kostnadslättnader 

(sjuklönekostnader och viss sänkt arbetsgivaravgift, totalt cirka 4 miljoner 

kronor) och möjlighet till statsbidrag för vissa ökade kostnader inom 

socialtjänsten (maximalt cirka 4,2 miljoner kronor). Detta är ännu inte 

inräknat och förvaltningen återkommer i delårsrapport augusti.  

Nämnderna och budgetföljsamhet 

Nämnderna prognostiserar stora underskott med totalt 62,7 miljoner kronor 

vid årets slut exklusive den taxefinansierade verksamheten. Enligt 

ekonomistyrprinciperna som fullmäktige antagit, har nämnderna ansvar för 

att vidta åtgärder för att hålla budget. 

Av rapporten framgår nämndernas prognoser och åtgärder.   

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Framgår av rapporten. 

Uppföljning 

Uppföljning sker i delårsrapport augusti. 

Beslutsunderlag 

– Delårsuppföljning mars 2020 

– Nämnders beslutsprotokoll   

__________ 
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1 Sammanfattning  

Denna rapport avser ekonomisk uppföljning per mars och prognos för det ekonomiska utfallet 
vid årets slut. Eftersom prognosen är en tidig indikation på hur verksamheterna bedömer 
utfallet vid årets slut så föranleder prognosen att nämnderna vidtar åtgärder för att hålla 
ekonomi inom de ramar fullmäktige beslutat under året. 

Den första samlade rapporten över kommunens verksamhet och måluppfyllelse görs, i 
enlighet med kommunens styrmodell, i delårsrapport per augusti, men löpande uppföljning av 
ekonomi ska göras av nämnderna. 

1.1 Stora osäkerheter i kommunens ekonomi 

Delårsuppföljning mars präglas av stora osäkerheter i kommunens ekonomi till följd av covid-
19. Skatteintäkter sjunker, staten skjuter till generella statsbidrag och andra riktade bidrag. 
Verksamheterna påverkas i hög grad men samtidigt är det svårt att ge en prognos för hur 
verksamheten och därmed hur ekonomin påverkas under resten av året av covid-19. 

Ekonomistyrprinciperna gäller dock och uppföljningen av ekonomin har genomförts enligt 
ordinarie rutiner. 

1.2 Årets resultat 

Prognosen för årets resultat visar nu i mars på 97,4 miljoner kronor i överskott till årets slut. 

Till följd av den nya lagen om kommunal redovisning och bokföring (LKBR) har dock 
innebörden av årets resultat förändrats jämfört med tidigare år. I årets resultat ska inräknas, 
förutom realisationsvinster, även engångsintäkter från exploatörer för investeringar i 
infrastruktur samt värdet för övertagna anläggningar från exploatörer. 

Prognosen för årets resultat, 97,4 miljoner kronor består av 

 50,7 miljoner kronor av resultatet av övertagande av anläggningar, vilket inte ökar 
kommunens likviditet. 

 13,7 miljoner består av investeringsbidrag från entreprenörer vilket ska finansiera 
investeringar i infrastruktur som kommunen gjort. 

 65,7 miljoner kronor är realisationsvinster från markförsäljningar (om de genomförs i 
år) och som inte ska användas till driftkostnader och ska räknas bort vid avstämning 
mot balanskravet. 

 Återstår -32,7 miljoner kronor i negativt resultat för den löpande ordinarie 
verksamheten.  Detta är 55,5 miljoner kronor sämre än budgeterat. 

Vid avstämning gentemot balanskravet, där realisationsvinster ska räknas bort från årets 
resultat, men investeringsbidrag och värdet av övertagna anläggningar ska ingå, uppgår 
balanskravresultatet till 27,8 miljoner kronor och balanskravet klaras. 

Vid avstämning gentemot kommunens finansiella mål, där investeringsbidraget och värde av 
övertagna anläggningar ska räknas bort, blir det som nämnts ett negativt resultat på - 32,7 
miljoner kronor med denna prognos. Målsättningen är ett överskott på 2 procent av 
skatteintäkter och statsbidrag, men prognosen är 55,5 miljoner kronor sämre. 

Sammantaget innebär detta att kommunens målsättning om god ekonomisk hushållning 
uppnås endast om förändring sker till det bättre. 

Osäkerheter i prognosen 

Det finns flera osäkerheter som gör att prognosen kan förändras. 

Vissa av årets planerade exploateringsinkomster är osäkra även om huvuddelen bedöms av 
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plan- och exploateringsavdelningen som säkra. 

Det är osäkert vilka kostnader som covid-19 för med sig, i vilken mån kostnaderna 
kompenseras av staten och hur skatteunderlaget påverkas. Den sammantagna effekten är 
därmed svår att bedöma i dagsläget. 

Kostnadslättnader för kommunen i samband med covid-19 

Kommunen kommer i samband med covid-19 att få vissa kostnadslättnader i form av 
nedsättning av arbetsgivaravgifter för max 30 medarbetare med 5 900 kronor per medarbetare 
för månaderna mars-juni 2020 och ersättning för sjuklönekostnaderna för månaderna april och 
maj. Dessa kostnadslättnader uppskattas uppgå till cirka 4,0 miljoner kronor men inte i 
prognosen. Förvaltningen kommer att återkomma om det i samband med delårsbokslut per 31 
augusti. 

Statsbidrag (SFS 2020:193) 

Regeringen beslutade 3 april om "Förordning (SFS 2020:193) om statsbidrag till regioner och 
kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso-och sjukvård respektive 
socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19. 

Statsbidrag lämnas efter ansökan och i mån av tillgång på medel. Regeringen har avsatt 3 
miljarder kronor för ändamålet. Detta bidrag ingår ännu inte i prognosen, eftersom det är svårt 
att bedöma hur stor del av kommunens merkostnader inom vård- och omsorg kommer att bli 
ersatta. 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har hemställt om en generell tilldelning till 
regeringen och vilket skulle handla om max 4,2 miljoner kronor till Håbo. 

Kommunens kostnader till följd av covid-19 

Förvaltningarna uppger att det är mycket svårt att bedöma vilka kostnader covid-19 orsakar, 
men har fått ange hur mycket av prognosen som beror på covid-19. Av nämndernas 62,7 
miljoner kronor i underskott uppges 8,7 miljoner kronor vara ekonomiska effekter av covid-
19. Återstår 54 miljoner kronor i underskott som inte är kostnader för covid-19. 

  
Kostnad  covid-

19 jan-mars 
Prognos covid-

19 helår 

Prognos total 
avvikelse från 

budget 

Prognos 
avvikelse 

exklusive covid-
19 

Kommunstyrelsen och 
övergripande 

-160 -185 -11 000 -10 815 

Kultur-och fritidsnämnden  73 -1 701 -1 774 

Socialnämnden  -1 732 -8 973 -7 241 

Bygg- och miljönämnden  860 -530 330 

Barn och 
utbildningsnämnd 

  -30 291 -30 291 

Vård- och omsorgsnämnd  -5 510 -9 000 -3 490 

Tekniska nämnden, 
skattefinans 

-77 -551 -1 225 -674 

Summa -137 -8 765 -62 720 -53 955 

Fotnot: Barn- och utbildningsförvaltningen har ännu inte kunnat redovisa vilken omfattning 
covid-19 haft och väntas ha på ekonomin. 
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Skatteintäkts- och statsbidragsförändringar 

Skatteintäkter 

Sveriges kommuner och landsting (SKR) presenterade 29 april en ny prognos för 
skatteintäkter och statsbidrag. I likhet med regeringen och konjunkturinstitut räknar SKR att 
arbetslösheten kommer att öka markant år 2020 och att BNP tillväxten kommer att bli 
negativt samt att arbetade timmar kommer att minska år 2020 jämfört med 2019. 

För år 2020 visar prognosen för Håbo 26,0 miljoner kronor mindre än budget 2020. 

Vad gäller skatteintäkterna för år 2019 räknar SKR med en försämring, för Håbos del handlar 
det om 10,5 miljoner kronor som belastar resultatet för år 2020, beroende på att företagen 
kommer att få möjlighet att avsätta medel i periodiseringsfonder och staten kommer att 
kompensera kommunerna för det år 2020. Dessa medel kommer sedan att avräknas till staten 
från kommunerna åren 2021-2025 och blir således neutralt mellan staten och kommunerna, 
för Håbo kommun handlar det om 11,1 mkr i kompensation enligt preliminär prognos 

Sammantaget är bedömningen från SKR att prognoserna för åren 2020-2023 beroende på 
Covid 19, att skatteprognoserna kan komma att försämras ytterligare om situationen med 
Covid 19 blir långvarig. 

Generella statsbidrag 

Regeringen har totalt tillfört kommunsektorn 22,5 miljarder i form av generella statsbidrag. 
För Håbos del så handlar det om ca 33,4 miljoner kronor. Utöver det så kompenseras 
kommunen enligt ovan för att företagare föreslås kunna göra ökad avsättning till 
periodiseringsfond för 2019 om 11,1 miljoner kronor. 

När alla förändringar i skatteintäkter och generella statsbidrag summeras är prognosen för år 
2020, 4,5 miljoner kronor mer än budgeterat. 

1.3 Exploatering och reavinster 

Per februari är prognosen att exploatering och realisationsvinster påverkar årets resultat med 
128,4 miljoner kronor fördelat på reavinst, investeringsbidrag och övertagna anläggningar. 

Av detta är realisationsvinsten vid försäljning av mark 64 miljoner kronor, huvudsakligen 
Logistik Bålsta kvarter 3-4 (reavinst 53 miljoner) och Björkvallen (reavinst 8,2 miljoner). 
Detta ökar likviditeten, men måste räknas bort för balanskravsresultatet. Det förutsätter också 
att försäljningarna genomförs under året. 

Investeringsbidrag (ersättning från exploatör för infrastruktur) beräknas till 13,7 miljoner 
kronor i år och beloppet kommer från Logistik Bålsta kvarter 3-4. Detta ökar likviditeten, men 
kommunen kommer att ha motsvarande investeringsutgifter, år 2020. Dessa medel används 
för att finansiera investeringsutgifter istället för externupplåning. 

Värdet på övertagande av anläggningar beräknas till 50,7 miljoner kronor i år och det är 
främst i Frösundavik 39,5 miljoner kronor och Lillsjöns företagspark 10,8 miljoner. 
Övertagandet ska redovisas i resultatet det år övertagandet sker, men det ökar inte 
kommunens likvida medel. 

Vad gäller ekonomin i projekten är prognosen att projekten Logistik Bålsta kv 3-4 samt den 
del av projektet Bålsta C som hittills har en budget, får betydligt sämre utfall än de budgetar 
som kommunfullmäktige godkänt. Total sett för samtliga nu pågående projekt är prognosen -
139 miljoner kronor i underskott jämfört med -46 miljoner kronor i budget. 
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1.4 Nämnderna och budgetföljsamhet  

Nämnderna prognostiserar stora underskott med totalt 62,7 miljoner kronor vid årets slut 
exklusive den taxefinansierade verksamheten. Enligt ekonomistyrprinciperna som fullmäktige 
antagit, har nämnderna ansvar för att vidta åtgärder för att hålla budget. Nedan sammanfattas 
nämndernas prognoser och åtgärder: 

Barn- och utbildningsnämnden 

Prognosen är 30,3 miljoner kronor i underskott. 6,8 miljoner kronor är utgifter nedlagda i 
investeringsprojekt Viby och Västerängens skolor, och projekten har nu avslutats innan de lett 
till investering, varför de måste resultatföras. Barn- och utbildningsnämnden har tidigare 
begärt att få 2 miljoner kronor i tilläggsbudget för paviljonger för evakuering av Vibyskolan, 
och detta redovisas som avvikelse från budget eftersom beslut inte fattats än. Återstoden av 
underskottet, cirka 20,6 miljoner kronor, är främst hänförligt till grundskoleverksamheterna. 

Redovisade åtgärder 
Trots åtgärder under flera år lyckas grundskolans verksamhet inte att få en ekonomi i balans 
då effekterna äts upp av ökade kostnader som är lagstadgade, enligt barn- och 
utbildningsförvaltningen. Åtgärder som nu redovisas för att minska underskottet är outnyttjad 
budget på 5 miljoner och omorganisation grundskola, ej återbesättning av tjänster som upphör 
med mera, summa 5 miljoner kronor. Åtgärder för att minska underskottet inom förskola 
kommer förmodligen inte att genomföras under 2020, delvis med anledning av covid-19. 

I samband med månadsuppföljningen februari 2020 gav barn- och utbildningsnämnden 
förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder för att nå en budget i balans. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen inklusive övergripande verksamheter prognostiserar underskott med 11,0 
miljoner kronor. 

Under år 2019 startades en utredning avseende samhällsbyggnad och kostverksamhet. 
Målsättningen var att hitta ytterligare effektiviseringsvinster genom förändrat arbetssätt kontra 
plan- och exploatering och tekniska verksamheterna, år 2020. Effektiviseringar motsvarande 
8,0 miljoner kronor i budget 2020 bedöms inte kunna uppnås. 

Redovisade åtgärder 

Plan- och exploateringsavdelningen har föreslagit åtgärder om 2,5 miljoner kronor för att 
budgetramen för avdelningen ska hållas. Dessa behöver övervägas och behandlas av 
kommunstyrelsen. 

Underskottet för personalavdelningen, 495 000 kronor, kompenseras med överskottet för 
kansliavdelningen, 454 000 kronor. 

Näringslivsverksamhet/HMAB befarar ett underskott på cirka 400 000 kronor. 

Kommunstyrelsen har inte beslutat om åtgärder. 

Vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar underskott med 9 miljoner kronor. Det är en 
mycket osäker prognos. Den största osäkerhetsfaktorn är vilka ekonomiska konsekvenser som 
den nu pågående pandemin covid-19 kommer att medföra. Covid-19 medför en total 
nettokostnadsökning på 5,5 miljoner kronor där inköp av skyddsmaterial utgör cirka 5 
miljoner kronor. I redovisad nettokostnadsökning till följd av covid-19 ingår också högre 
kostnader för externa platser men också lägre kostnader för färdtjänst. Övriga 3,5 miljoner i 
underskott är främst hänförligt till ökat antal timmar inom hemtjänsten, dock inte beroende av 
covid-19, samt högre kostnader för bemanning. 
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Redovisade åtgärder 
Underskotten i befintlig verksamhet avsåg förvaltningen i samband med prognos per februari 
att åtgärda genom en översyn av organisation samt schema och bemanning. Förvaltningen 
bedömer nu att åtgärderna inte kan genomföras utifrån den mycket ansträngda situationen i 
utförarverksamheter som covid-19 medför. 

Nämnden gav 27 april förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder för att 
prognosen ska vara i balans med budget. Den pågående pandemins medförande osäkerhet och 
den höga arbetsbelastning i förvaltningen som pandemin medför, i kombination med den 
framflyttade nämnden, innebär att förvaltningen inte kommer att kunna presentera en 
handlingsplan till nämnden den 12 maj. 

Socialnämnden 

Socialnämnden prognostiserar underskott med 8,9 miljoner kronor. Främsta orsaken är 
ekonomiskt bistånd 7,9 miljoner kronor, men underskott finns även för placeringar inom 
missbrukarvård och barn- och ungdomsvård.  Per februari prognostiserades underskott med 
12 miljoner kronor. 

Redovisade åtgärder 
Nämndsmötet 31 mars då årets första ekonomiuppföljning skulle redovisas blev inställt för att 
kommunfullmäktige ännu inte beslutat om digitala möten på grund av covid-19. För både 
missbruk vuxna och barn- och ungdomsvård har nu budget för ökad satsning på öppenvård / 
förebyggande insatser prioriterats om till kostnader för placeringar och försörjningsstöd. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämndens prognos är underskott med 1,7 miljoner kronor, vilket är 
hänförligt till kostnader för utredningar för ny simhall och nytt bibliotek, vilka inte får ingå i 
en investering enligt bokföringsregler. I övrigt är det över- och underskott på olika 
verksamheter främst som följd av covid-19. 

Redovisade åtgärder 
Nämnden begär tilläggsbudget med 1,7 miljoner kronor. 

Bygg- och miljönämnden 

Bygg- och miljönämnden prognostiserar nu underskott med 530 000 kronor men där 130 000 
kronor beror på lönesatsning vilket budget kommer att erhållas för. Covid-19 beräknas ge 
ekonomiska effekter på 960 000 kronor, främst beroende på bortprioriterad tillsyn inom 
miljöområdet till följd av kommunens stödpaket. 

Redovisade åtgärder 
Nämnden godkände ekonomiuppföljning februari med redovisad ekonomi i balans. Nu 
redovisas 400 000 kronor som kvar att åtgärda, från förvaltningens sida. 

Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden prognostiserar underskott totalt med 1,2 miljoner för den 
skattefinansierade verksamheten. 460 000 kronor är hänförligt till ökade lokalvårdskostnader i 
och med covid-19. Eftersom investeringsbidrag från exploatörer inte längre tillfaller tekniska 
nämnden, utan redovisas centralt som följd av ändrad redovisningsprincip, uteblir 3,3 
miljoner kronor i intäkter. Samtidigt blir kapitalkostnaderna lägre än budgeterat med minst 
1,3 miljoner kronor. Det beror på i vilken takt exploateringsinvesteringar i gator och vägar 
blir färdiga. Fastigheter beräknas ge överskott med 1,1 miljoner kronor, även detta beroende 
på lägre kapitalkostnader. 

Redovisade åtgärder 
Förvaltningen bedömer att detta är orsaker som förvaltningen kommer att kompenseras för 
och anser därför att särskilda åtgärder inte behöver vidtas. 
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Taxefinansierad verksamhet 

VA-verksamheten har budgeterat med 9,5 miljoner kronor högre kostnader än intäkter, för 
säkerhets- och miljöfrämjande åtgärder, vilket finansieras av VA-fonden. Prognosen är nu att 
kostnaderna blir 9,1 miljoner kronor högre än intäkterna. 

Avfallsverksamheten har budgeterat med 1,5 miljoner kronor högre kostnader än intäkter, för 
införande av nytt avfallssystem. Prognosen för avfall är nu att kostnaderna blir 1,3 miljoner 
kronor högre än intäkterna. 

Tilläggsbudget och överföring av budget mellan nämnder 

Eftersom investeringsbidrag från exploatörer inte längre tillfaller tekniska nämnden, utan 
redovisas centralt som följd av ändrad redovisningsprincip, bör tekniska nämndens ram ökas. 
Detta bör ske med hänsyn till kapitalkostnader för gatu- och parkenheten, eftersom de 
beräknas bli lägre än budgeterat. Tekniska nämnden redovisar 3,3 miljoner kronor i uteblivna 
intäkter, men bedömer att kapitalkostnaderna blir lägre än budgeterat med minst 1,3 miljoner 
kronor. Eftersom beloppet är osäkert föreslås tilläggsbudgeten avvakta till delårsrapport 
augusti. 

Kultur- och fritidsnämnden begär 1,7 miljoner kronor i tilläggsbudget för kostnader för 
utredningar för ny simhall och nytt bibliotek, vilka inte får ingå i en investering enligt 
bokföringsregler. 1,7 miljoner kronor är nedlagt på utredningar och belastar nu årets 
driftbudget. 

Omorganisation av bostadsförvaltare har skett från socialnämnden till tekniska nämnden. 
Nämnderna föreslår att 595 000 kronor i budget överförs från socialnämnden till tekniska 
nämnden. 

Kommunfullmäktige avsatte 1,5 miljoner kronor för ändamålet att effektivisera 
verksamheterna genom digitalisering. Kommundirektören gav beredningsgruppen för 
digitaliseringen i uppdrag att prioritera och bedöma förslag från kommunens förvaltningar. 
Kommunledningsgruppen kommer att behandla förslaget från beredningsgruppen och föreslå 
kommunfullmäktige att fördela ut budgetmedlen till nämnderna enligt förslag från 
kommunkoncernens ledningsgrupp. 

1.5 Investeringar 

Årets investeringsbudget uppgår till 341 miljoner kronor, inklusive de 96 miljoner kronor som 
kommunfullmäktige beslutade att överföra från år 2019. Nämndernas prognos för årets 
investeringar är 336 miljoner kronor, vilket innebär att investeringsbudgeten följs relativt väl. 
Undantaget är investeringen i nya kärl för avfallsverksamheten, som beräknas till 4,7 miljoner 
kronor högre än budgeterat. 

Investeringar som ännu inte ingår i budgeten är bland annat ny simhall, multiarena, omdaning 
kommunhus och Vibyskolan eftersom beslut ännu inte är tagna. Investeringstakten för året är 
låg, totalt är 14,3 miljoner kronor bokfört till och med mars. 

Större pågående investeringar med igångsättningsbeslut är renovering Futurumskolan, 
ombyggnation Skeppsgården och reservoar ledning Krägga. 

Förutom ordinarie investeringar på 336 miljoner kronor tillkommer 226 miljoner i 
exploateringsinvesteringar (inklusive ökning av omsättningstillgångar). Totalt är det 563 
miljoner kronor som beräknas investeras i år. 

1.6 Finansiering 

Inga beslut har fattats om upplåning för året. Om driftkostnader och investeringar blir enligt 
prognos innebär det att kommunen måste nyupplåna cirka 321 miljoner kronor under året. 
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2 Driftredovisning 

Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Utfall jan-
mars 

Prognos 
för året 

Avvikelse 
från 

budget 

Kommunfullmäktige -1 468 -1 514 -285 -1 502 12 

Stöd till politiska partier -1 024 -1 050 -1 062 -1 062 -12

Valnämnd -215 -23 -9 -23 0 

Revision -1 161 -1 311 109 -1 311 0 

Driftbidrag Räddningstjänsten -20 820 -21 050 -5 262 -21 050 0 

Driftbidrag Håbo Marknads AB -4 964 -2 500 0 -2 882 -382

Centrala projekt -1 296 4 056 -47 -3 962 -8 018

Kommunstyrelsen -71 668 -67 796 -23 657 -70 396 -2 600

Kultur- och fritidsnämnden -49 146 -54 239 -12 083 -55 940 -1 701

Socialnämnden -63 608 -59 941 -14 489 -68 914 -8 973

Bygg- och miljönämnden -13 290 -13 465 -2 088 -13 995 -530

Barn- och utbildningsnämnden -612 728 -616 948 -153 354 -647 239 -30 291

Vård- och omsorgsnämnd -273 828 -306 131 -66 978 -315 131 -9 000

Teknisk nämnd -63 048 -54 078 -8 222 -55 303 -1 225

Överförmyndarnämnd -2 097 -2 200 -547 -2 200 0 

SKATTEFINANSIERAD 
VERKSAMHET 

-1 180 360 -1 198 190 -287 975 -1 260 910 -62 720

Avfallsverksamhet -901 0 5 491 -1 300 -1 300

Vatten- och avloppsverksamhet 0 0 7 910 401 401 

TAXEFINANSIERAD 
VERKSAMHET 

-901 0 13 401 -899 -899

Pensions- och upplupna 
lönekostnader 

-27 077 -25 000 -5 563 -25 300 -300

Gem avskr, fastskatt, bef 
kundförlust 

-5 468 -2 175 -185 -2 479 -304

Internränta 17 080 17 000 4 608 18 073 1 073 

Reavinster 25 221 0 3 042 65 726 65 726 

Investeringsbidrag från privata 3 285 0 0 13 739 13 739 

Övertagna anläggn från privata 0 0 0 50 686 50 686 

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNAD 

-1 168 220 -1 208 365 -272 673 -1 141 364 67 001 

Skatteintäkter 1 098 237 1 108 296 277 862 1 071 949 -36 347

Statsbidrag och utjämning 103 491 138 399 36 479 179 231 40 832 

VERKSAMHETENS RESULTAT 33 508 38 330 41 668 109 816 71 486 

Finansiella intäkter 5 970 2 600 3 2 600 0 

Finansiella kostnader -12 621 -16 000 -1 381 -15 000 1 000 

RESULTAT EFTER 
FINANSIELLA POSTER 

26 857 24 930 40 289 97 416 72 486 

ÅRETS RESULTAT 26 857 24 930 40 289 97 416 72 486 

ÅRETS RESULTAT andel av 
skattenetto 

2,2 % 2,0 % 12,8 % 7,8 % 
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Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Utfall jan-
mars 

Prognos 
för året 

Avvikelse 
från 

budget 

      

Avgår realisationsvinster -25 158 0 -3 042 -65 726 -63 535 

ÅRETS 
BALANSKRAVSRESULTAT 

1 700 24 930 37 247 31 690 8 951 

Avgår investeringsbidrag/anläggn 
från pr 

0 0 0 -64 425 -64 425 

ÅRETS RESULTAT SOM 
FINANSIELLT MÅL 

1 700 24 930 37 247 -32 735 -55 474 
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3 Investeringsredovisning 

 tkr 
Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Utfall jan-
mars 

Prognos 
Avvikelse 

från budget 

Kommunstyrelsen totalt -3 390 -2 700 -16 -2 700 0 

Kommungemensamt -912 0 0 0 0 

Fys- tekn plan, bostadsfö -518 0 0 0 0 

Kommundirektör -116 -500 0 -500 0 

IT-avdelningen -1 844 -2 200 -16 -2 200 0 

      

Kultur- och fritidsnämnden 
totalt 

-346 -4 602 -9 -4 702 -100 

Bibliotek -254 0 0 0 0 

Utomhusanläggningar -48 -4 337 -9 -4 337 0 

Ishall -1 844 0 0 0 0 

Föreningslokaler  -100 0 -200 -100 

Fritidsgårdar -44 -165 0 -165 0 

      

Socialnämnden totalt -200 0 -119 -71 -71 

Förvaltningsövergripande -200 0 -119 -71 -71 

      

Barn- och 
utbildningsnämnden totalt 

-5 972 -13 228 -70 -8 952 4 276 

Musikskola -76 0 -119 -71 0 

Förskola -434 0 -6 0 0 

Fritidshem -27 -8 952 -70 -8 952 0 

Grundskola -5 030 0 -64 0 0 

Gymnasiet -405 0 -6 0 0 

      

Vård- och 
omsorgsnämnden totalt 

-978 -1 920 -396 -1 670 250 

Förvaltningsövergripande -117 -260 -65 -260 0 

Särskilt / annat boende  -640 0 -540 100 

Dagverksamhet -978 0 0 -100 -100 

Boendestöd -117 -100 0 -100 0 

Öppen verksamhet  -100 0 -100 0 

Handläggning SoL -33 0 0 0 0 

Särskilt boende LSS -593 -370 0 -120 250 

Daglig verksamhet LSS -202 -450 -331 -450 0 

Handläggning LSS -33 0 0 0 0 

      

Tekniska nämnden totalt -92 055 -171 117 -6 083 -168 013 3 104 

Gator, vägar, parkering -23 597 -40 979 -1 414 -40 386 593 

Parker -352 -6 399 25 -5 979 420 
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 tkr 
Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Utfall jan-
mars 

Prognos 
Avvikelse 

från budget 

Fastighet -68 029 -123 579 -4 694 -121 488 2 091 

Lokalvård -77 -160 0 -160 0 

Skattefinansierad 
verksamhet, totalt 

-102 941 -193 567 -6 693 -186 108 7 459 

      

VA-verksamhet -29 654 -126 447 -7 637 -124 649 1 798 

Avfallshantering -653 -20 952 0 -25 652 -4 700 

Taxefinansierad 
verksamhet, totalt 

-30 307 -147 399 -7 637 -150 301 -2 902 

Totalt -133 248 -340 966 -14 330 -336 409 4 557 

  

Större pågående investeringsprojekt 

tkr 
Total 

budget 
Totalt 
utfall 

Total 
prognos 

Budget 
2020 

Utfall jan-
mars 
2020 

Prognos 
2020 

1184 Futurum om- och 
tillbyggnad 

-165 000 -78 271 -165 000 -32 001 -1 421 -32 001 

1199 Skeppsgården -7 000 -1 277 -7 000 -5 907 -184 -5 907 

1276 Reservoar ledning 
Krägga 

-20 000 -26 -20 000 -10 000 -26 -10 000 

Här redovisas större pågående investeringsprojekt som löper över flera år och som har fått 
igångsättningsbeslut. Ingår i investeringsredovisningen. 

Exploateringsinvesteringar 

tkr 
Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Utfall jan-
mars 

Prognos 
för året 

Avvikelse 
från 

budget 

Skattefinansierad verksamhet 
(gata,park) 

-58 543 -85 036 -10 525 -129 143 -44 107 

Taxefinansierad verksamhet (VA) -2 007 -23 040 -487 -38 685 -15 645 

Ökning 
omsättningstillgångar/kostnader 
kvartersmark 

-795 -40 000 -91 -58 550 -18 550 

Summa exploateringsinvesteringar -61 345 -148 076 -11 103 -226 378 -78 302 
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4 Finansiering 

tkr 
Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Investeringsutgifter   

Skattefinansierade verksamheter -193 567 -186 108 

Taxefinansierade verksamheter -147 397 -150 301 

Exploatering, anläggningar och omsättningstillgångar -148 076 -226 378 

- avgår mottagna anläggningar (ej likvidpåverkande) 10 765 50 686 

Summa investeringar -478 275 -512 101 

Egen finansiering   

Årets resultat 24 929 97 416 

Avskrivningar 66 000 66 000 

Exploatering, inkomster som periodiseras 148 630 27 370 

Summa egen finansiering 239 559 190 786 

Lånefinansering -238 716 -321 315 
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5 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 görs av alla nu pågående projekt som redovisas totalt och per 
projekt samt för året och för hela projekttiden. 

Exploateringsverksamheten ingår i kommunens drift- och investeringsredovisning och 
resultat- och balansräkning men särredovisas här för att ge en samlad bild av exploateringens 
påverkan på kommunens ekonomi. 

Nettoexploatering totalt 

Den totala beslutade budgeten för alla pågående projekt visar ett negativt 
kassaflöde/nettoexploatering på -46,0 miljoner kronor för hela projekttiden. Prognosen är 
dock ett negativt kassaflöde/nettoexploatering med totalt -139,1 miljoner kronor. 

Den främsta orsaken är att etapp 0 (Bålsta Torg) och etapp 1 i Bålsta centrum väntas bli -
146,2 miljoner kronor, jämfört med budgeterade -103,5 miljoner kronor. 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. De sammanlagda kalkylerna för samtliga etapper i Bålsta Centrums etapper ingår 
ännu inte i budgeten men visar inte på något stort överskott. Det finns nu beräkningar på att 
torget blir dyrare än det som redovisas i prognosen och ett beslutsärende förbereds. 

En annan orsak är att kvarter 3-4 i Björnbro/Logistik Bålsta inte ger det stora överskott på 
43,8 miljoner kronor som beräknades vid projektets inledning. Orsakerna är främst att 
infrastrukturen är dyrare att bygga än den ursprungliga kalkylen och att genomförandet har 
delats upp i tid. Prognosen är nu överskott med 12,0 miljoner kronor. 

Nettoexploatering 
Total 

budget 
Total 

prognos 

Bokfört till 
och med 

2019 

Utfall jan-
mars 
2020 

Budget 
2020 

Prognos 
2020 

PROJEKT       

Inkomster       

Försäljning av mark 164 473 263 772 132 267 2 731 114 520 127 546 

Ersättning från företag 110 581 92 290 34 731  7 450 13 739 

Gåva mottagna 
anläggningar 

59 406 66 493 0  10 765 50 686 

Offentligt 
investeringsbidrag 

10 000 10 000 5 000  0 0 

VA-anslutningsavgifter 61 835 63 033 21 536 6 543 9 300 11 395 

Gåva i form av VA-
anläggningar 

14 383 15 975 0  6 550 15 975 

Summa inkomster 420 678 511 563 193 534 9 274 148 585 219 341 

Utgifter       

Utgifter för kvartersmark -75 404 -118 471 -59 921 -91 -40 000 -58 550 

Anläggningar egen regi -251 248 -378 337 -186 476 -10 525 -74 287 -78 457 

Anläggningar mottagna -59 406 -66 493 0  -10 749 -50 686 

VA-anläggningar egen regi -66 280 -71 430 -46 720 -487 -16 490 -22 710 

VA-anläggningar mottagna -14 383 -15 975 0  -6 550 -15 975 

Summa utgifter -466 721 -650 706 -293 117 -11 103 -148 076 -226 378 
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Nettoexploatering 
Total 

budget 
Total 

prognos 

Bokfört till 
och med 

2019 

Utfall jan-
mars 
2020 

Budget 
2020 

Prognos 
2020 

NETTOEXPLOATERING -46 043 -139 143 -99 583 -1 829 509 -7 037 

       

Finansieringsbehov     509 -15 663 

Påverkan på årets resultat 

Av tabellerna framgår att exploateringsverksamhetens påverkan på årets resultat inte är 
detsamma som projektens netto. Årets resultat från exploateringsverksamheten prognostiseras 
till 128,4 miljoner kronor förutsatt att de prognostiserade händelserna inträffar. Resultatet 
består av reavinst för markförsäljningen 64,0 miljoner, bidrag från privata/exploatörer 13,7 
miljoner och övertagande av anläggningar för 50,7 miljoner kronor 

TILL 
RESULTATRÄKNING 

Total 
budget 

Total 
prognos 

Bokfört till 
och med 

2019 

Utfall jan-
mars 
2020 

Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Försäljning av mark 164 473 263 772 132 267 2 731 114 520 127 546 

Ersättning från företag 110 581 92 290 34 731 0 7 450 13 739 

Gåva mottagna 
anläggningar 

59 406 66 493 0 0 10 765 50 686 

Verksamhetens intäkter, 
summa 

334 460 422 555 166 998 2 731 132 735 191 971 

Bokfört värde försäljning 
mark 

-75 404 -117 836 -50 841 -1 405 -40 041 -63 535 

Exploateringskostnader 
(försäljn/nedvärd) 

0 -635 -635  0 0 

Verksamhetens 
kostnader, summa 

-75 404 -118 471 -51 476 -1 405 -40 041 -63 535 

ÅRETS RESULTAT 259 056 304 084 115 522 1 326 92 694 128 437 

       

TILL BALANSRÄKNING 
Total 

budget 
Total 

Prognos 

Bokfört till 
och med 

2019 

Utfall jan-
mars 
2020 

Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Anläggningstillgångar 310 654 -444 830 186 476 10 525 85 036 -129 143 

Anläggningstillgångar VA 80 663 -87 405 46 720 487 23 040 -38 685 

Omsättningstillgångar 0 0 -8 445 -1 314 -41 4 985 

Tillgångar, summa 391 317 -532 235 241 641 9 698 108 035 -162 844 

Skuld/förutbetalda intäkter 
ej VA 

10 000 10 000 5 000 0 0 0 

Skuld/förutbetalda intäkter 
VA 

76 218 79 008 21 536 6 543 15 850 27 370 

Skulder, summa 86 218 89 008 26 536 6 543 15 850 27 370 

  

Nettoexploatering per pågående projekt 

PÅGÅENDE 
PROJEKT, tkr 

Total 
budget 

Total 
prognos 

Bokfört till 
och med 

2019 

Utfall jan-
mars 

Budget 
2020 

Prognos 
2020 

9013 Logistik Bålsta kv 3-4 43 819 11 988 -61 728 4 890 51 288 30 841 
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PÅGÅENDE 
PROJEKT, tkr 

Total 
budget 

Total 
prognos 

Bokfört till 
och med 

2019 

Utfall jan-
mars 

Budget 
2020 

Prognos 
2020 

9015 Logistik Bålsta kv 5-6    -1 145   

9021 Frösundavik -18 767 -17 711 -21 744 -808 700 3 333 

9031 Draget 20 662 -5 655 -14 281 2 719 0 8 626 

9041 Svarta Lutans Väg 581 3 581 3 665 -84 0 -84 

9051 Viby Äng 0 1 302 1 302  0 0 

9061 Väppeby Äng 12 103 11 424 10 997 428 0 427 

9071 Mellanby 83 1 069 1 069 -3 0 0 

9090 Bålsta C etapp 0 
- del av etapp 1 

-103 484 -146 242 -23 720 -7 115 -41 100 -37 931 

9100 Tvåhusplanen -2 850 -3 401 -74 -487 -12 492 -12 847 

9110 Lillsjöns företagspark 1 810 4 502 5 002 -82 -279 -500 

9120 Björkvallen 0 0 -71 -140 2 392 1 098 

Nettoexploatering -46 043 -139 143 -99 583 -1 827 509 -7 037 

9013 Björnbro/Logistik Bålsta kvarter 3-4 
Projektet Björnbro/Logistik Bålsta omfattar cirka 150 hektar mark i sex kvarter nordväst om 
tätorten. Inom kvarter 3 pågår utbyggnad av infrastruktur och inom kvartersmark. För kvarter 
4 pågår planläggning i samarbete med tilltänkt exploatör för del av kvarteret. 
Exploateringsprojektet, som omfattar kvarter 3-4, bedöms inte ge det överskott, 44 miljoner 
kronor, som beräknades vid projektets inledning. Prognosen är ett lägre överskott med 12 
miljoner kronor främst beroende på infrastrukturen är dyrare att bygga än i den ursprungliga 
kalkylen och att genomförandet har delats upp i tid. Infrastrukturen i denna etapp kommer 
dock att bidra till lägre utgifter i kommande etapper. 

9015 Björnbro/Logistik Bålsta kvarter 5-6 
Ett ärende om exploateringsbudget förbereds och inledande arbeten har påbörjats. 

9021 Frösundavik etapp 1 
Frösundavik etapp 1 omfattar cirka 145 bostäder och förskola. Exploateringsavtal och 
projektbudget med underskott på 18,8 miljoner kronor beslutades i kommunfullmäktige år 
2015. Projektet väntas bli något bättre, cirka -17,7 miljoner kronor. Slutförande beräknas ske 
sommaren då övertagande sker av infrastruktur från exploatören till ett värde av cirka 40 
miljoner kronor. En del av handelsytan är upplåten som tomträtt till en livsmedelsbutik. 

9031 Draget 
Mark och infrastruktur i Dragets industriområde färdigställdes 2017. Projektet budgeterades 
till ett överskott på 20 miljoner kronor men aktuell prognos visar underskott med -5,7 
miljoner kronor. Problem med markförhållanden, projektering, masshantering, VA-
dimensionering, brist i kontinuitet av personella resurser gör att projektets ekonomi har 
försämrats väsentligt. VA-anslutningsavgifterna beräknas nu lägre än budget. 
Slutrapporteringen som sker efter att den sista tomten säljs i höst, kommer att tydliggöra 
orsakerna till fördyringen. 

9041 Svarta Lutans Väg 
Projektet avser anläggande av gata och utbyggnad av VA-ledningar för 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. VA-anslutningsavgiften har i års 
delvis krediterats och nu ska projektet slutrapporteras. Projektet ger överskott med 3,6 
miljoner. 
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9051 Viby äng etapp E:2 
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 året. Exploatören 
bygger ut infrastruktur och överlämnar anläggningarna utan ersättning till kommunen efter 
godkänd slutbesiktning. VA-anslutningsavgifter har inkommit. 

9061 Väppeby Äng 
Exploateringsbudget antogs 2016 och projektet bedömdes ge netto 12,1 miljoner kronor. 
BoKlok AB har byggt 163 lägenheter och Håbohus AB har byggt 86 lägenheter samt två 
gruppbostäder med elva lägenheter. Även en mindre park är anlagd. Bygge av förskola av 
privat utförare för cirka 120 barn pågår och står klar inför hösten. 
Markbearbetningskostnaderna blev högre på grund av svåra geotekniska förhållanden. 
Investeringar i VA och gång- och cykelvägar utanför exploateringsområdet har lyfts ur 
projektet och ingår i kommunens ordinarie investeringsbudget. En allmän parkeringsplats har 
anlagts i Gröna Dalen till nytta för aktiviteter i Gröna Dalen. I och med detta väntas projektet 
ge överskott med 11,0 miljoner kronor vilket är något lägre än budgeterat. Projektet ska 
slutrapporteras. 

9071 Mellanby 
Mellanby angränsar till Frösundavik. Exploatör har utfört lokalgata och VA-anläggningar och 
överlämnar till kommunen utan ersättning. Budget antogs i februari 2016. Återstår att under 
2020 överta anläggningarna från exploatören och avsluta projektet,. Högre VA-
anslutningsavgifter har inkommit till följd av mer byggnation och överskott med cirka 1 
miljon kronor förväntas. Projektet innehåller dock flertalet felaktiga entreprenader. 

909 Bålsta centrum 
I mars 2019 antogs en uppdaterad exploateringsbudget för del av Bålsta Centrum/Bålsta Torg 
etapp 1 och som 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 parkeringsdäcket beräknas kosta 70 miljoner kronor istället 
för de 24 miljoner kronor som beslutats. De sammanlagda kalkylerna för samtliga etapper i 
Bålsta Centrums etapper ingår ännu inte i budgeten men visar inte på något stort överskott. 
Det finns nu beräkningar på att torget blir dyrare än det som redovisas i prognosen och ett 
beslutsärende förbereds. 

9100 Tvåhusplanen 
Tvåhusplanen är ett kommande bostadsområde i södra delen av Bålsta tätort, där cirka 450 
bostäder planeras. Budget antogs av fullmäktige i februari 2018 med underskott på 2,8 
miljoner kronor. Detaljplanen har vunnit laga kraft och fastighetsregleringar och 
genomförande har startat.  Detaljplanekostnaderna blev högre än beräknat, vilket ger sämre 
prognos. 

9110 Lillsjöns företagspark 
Projektet innefattar ett större handelsområde vid södra infarten till Bålsta. Kommunstyrelsen 
antog budget i september 2019 med ett överskott på 1,8 miljoner kronor. Exploatören slutför 
infrastruktur som överlämnas i år till kommunen utan ersättning. VA-anslutningsavgifter har 
tillkommit och projektet beräknas därför ge överskott med 4,5 miljoner kronor. 

9120 Björkvallen 
Budget för projektet är nollresultat och antogs i november 2019 av kommunstyrelsen. 
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6 Kommunstyrelsen 

6.1 Driftredovisning 

  
Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Utfall jan-
mars 

Prognos för 
året 

Avvikelse 
från budget 

Kommunfullmäktige -1 468 -1 514 -285 -1 502 12 

Valnämnd -83 -23 -9 -23 0 

Kommunstyrelse -3 890 -3 779 -957 -3 779 0 

Nämndverksamhet -249 -189 -50 -189 0 

Stöd politiska partier -1 024 -1 050 -1 062 -1 062 -12 

Revision -1 161 -1 311 109 -1 311 0 

Allmänna val -132 0 0 0 0 

Vigselavg, lotteritillst 21 20 3 20 0 

Medlemsavgifter -1 624 -1 876 -680 -1 876 0 

Vänortsverksamhet 0 -100 0 -100 0 

Nämndadministration -1 365 -1 274 -284 -1 246 28 

Kommungemensamt -1 296 4 056 -47 -3 962 -8 018 

Fys- tekn plan, bostadsfö -11 901 -10 213 -9 219 -12 744 -2 531 

Näringslivsfrämjande åtgä -4 964 -2 500 0 -2 882 -382 

Miljö, hälsa, hållbar utv -917 -1 114 -214 -1 129 -15 

Räddningstjänst -20 820 -21 050 -5 262 -21 050 0 

Säkerhet -211 -1 353 -309 -1 348 5 

Kommersiell verksamhet 0 500 226 500 0 

Kommundirektör -4 766 -4 564 -1 196 -4 583 -19 

Ekonomiavdelningen -5 836 -6 294 -1 663 -6 294 0 

Personalavdelning -9 053 -7 595 -1 675 -8 090 -495 

Upphandling -4 607 -5 174 -1 198 -5 174 0 

IT-avdelningen -13 886 -14 197 -3 344 -14 196 1 

Kommunens försäkringar -1 315 -1 350 -897 -1 350 0 

Kansli- och kvalitet -5 097 -3 173 -786 -2 719 454 

Kommunikation -3 232 -3 069 -668 -3 097 -28 

Kontaktcenter -3 743 -3 002 -745 -3 002 0 

Summa -102 615 -91 188 -30 213 -102 188 -11 000 

6.2 Kommentarer till driftredovisning 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen inklusive övergripande verksamheter har en driftbudget på 91,2 miljoner 
kronor. Budgeten beräknas överskridas med 11,0 miljoner kronor om inte åtgärder vidtas. 

Nedan beskrivs de verksamheter som avviker från budget. 

Effektiviserings-/besparingskrav 
Under år 2019 startades det upp en utredning avseende samhällsbyggnad och kostverksamhet. 
Målsättningen var att kunna hitta ytterligare effektiviseringsvinster genom förändrat arbetssätt 
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kontra plan- och exploatering och tekniska verksamheterna. Den nya samhällsbyggnads 
organisation är planerad till år 2021. Effektiviseringar motsvarande 8,0 miljoner kronor i 
budget 2020 bedöms därmed inte kunna uppnås.  

Plan- och exploatering 
Plan- och exploateringsavdelningens har till uppgift att möjliggöra en hållbar utveckling av 
kommunens fysiska miljö. I form av strategisk samhällsplanering, framtagande av 
detaljplaner, samt genomförande av exploatering och företräder kommunen i olika 
markfrågor. Verksamheten har inom flera delar försämrad effektivitet och flera uppdrag har 
tagit betydligt längre tid än beräknat. Orsakerna varierar men osäkerhet kring beslut är ett av 
dessa. När det gäller den strategiska planeringen har översiktsplanearbetet tagit mer tid i 
anspråk och även krävt större förankring vilket påverkat övriga uppdrag som till exempel 
cykelplan och grönplan. Likaså har exploateringsverksamheten haltat när det gäller beslut 
kring inriktning till exempel i Bålsta centrum. Den största förändringen är de förändrade 
redovisningsprinciperna för planprojekt, enligt den nya redovisningslagstiftningen, vilket får 
mycket stort utslag på det prognostiserade resultatet. Delar av planarbete som kommunen 
själva bekostar måste numera finansieras inom den vanliga driftbudgeten. Det betyder att 
uppdrag måste prioriteras om för att inte påverka resultatet negativt. 

Underskottet för plan- och exploateringsverksamheten bedöms till 2,5 miljoner kronor. 
Största delen hänförs till ofinansierade pågående planuppdrag på 1,8 miljoner kronor. 1,5 
miljoner kronor avsattes i budget men prognosen är 3,3 miljoner kronor. Övriga delar hänförs 
till dels engångskostnader som gjorts för att upprätthålla näringsverksamheten under den 
förestående omorganisationen, cirka 200 000 kronor, och dels köp av externa tjänster och 
inhyrda konsulter. 

Om nödvändiga beslut om prioriteringar inte tas finns en stor risk att budgeten överskrids. 

Personalavdelningen 
Personalavdelningen prognostiserar underskott med 495 000 kronor. Senareläggning av 
verkställighet av personalbyte mellan personalavdelning och lönenämnd ger högre 
personalkostnader än beräknat och är den främsta orsaken till underskott. Bytet var planerat 
till juli men är nu framskjutet till oktober på grund av svårighet att genomföra bytet mitt i 
sommaren. 

Nämndadministration och kansli- och kvalitet  
Nämndadministration och kansli- och kvalitet har överskott med 450 000 kronor. En vakant 
tjänst tillsätts inte förrän oktober. 

Driftbidrag till Håbo Marknads AB och näringslivsfrämjande verksamhet 
En preliminär bedömning från Håbo Marknads AB visar i dagsläget att bolaget behöver 1,2 
miljoner kronor från kommunen i år. Kommunens egen näringslivsverksamhet bedöms kosta 
1,7 miljoner kronor. Det är därför risk för att budgeten på 2,5 miljoner kronor överskrids med 
cirka 380 000 kronor. 

Åtgärder 
Kommunstyrelseförvaltningen måste, enligt kommunfullmäktiges ekonomistyrprinciper, ta 
fram åtgärder för att nå budgetramen. 

6.2.1 Är prognosen för året ett underskott gentemot budget? 

Kommunstyrelsens underskott beräknas till 11,0 miljoner kronor. Enligt 
ekonomistyrprinciperna måste åtgärdsförslag tas fram. 

Plan- och exploateringsavdelningen har förslag till åtgärder på 2,5 miljoner kronor för att 
budgetramen för avdelningen ska hållas. Dessa behöver övervägas och behandlas av 
beslutande instans. 
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Underskottet för personalavdelningen, 495 000 kronor, kompenseras med överskottet för 
kansliavdelningen, 454 000 kronor. 

Åtgärder för cirka 8,5 miljoner kronor saknas vilket till stor del på att effektiviseringsåtgärder 
inte kunnat genomföras med den planerade organisationsförändringen av verksamheterna 
inom samhällsbyggnad. 

  

Redovisade 
åtgärder i 

februarirapport
, tkr 

Redovisade 
åtgärder i 

marsrapport,
 tkr 

Underskott enligt prognos  -10 533 -11 000 

Åtgärder för att komma i balans:   

Minska eller skjuta upp pågående planuppdrag 650 650 

Teckna planavtal med externa intressenter 1 450 766 

Minska köp av externa tjänster 447 447 

Försäljning mark  668 

Återstår att åtgärda 7 986 8 469 

Summa (ska bli noll) 0 0 

6.2.2 Nämndens behandling av ekonomiuppföljning 

Kommunstyrelsen har fått muntlig redovisning av ekonomiuppföljning februari 2020, några 
åtgärder med anledning av det befarade underskottet är ej beslutade. 

6.2.3 Ekonomiska effekter i samband med covid-19 

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar 160 000 kronor per mars månad i ökade kostnader 
till följd av covid-19 och i dagsläget är prognosen att det kan bli 185 000 kronor till årets slut. 
Detta är exklusive eventuella ökade sjuklönekostnader vilka sammanställs centralt. 

IT-avdelningen har köpt utrustning för konferenser via Teams samt kompletterat antalet 
headset för att möjliggöra teamsmöten på enskild dator. 

Kommunikationsavdelningen har kostnader för produktion av kommunikationsmaterial främst 
tryck av foldrar och affischer. 

I kontaktcenter har det endast uppkommit merkostnad för handsprit, i dagsläget. 

Personalavdelningens samtliga medarbetare i personalenheten har uppdrag i stabens K1. 
Uppdragen är i olika omfattning och ordinarie arbetsuppgifter prioriteras ner i möjligaste mån. 
Dock inte alla vilket föranleder extraresurs i liten omfattning. 

Plan- och exploateringsavdelningen har inga direkta ekonomiska effekter av Coronavirus. 
Flertalet medarbetare arbetar emellertid med andra uppgifter inom kommunen, vilket innebär 
att all verksamhet inte kommer att kunna utföras. Totalt sett har virusspridningen inte 
påverkat intresset för byggande i kommunen. 

Ekonomiska effekter i samband med Corona 
Ekonomiska 

effekter  t o m 
mars, tkr 

Ekonomiska 
effekter i 
prognos 
helår, tkr 

Inköp utrustning för konferensutrustning Dustin och headset (IT) -150 -150 

Kommunikationsmaterial (kommunikationsavdelningen) -10 -10 

Extra personalresurs (personalavdelningen)  -25 

Summa -160 -185 
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6.3 Investeringsredovisning 

6.3.1 Investeringsredovisning 

(P) före projektnamnet betyder att budgeten är preliminär och att igångsättningsbeslut inte är 
fattat. 

   
Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Utfall Jan-
Mars 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
från budget 

13 Övrig politisk verksamhet      

1630 (P) ABW, ombyggn kommunh -912     

21 Infrastruktur, skydd mm      

1701 Åsleden 20, byggnad -518     

92 Gemensam administration      

3020 IT-investeringar          -1844 -2 200 -16 -2 200  

3308 KS inventarier gem -116 -500  -500  

 Summa -3 390 -2 700 -16 -2 700  

6.3.2 Kommentarer till investeringsredovisning 

IT-investeringar och inköp av möbler beräknas ske enligt budget. 

Investeringen i ombyggnation av kommunhus kommer att aktualiseras tillsammans med ett 
budgetäskande, eftersom budget inte är avsatt för 2020. 

  



Delårsuppföljning mars 2020 22(58) 

7 Kultur- och fritidsnämnden 

7.1 Driftredovisning 

  
Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Utfall jan-
mars 

Prognos för 
året 

Avvikelse 
från budget 

Kultur- och fritidsnämnd -299 -200 -41 -230 -30 

Nämndadministration -295 -389 -95 -355 34 

Turistverksamhet 0 0 -13 0 0 

Allmän fritidsverksamhet -1 805 -732 -175 -731 1 

Bidrag fritid -3 610 -3 618 -95 -3 618 0 

Stöd till studieorgan. -360 -360 0 -360 0 

Allmän kulturverksamhet -2 946 -3 635 -309 -3 337 298 

Bibliotek -7 488 -6 725 -2 088 -7 935 -1 210 

Utomhusanläggningar -5 604 -7 698 -1 698 -7 603 95 

Ishall -4 606 -5 152 -1 229 -5 191 -39 

Simhall -4 823 -5 688 -1 168 -6 294 -606 

Föreningslokaler -10 031 -10 120 -2 521 -10 502 -382 

Fritidsgårdar -3 495 -5 808 -1 437 -5 617 191 

Förvaltningsövergripande -3 749 -4 114 -1 215 -4 167 -53 

Övrig kommungemensam admi -35 0 0 0 0 

Summa -49 146 -54 239 -12 083 -55 940 -1 701 

7.2 Kommentarer till driftredovisning 

Prognos per mars vid delårsuppföljning är ett underskott med 1,7 miljoner kronor mot 
budgeterat. 

I samband med förändrade bokföringsregler behöver 2018-2020 års utredningskostnader för 
simhall och bibliotek flyttas från investeringar till driftbudgeten. Detta innebär att 
förvaltningen belastas av ett underskott om 1,7 miljoner kronor som inte kunde förutses när 
budgeten lades 2019. 

Det finns underskott mot budget förutom utredningskostnaderna inom verksamheterna 
bibliotek och föreningslokaler. Underskotten balanseras av överskott mot budget för allmän 
kulturverksamhet och fritidsgårdarna. 

Allmän kulturverksamhet överskott 298 000 kronor 
Inom denna verksamhet redovisas bland annat bidrag och offentliga arrangemang. Det finns i 
dagsläget flera osäkerhetsfaktorer gällande genomförande av vissa arrangemang på grund av 
covid-19. Ett antal arrangemang har ställts in och leder till överskott: valborg, nationaldagen. 
Arrangemang som genomförs med föreningsstöd har också minskat. 

Bibliotek underskott 1,2 miljoner kronor 
Verksamheten bibliotek har ett effektiviseringskrav som balanseras av överskott inom andra 
verksamheter. Utredningskostnader under 2018-2020 redovisas i driftbudget och ökar på 
underskottet med 888 000 kronor.  

Simhall underskott 606 000 kronor 
Utredningskostnader under 2018-2020 för ny simhall redovisas i driftbudget och belastar 
driftbudget med 863 000 kronor. Intäkterna är lägre än budgeterat och beror på covid-19. 
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Lägre personalkostnader ger ett totalt underskott med 606 000 kronor. 

Föreningslokaler underskott 382 000 kronor 
Beslutade utredningskostnader för investering av ny Multiarena Gröna Dalen är inte 
budgeterade kostnader med 250 000 kronor. Lägre intäkter för uthyrning av sporthallar under 
våren bidrar till ett underskott mot budget. 

Fritidsgårdar överskott 191 000 kronor 
Lägre personalkostnader än budgeterat leder till ett överskott för verksamheterna. Då 
verksamheterna inte kunnat genomföras enligt plan , exempelvis öppettider och 
gruppstorlekar, på grund av covid-19 är behovet av personal lägre än förväntat. 

7.2.1 Är prognosen för året ett underskott gentemot budget? 

Budgeten är inte i balans för kultur och fritidsnämnden då ett underskott på 1,7 miljoner 
kronor prognostiseras. 

I samband med förändrade bokföringsregler behöver 2018-2020 års utredningskostnader för 
simhall och bibliotek flyttas från investeringar till driftbudgeten. Detta innebär att nämnden 
belastas av ett underskott om 1,7 miljoner kronor som inte förutsågs när budgeten lades 2019. 
Kostnader för utredningsarbete från 2018-2020 kvartal 1 belastar således 2020 års budget. 

Om nämnden ska hantera underskottet inom ram kan det innebära lägre budget för 
föreningsbidrag. Konsekvenserna av det alternativet innebär att inga personaluppsägningar 
behöver göras, servicen till föreningar och medborgare kan bibehållas, 

Personaluppsägningar har svårt att få effekt under 2020 då flertalet medarbetare har 6 
månaders uppsägning. Personaluppsägningar innebär också minskat öppethållande på 
bibliotek, simhall och fritidsgårdar samt att service till föreningar minskas. 

Personal- och lokalkostnader står för 72% av kostnaderna i budget och dessa poster är svåra 
att påverka under 2020. 

Fortsatt minskade intäkter under hösten kan leda till ett underskott. Lägre stöd till föreningar 
under 2020 förväntas som ett resultat av covid-19. Prognosen bygger på att intäkterna är i 
normalläge under hösten igen. 

  

Redovisade 
åtgärder i 

februarirapport
, tkr 

Redovisade 
åtgärder i 

marsrapport,
 tkr 

Underskott enligt prognos (använd minustecken) -3 272 -1 700 

Åtgärder för att komma i balans:   

Personalkostnad på rätt förvaltning 681  

Omprioritering av förvaltningschef inom nämndens ram 590  

Utökad driftbudgetram beslutas av kommunfullmäktige 1 751 1 700 

Återstår att åtgärda 250  

Summa (ska bli noll) 0 0 

7.2.2 Nämndens behandling av ekonomiuppföljning 

KFN nr  2020-03-31 §17: Beslut att godkänna ekonomiuppföljningen. 
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7.2.3 Ekonomiska effekter i samband med covid-19 

Kultur och fritidsnämnden har både ökade och minskade kostnader på grund av covid-19. 

I prognosen beräknas intäkterna vara lägre under våren och förväntas vara enligt budget under 
hösten. Det är hyresintäkter, badavgifter, biblioteksförsäljning. 

Under våren har ett antal arrangemang ställts in och den största budgeten var för 
nationaldagen. Arrangemang under hösten beräknas genomföras. Håbo festdag planeras 
genomföras i oktober men totala kostnaden är osäker beroende bland annat på uteblivna 
sponsorintäkter. 

Det finns en risk att kostnader för utlåning av E-böcker kan öka. För att hålla mediebudgeten 
har biblioteket varit tvungna att sänka gränsen för antalet lån/vecka. 

Ekonomiska effekter i samband med Corona 
Ekonomiska 

effekter  t o m 
mars, tkr 

Ekonomiska 
effekter i 
prognos 
helår, tkr 

Minskade intäkter under våren 2020 = ökad kostnad  -327 

Minskade kostnader inställda arrangemang , ex Nationaldagen  200 

Minskade personalkostnader  200 

Summa  73 

7.3 Investeringsredovisning 

7.3.1 Investeringsredovisning 

   
Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Utfall jan-
mars 

Prognos 
helår 

Avvikelse från 
budget 

32 Bibliotek      

1386 Nytt bibliotek, (KuL) -152     

3004 Bibliotekswebb -54     

3307 Inventarier bibliotek -48     

34 Idrotts- o fritidsanl.      

1396 Upprustn Gröna Dal IP -48 -2 952 -9 -2 952  

6651 Ljudanläggning idrott  -100  -200 -100 

6802 Maskin redskapsbärare  -1 385  -1 385  

35 Fritidsgårdar      

6652 Möbler fritidsgårdar  -165  -165  

6801 Invent möbler administrat -44     

Summa  -346 -4 602 -9 -4 702 -100 

7.3.2 Kommentarer till investeringsredovisning 

Enligt beslut av nämnd KNF 2020-03-31 §17 prioriterades budget om per projekt. Från 
ljudanläggning på ishallen till upprustning av fritidsgårdslokaler. Nu behöver detta beslut 
ändras tillbaka. Totalt för investeringsbudget prognosticeras ett underskott med 100 000 
kronor. 

Projekt 1396 Upprustning Gröna dalens IP i balans med budget  
Viss utrustning (bland annat säkerhetsbur) köps in och beräknas levereras innan sommarens 
början. Återstående upprustning planeras genomföras under hösten. 
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Projekt 6651 Ljudanläggning idrott underskott 100 000 kronor 
Den nya ridanläggningen på Lundby gård är inte komplett utan en ljudanläggning. En 
investering planeras därför med basutrustning så verksamheten kan nyttja ridhuset till fullo. 

Projekt 6805 Maskin redskapsbärare i balans med budget 
Redskapsbäraren är levererad. Viss utrustning samt justering av garage återstår. 

Projekt 6652 Möbler och kök fritidsgårdar i balans med budget 
Budget beräknas användas. Det är kostnader för kök och viss övrig upprustning på 
Slottsgården samt upprustning och möbler på K5. 

7.4 Volym- och resursmått 

7.4.1 Volymmått 

Mått 
Utfall 
2019 

Utfall mars 
2019 

Utfall mars 
2020 

Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Antal besök på biblioteket 165 315 35 227 41 158 140 000 115 000 

Antal besök på biblioteket 

Fysiska besök på biblioteket under januari-mars var 25 038 (2019; 29 725) 

Digitala besök via bibliotekets webb under januari-mars var 16 120 (2019; 16 132) 

Man ser en stor minskning av de fysiska besöken redan under mars månad på grund av covid-
19 pandemin, gymnasiet stängde och riskgrupper uppmanades att stanna hemma. Bibliotekets 
webb har fortsatt hög användning. Den är lättanvänd och funktionell och den används flitigt 
av bibliotekets användare. 

Biblioteket har vidtagit ett flertal åtgärder för att minska smittspridningen av Covid 19 vilket 
påverkar de fysiska besöksantalen. Samtidigt som vi begränsat tillgängligheten på biblioteket 
har vi ökat utlämning av bokkassar utanför biblioteket och en högre digital kommunikation 
byggs upp med våra användare. Bibliotekets e-tjänster är fortsatt mycket populära, både e-
böcker och strömmad film. För att hålla mediebudgeten har vi dock varit tvungna att sänka 
gränsen för antalet lån/vecka. 

Eftersom vi inte vet hur långvarig pandemin blir är det svårt att göra en prognos för hela året 
men om de digitala besöken fortsätter på samma nivå och vi räknar med att de fysiska 
besöken halveras så får vi en årsprognos på 115 000 besökare. 
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8 Socialnämnden 

8.1 Driftredovisning 

  
Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Utfall jan-
mars 

Prognos för 
året 

Avvikelse 
från budget 

Nämndverksamhet -383 -399 -92 -427 -28 

Nämndadministration -159 -189 -42 -189 0 

Konsument- och energirådg -36 0 0 0 0 

Tillstånd 70 0 -97 0 0 

Förvaltningsövergripande -6 276 -6 120 -1 457 -5 873 247 

Missbrukarvård för vuxna -4 979 -5 748 -1 283 -6 462 -714 

Barn- och ungdomsvård -29 922 -28 083 -6 423 -29 990 -1 907 

Familjerätt -2 215 -2 956 -706 -3 008 -52 

Övriga insatser vuxna -1 193 -2 050 -443 -2 060 -10 

Ekonomiskt bistånd -16 596 -11 466 -4 655 -19 445 -7 979 

Flyktingmottagande -1 730 -1 430 709 -1 160 270 

Arbetsmarknadsåtgärder -190 -1 500 0 -300 1 200 

Summa -63 608 -59 941 -14 489 -68 914 -8 973 

8.2 Kommentarer till driftredovisning 

Vid delårsuppföljning per mars har Socialnämnden en avvikelse från budget med 9 miljoner 
kronor.  Det är en förbättring med 3 miljoner kronor sedan prognos per februari. 

Prognos och ekonomisk planering vid denna rapport bygger på att sänka underskottet där så är 
möjligt. De lagstyrda verksamheterna har totalt ett underskott med 13 miljoner kronor. De 
verksamheter som inte är lagstyrda i samma utsträckning har ett överskott med 4,2 miljoner 
kronor. Ökade kostnader på grund av pandemin covida-19 är med i prognosen för ekonomiskt 
bistånd och kända placeringar och motsvarar 1,7 miljoner kronor. 

Förvaltningsövergripande överskott 247 000 kronor 
Överskottet beror på lägre personalkostnader samt färre aktiviteter på grund av covida-19. 

Missbrukarvård vuxna underskott 714 000 kronor 
Prognosen har lagts utifrån ett par ännu ej kända placeringar men inte för eventuella LVM 
placeringar. En viss utökning av öppenvård skulle kunna minska placeringskostnader något 
men är inte medräknat i prognos. Underskottet kommer inte kunna hämtas hem under året. 
Budget för ökad satsning på öppenvård / förebyggande insatser prioriteras om till kostnader 
för placeringar. 

Barn och ungdomsvård underskott 1,9 miljoner kronor   
Underskottet beror främst på placeringar på HVB-hem och konsulentstödda familjehem. 
Verksamheten arbetar aktivt för att så snart det är möjligt avsluta placeringar och att 
ungdomen kan flytta hem. Detta görs genom att socialtjänstens öppenvård stöttar barn, unga 
och deras familjer. Detta arbete kommer inte att leda till att få en budget i balans, utan ett 
underskott kommer kvarstå. Budget för ökad satsning på öppenvård / förebyggande insatser 
prioriteras om till kostnader för placeringar. Verksamheten har även ett underskott för 
personalkostnader på grund av minskade statsbidrag. 

Ekonomiskt bistånd underskott 7,9 miljoner kronor   
Verksamheten prognostisera ett underskott med anledning av att det antal bidragssökande som 
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har rätt till bistånd är fler än vad som budgeterats. Under mars månad har handläggarna sett en 
ökning av antalet uppsagda som har varit behov av att söka ekonomiskt bistånd för sin 
försörjning. En ökad kostnad på grund av covida-19 har prognostiserats med 900 000 kronor. 
Arbetet fortskrider med digitaliseringsprojektet som ska få en effekt på längre tid med lägre 
kostnader för försörjningsstöd. I prognosen är inte ett bidrag för digitalisering från 
kommunstyrelsen medräknat. 

Flyktingmottagandet (ensamkommande barn unga) överskott 270 000 kronor 
Verksamheten prognostiseras visa på ett överskott vid årets slut. Flera placeringar har och 
kommer att avslutas men detta innebär i sin tur att intäkterna minskar från Migrationsverket. 
Flera av de som kommit till kommunen som ensamkommande barn har idag flyttat till andra 
kommuner. 

Arbetsmarknadsåtgärder överskott 1,2 miljoner kronor 
På grund av hög arbetsbelastning för pandemin covida-19 är denna satsning svår att 
genomföra med önskad effekt 2020. En utredning kommer att göras under 2020 för att få fram 
en effektiv organisation och arbetssätt så denna satsning ger största möjliga effekt 2021 och 
framåt. 

En omorganisation har skett mellan socialförvaltningen och tekniska förvaltningen där 
bostadsförvaltare har flyttat över till fastighetsavdelningen. På grund av omorganisationen 
behöver budgetram justeras och 595 000 kronor tillföras tekniska nämnden från 
socialnämnden. 

8.2.1 Är prognosen för året ett underskott gentemot budget? 

Prognosen är ett underskott från budget med 9 miljoner kronor. Budgeten för lagstyrda 
verksamheter sänktes med 20% från 2019 till 2020, motsvarande 9,2 miljoner kronor,  och 
förklarar till stor del att dessa verksamheter nu har totalt 13 miljoner kronor i underskott från 
budget. 1,7 miljoner kronor finns just nu med som kostnader i prognos som orsakas av 
pandemin covida-19. 

För både missbruk vuxna och barn- och ungdomsvård har budget för ökad satsning på 
öppenvård / förebyggande insatser prioriterats till kostnader för placeringar. Prognos för båda 
verksamheterna innefattar ett litet antal okända placeringar för hösten men inga dyrare såsom 
LVM och SIS-placeringar. Inom dessa verksamheter finns inte möjlighet till besparingar. 

Prognosen för ekonomiskt bistånd är mycket osäker. Tidigare har de största 
osäkerhetsfaktorerna varit försäkringskassan och arbetsförmedlingens organisationer och 
ändrade riktlinjer. Nu tillkommer två osäkerhetsfaktorer till: 

* Beslut om integrationsstrategi. Om beslut tas att bostadskontrakt ska gälla två år kommer 
detta leda till ökade kostnader i driftbudgeten för ekonomiskt bistånd. Ingen ökad kostnad är 
med i denna prognos. 

* Coronaviruset covid-19, se beskrivet nedan i rubrik 3.2.3. 

Arbetsmarknadsåtgärder bedöms kunna vara igång under 2021. Under året kommer en 
utredning genomföras för att detta arbete ska kunna organiseras och utföras så effektivt som 
möjligt framöver. 

Extratjänster planeras för 3 personer som har försörjningsstöd totalt 4 månader för 2020. 
Genomförandet av detta kan fördröjas på grund av ökad arbetsbelastning på grund av covid-
19. 

Minskade personalresurser, en översyn görs och där så är möjligt kommer antal tjänster 
minska. Helårseffekt blir först under 2021 och högst 200 000 kronor beräknas för 2020. 

En fortsatt dialog krävs mellan nämnd och förvaltning för möjligheten att ha en budget i 
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balans 2021. 

  

Redovisad
e åtgärder i 
februarirap

port, tkr 

Redovisad
e åtgärder i 
marsrappo

rt, tkr 

Underskott enligt prognos  -12 000 -8 973 

Åtgärder för att komma i balans:   

Omprioritering av budgeterade satsningar öppenvård/ förebyggande insatser med 
i prognos 

2 000  

Arbetsmarknadsåtgärder utreds under 2020 1 200  

Bidrag från kommunstyrelsen för digitalisering  450 

Extratjänster 3 personer med försörjningsstöd 4 månader  120 

Minskad administration. låg effekt 2020 men helårseffekt 2021  200 

Återstår att åtgärda 8 800 8 203 

Summa (ska bli noll) 0 0 

8.2.2 Nämndens behandling av ekonomiuppföljning 

Nämndsmöte 31 mars då årets första ekonomiuppföljning skulle redovisas blev inställt därför 
att kommunfullmäktige ännu inte tagit beslut om digitala möten på grund av covid-19. Inget 
beslut finns angående ekonomiuppföljning och åtgärder. 

8.2.3 Ekonomiska effekter i samband med covid-19 

Socialnämndens ansvar för individ och familjeomsorgen i kommunen innebär att när bland 
annat social ohälsa, missbruk och arbetslöshet ökar är det dessa verksamheter som får ökade 
kostnader. I landet ser man att föräldrar håller sina barn hemma från skolan, för att det finns 
en oro för att barnen ska smittas av covid-19. Vilket gör att skolan gör fler orosanmälningar 
till socialtjänsten, som kan leda till mer insatser för barn och unga. Ökat behov av stöd i olika 
former på grund av covid-19 kommer finnas. Osäkerheten är stor gällande hur mycket och när 
dessa kommer uppstå. 

En planerad besparing för placeringar fördröjs på grund av covid-19. Det är nu stora 
svårigheter att rekrytera till hemmaplanslösning. Denna kostnad är med i prognos. 

Kostnader för ökat behov familjerådgivning/ familjeteamet är inte med i prognos men behovet 
av stöd inom dessa verksamheter förväntas öka på grund av isolering och arbetslöshet. 

Det finns kostnader i prognosen för en missbruksplacering på HVB 31 mars - 1 juni, då 
personen egentligen skulle inställa sig på anstalt för att avtjäna fängelsestraff. På grund av 
restriktioner utifrån covid-19 är alla inställelser på häkten och anstalter stoppade. Ökade 
kostnader på grund av covid-19 inom missbruksvård vuxna förväntas bli synliga tidigast vid 
årsskiftet och under 2021. 

Det finns redan nu stora varsel vilka kan antas leda till ökat antal arbetslösa och det kan 
komma påverka kostnaden för ekonomiskt bistånd. Omvärldsanalys i länet av varsel och 
uppsägningar tenderar att visa att Håbo kommuns ökade kostnader för ekonomiskt bistånd 
skulle kunna öka med ca 7%. Detta motsvarar 900 000 kronor och är med i prognos. 

Kostnader för våld i nära relationer kan komma att öka till följd av covid-19. I Europa har 
man sett att det ökat markant. Mycket svårt att se vad som händer i Håbo framåt, inga ökade 
kostnader till och med mars månad och ingen ökad kostnad är nu med i prognos. 
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Ekonomiska effekter i samband med Corona 
Ekonomiska 

effekter  t o m 
mars, tkr 

Ekonomiska 
effekter i 
prognos 
helår, tkr 

Ökade kostnader försörjningsstöd  -900 

Placeringar vuxna samt barn- och unga  kostnad  -832 

Summa  -1 732 

8.3 Investeringsredovisning 

8.3.1 Investeringsredovisning 

   
Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Utfall jan-
mars 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
från budget 

4817 Kontorsmöbler IFO -201  -119 -71 -71 

Summa  -201  -119 -71 -71 

8.3.2 Kommentarer till investeringsredovisning 

Under hösten 2019 beslutades att socialförvaltningen ska sitta kvar i kommunhuset. Därför 
behövdes en större omflytt ske inom förvaltningens rum. Vissa kostnader redovisas under 
2020 då möbler till besöksrum behövde kompletteras. 

8.4 Volym- och resursmått 

8.4.1 Volymmått 

Mått Utfall 2019 
Utfall mars 

2019 
Utfall mars 

2020 
Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Antal med försörjningsstöd som är 
arbetslösa. 

158 89 78 190 203 

Antal hushåll med försörjningsstöd. 227 137 201 275 295 

Antal bidragsmånader försörjningsstöd. 1 313 327 480 1 400 1 900 

Antal ensamkommande nyanlända och 
skyddsbehövande flyktingbarn placerade 
i Håbo kommun. 

4 7 4 6 3 

Antal ensamkommande nyanlända och 
skyddsbehövande flyktingbarn placerade 
i  annan kommun. 

27 38 8 20 4 

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

97 73 62 100 100 

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

639 173 142 690 685 

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

87 29 31 80 100 

Antal med försörjningsstöd som är arbetslösa. 

Utifrån beräkning från regionen och länet ser man en ökning av antalet varsel och 
uppsägningar. Detta medför att större antal arbetslösa är i behov av ekonomiskt bistånd, samt 
att färre personer kommer ut i egen försörjning. 
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Antal hushåll med försörjningsstöd. 

Prognosen visar på ett högre antal hushåll från budget. Planerade insatser för personer med 
försörjningsstöd kommer att försenas på grund av pandemin covid-19. 

Antal bidragsmånader försörjningsstöd. 

Antalet bidragsmånader kommer att öka gentemot budget. Beroende på att personer inte 
kommer ut i egen försörjning på grund av det rådande arbetsmarknadsläget. Fler blir 
uppsagda och antalet lediga arbeten minskar betydligt. Planerade insatser fördröjs eller blir 
inte av på grund av pandemikrisen. De som redan är långt ifrån arbetsmarknaden kommer nu 
ha en grupp framför sig som nyligen blivit uppsagda och borde ha lättare att hitta nya arbeten. 

Antal ensamkommande nyanlända och skyddsbehövande flyktingbarn placerade i Håbo 
kommun. 

Antalet ensamkommande barn som är placerade i kommunen avgörs om nya anvisningar 
kommer ske. Per mars finns ingen sådan information varför prognos ligger enligt planering 
under året. 

Antal ensamkommande nyanlända och skyddsbehövande flyktingbarn placerade i  
annan kommun. 

Antalet ensamkommande barn som är aktuella inom nämndens verksamheter sjunker stadigt 
då de får egna boendekontrakt. Efter att de flyttar till eget boende beviljas försörjningsstöd 1-
2 månader och efter det har andra kommuner tagit över ansvaret. De flesta ungdomarna har en 
fungerade skolgång och har stora förutsättningar att bli självförsörjande inom kort. 

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

Utifrån utfallet mars 2020 skulle prognosen för helåret kunna sänkas, utifrån rådande läge är 
det inte troligt att resten av året fortsätter i samma utsträckning som kvartal 1. Dessutom är 
nya anvisningar stoppade just nu på grund av reserestriktioner för covid-19 pandemin. 
Migrationsverket vet inte när nya anvisningar kommer till kommunen. 

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

Utifrån utfallet mars 2020 skulle prognosen för helåret kunna sänkas till 570, men utifrån 
rådande läge är det inte troligt att resten av året fortsätter i samma utsträckning som kvartal 1. 

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

Måttet anger bara hur många familjer som blivit avslutade under första kvartalet. Antalet 
familjer som fått stöd under perioden är betydligt fler, 168 st. 
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9 Bygg- och miljönämnden 

9.1 Driftredovisning 

  
Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Utfall jan-
mars 

Prognos för 
året 

Avvikelse 
från budget 

Bygg- och miljönämnd -283 -243 -41 -243 0 

Nämndadministration -297 -311 -68 -322 -11 

Fys- tekn plan, bostadsfö -2 062 -2 604 -613 -2 824 -220 

Bygglovavdelning -697 -1 636 778 -1 161 475 

Förvaltningsledning -3 206 -2 019 -620 -2 138 -119 

Miljö- och hälsoskydd -4 230 -3 991 -1 161 -4 646 -655 

Bostadsanpassning -2 515 -2 661 -363 -2 661 0 

Summa -13 290 -13 465 -2 088 -13 995 -530 

9.2 Kommentarer till driftredovisning 

Bygg- och miljöförvaltningen redovisar ett prognostiserat underskott för helåret om cirka 
400 000 kronor. I tabellen redovisas dock ett underskott om 530 000 kronor, vilket förklaras 
av en differens jämfört med budget när det gäller personalkostnader om drygt 130 000 kronor. 
Det är en konsekvens av vårens löneöversyn där förvaltningen inom kort kommer att 
kompenseras med 130 000 kronor med ett tillskott till ram. Därför stannar underskottet i 
nuläget på 400 000 kronor. 

Stor del av verksamheten påverkas av den kris som följer av covid-19, vilket även ger avtryck 
på bygg- och miljöförvaltningens ekonomi. En mer detaljerad redovisning av den påverkan 
återfinns i avsnitt 2.3. 

Geodata - underskott 220 000 kronor (Fys-tekn- plan bostadsfö)  
Verksamheten förväntas ge ett underskott vid årets slut. Orsaken är till del lägre intäkter än 
budgeterat. Det handlar främst om intäkter från andra interna verksamheter där nytt upplägg 
med delfinansiering för uppdrag inom GIS och geodataplattform försenas på grund av covid-
19 och kart- och mätpersonal som är sysselsatta inom helt andra verksamheter. 

Större delen av underskottet förklaras av högre kostnader än beräknat för införande av 
TopoDirekt som är en plattform för MBK-verksamheten (Mätning, Beräkning, Kartering). 
Konsult- och utbildningsinsatserna som krävs för den nya plattformen är mycket kostsamma. 
Det är ännu oklart om det automatiserade tjänsteutbytet med Lantmäteriet för byggnader, 
adresser och lägenheter (BAL) måste flyttas fram till nästa år för att inte öka underskottet 
ytterligare. Kommer verksamheten att erhålla ytterligare medel från kommunstyrelsens medel 
för digitalisering ökar möjligheterna att fullfölja planerat tjänsteutbyte under innevarande år. 

Bygglov - överskott 475 000 kronor 
Verksamheten inom bygglov har en god intäktsnivå under första kvartalet 2020. Detta beror 
främst på ett ökat ärendeflöde jämfört med tidigare år. En del av intäkterna redovisas som 
sanktionsavgifter. Än så länge finns inte anledning att skriva ned ärendevolymen, utan nivån 
tycks stadig. Det är ännu tidigt på året för att med säkerhet lägga en säker prognos kring 
årsutfallet. Men bedömningen görs ändå trots påverkan av covid-19 att intäkterna kommer att 
bli högre än budgeterat vilket förklarar större delen av redovisat överskott. Till del bör 
personalkostnaderna bli något lägre då lönekostnaden för personal som istället arbetar inom 
vård och omsorg täcks via vård- och omsorgsnämnden. 

Situationen med covid-19 ger företagen i byggbranschen problem och i en väntad 
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lågkonjunktur är det troligt att det blir ett minskat inflöde av ärenden. En försiktig bedömning 
är att det kommer något senare, kanske kring årsskiftet och påverkar bygglovverksamheten 
främst under 2021. 

Förvaltningsledning - underskott 119 000 kronor 
Underskottet förklaras främst av ökade kostnader i samband med pågående utveckling av 
verksamhet som av olika skäl måste fortgå. Kommer verksamheten att erhålla ytterligare 
medel från kommunstyrelsens medel för digitalisering bidrar det till att underskottet uteblir. 

Miljö - underskott 655 000 kronor 
Verksamheten inom miljö, hälsoskydd och livsmedel påverkas starkt av följderna av covid-
19. Anledningen till underskott inom verksamheten är att planerad tillsyn stoppas genom 
kommunens stödpaket till företagarna. Därmed kan inte heller bygg- och miljönämndens 
beslutade tillsynsplan för 2020 fullföljas. Den ekonomiska konsekvensen av det är att 
budgeterade intäkter uteblir. Miljöavdelningen har fått i uppdrag att skjuta på tillsynsbesök 
som inte är kritiska. Företag kan dessutom ansöka om anstånd av fakturor för den årliga 
avgiften inom tillsyn. Det medför ytterligare risk för minskade intäkter. 

Personal från miljöavdelningen är satta i stabsarbete samt inom vård och omsorg. Till del bör 
personalkostnaderna bli något lägre då lönekostnaden för personal som istället arbetar inom 
vård och omsorg täcks via vård- och omsorgsnämnden. Samtidigt bidrar personalbortfallet 
inom avdelningens handläggning till minskade intäkter. 

I dagsläget är det oklart hur det ekonomiska stödet från staten kommer att fördelas inom 
kommunen. Hur allt sammantaget kommer att påverka ekonomin är väldigt osäkert. 

9.2.1 Är prognosen för året ett underskott gentemot budget? 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att budgeten är i balans per sista mars, men inte för en 
prognos sett till helåret. Orsaken till det är uteslutande covid-19 och dess följder. Den största 
orsaken till det är bedömningen att intäkterna väntas påverkas rejält negativt i förhållande till 
den budgeterade nivån. Det är tre orsaker som här samspelar till ett negativt resultat och det 
är: 

1. Håbo kommuns stödpaket till företagarna med löfte om minskad tillsyn och anstånd 
med tillsynsavgifter. 

2. Håbo kommun i stabsläge och stort antal av förvaltningens medarbetare som istället 
stöttar inom stab och vård/omsorg. 

3. Risk för lågkonjunktur inom byggbranschen med ökad påverkan först mot årets slut 
och under 2021. 

Beskrivning i detalj kring dessa tre orsaker återfinns under avsnittet 2.3. 

Det kan konstateras att med bygg- och miljöförvaltningens redan snäva ram är det svårt att dra 
ned kostnadsbilden på relativt kort sikt. Kostnadsmassan som är påverkbar på kort sikt är 
marginell. Hela 75 procent av kostnaden avser personal, nödvändiga verksamhetssystem utgör 
åtta procent, bostadsanpassningsbidrag utgör nästan tio procent. Ungefär tre procent är vikt 
för kompetensutveckling och på kort sikt kan förvisso sådana kostnader strypas. Samtidigt 
som färden mot ökad digitalisering initialt kräver utbildningsinsatser som tyvärr är väldigt 
kostsamma särskilt inom geodataområdet. Noggranna övervägningar måste göras i balansen 
mellan fortsatt digitalisering och dess kostnader för erforderlig kompetensutveckling. 

Ingen kan heller med säkerhet säga hur länge vi har situationen med covid-19, stabsläge och 
behov av förstärkning inom socialförvaltningens vård- och omsorgsverksamhet. Kommunerna 
kommer från staten att erhålla extra medel på grund av covid-19, och därför "öronmärks" 
förvaltningens ökade kostnader, minskade intäkter och lönekostnader för vår personal som nu 
istället arbetar inom vård och omsorg. Förvaltningen förutsätter att prognostiserat underskott 
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kommer att täckas av det statliga bidraget samt omfördelning av lönekostnader. 

Ett sätt att rejält minska förvaltningens underskott är att revidera Håbo kommuns stödpaket 
till näringslivet avseende miljöavdelningens tillsyn. Dock äger inte bygg- och miljönämnden 
frågan om att revidera stödpaketet. 

Ytterligare ett alternativ att minska förvaltningens underskott är att förvaltningen upphör med 
utlån av personella resurser till vård och omsorg. Dock är det inte en lämplig åtgärd i samband 
med den kris vi har i landet. 

För fortsatt arbete vad gäller digitalisering ansöker förvaltningen om medel från 
kommunstyrelsens avsatta medel. Skrivelse har överlämnats till kommundirektören med 
redogörelse för aktuella åtgärder som tillsammans summerar till 1,1 miljon kronor. Till dags 
dato har klartecken lämnats för 300 000 kronor som prioriteras till kostnader för 
projektledning under våren. Den fortsatta digitaliseringsresan under innevarande år är till stor 
del beroende av ytterligare bidrag från kommunstyrelsens avsatta medel. 

  

Redovisade 
åtgärder i 

februarirapport
, tkr 

Redovisade 
åtgärder i 

marsrapport,
 tkr 

Underskott enligt prognos  ……………0 -530 

Åtgärder för att komma i balans:   

Justering snedsitsar löneökning  130 

Återstår att åtgärda  400 

Summa (ska bli noll)  0 

9.2.2 Nämndens behandling av ekonomiuppföljning 

Vid senaste rapporteringen till bygg- och miljönämnden den 31 mars 2020 redovisades 
månadsuppföljning per sista februari med en prognos i balans utan prognostiserad avvikelse. 
Nämnden godkände ekonomiuppföljningen utan krav på åtgärder. Risker för eventuella 
kommande avvikelser redovisades såväl vad gäller högre kostnader som lägre intäkter än 
budgeterat. Effekterna av covid-19 med stabsläge och särskilt stödpaket till företagarna kunde 
då inte förutses. 

9.2.3 Ekonomiska effekter i samband med covid-19 

Bygg- och miljöförvaltningen har från och med mars månad kommit att påverkas starkt av 
covid-19. Förvaltningen har under mars månad hög sjukfrånvaro. Det som kännetecknar 
sjukfrånvaron är att det blir en längre tids sjukfrånvaro för en förkylning än normalt med de 
försiktighetsåtgärder som följer med covid-19. 

Från det att Håbo kommun gick upp i stabsläge den 23 mars är fem medarbetare från bygg- 
och miljöförvaltningen utsedda till aktivt arbete i staben vardagar klockan 8-17. Det innebär 
att ordinarie arbete inte kan utföras annat än möjligtvis i mån av tid. Från vecka 14 utses 
ytterligare två medarbetare till helt annan verksamhet i form av att öppna upp en 
mottagningsverksamhet av material till vård och omsorg. Dessutom hanterar de två parallellt 
en bemanningscentral för att biträda socialförvaltningen med personal från övriga 
förvaltningar. 

Då behoven av fler medarbetare till vård och omsorg är stora har förvaltningen bedömt att det 
är fler medarbetare som kan vara möjliga att ställa om och arbeta där det är som mest 
prioriterat i nuläget, det vill säga inom vård och omsorg. Det står redan klart att tre av dessa 
medarbetare från och med vecka 15/16 kommer att tjänstgöra på gruppbostäder och 
äldreboenden. 
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Genom att så många av förvaltningens medarbetare prioriterar liv och hälsa framför ordinarie 
handläggning inom sin verksamhet kommer förvaltningens servicenivå, handläggningstider 
och intäkter att påverkas negativt. Information har lagts ut på webben om att längre 
handläggningstider och lägre servicenivå kan förväntas. Värt att notera är att 
handläggningstiden inom bygglov under mars månad i genomsnitt är 1,5 vecka. För 
anmälningsärenden handlar det endast om dagar. Vid jämförelse med andra kommuner är det 
korta handläggningstider. 

Förvaltningen får till del även högre lönekostnad då en av våra medarbetare endast har en 
timanställning om 25 procent och nu erbjuds till 75 procent till arbete inom vård och omsorg. 
För personal som lånas ut till vård och omsorgs utförarverksamheter är planen att 
personalkostnaderna även ska föras över till vård- och omsorgsnämnden. Det är ännu oklart 
exakt vilka kostnader som staten kommer att ersätta till kommunerna med de extra medel som 
hittills har beslutats om. 

Håbo kommun lanserade i mars ett stödpaket till kommunens näringsliv som bland annat 
påverkar tillsynsverksamheten inom miljöavdelningen. Där framgår att kommunen har 
beslutat att tillsynsbesök som inte är kritiska ska skjutas på framtiden. Det är endast ett fåtal 
tillsynsbesök som kan betecknas som kritiska. Stödpaketet ger dessutom företagarna 
möjlighet till anstånd för de årliga tillsynsavgifterna. Sammantaget påverkar det verksamheten 
radikalt och inte minst intäktssidan på miljöavdelningen. 

Som en konsekvens av stödpaketet bedöms intäkterna för miljöavdelningens tillsyn minska 
med cirka 600 000 kronor på grund av bortprioriterad tillsyn. Ansökningar om anstånd av 
årlig tillsynsavgift kan komma att minsta intäkterna ytterligare. I dagsläget är det dock svårt 
att bedöma omfattningen av anstånd av de årliga avgifterna. De aktuella företagen faktureras 
sina årliga tillsynsavgifter och i enlighet med stödpaketet ska förfallodag sättas tidigast till 
den 1 oktober 2020. Troligen blir det därför först mot slutet av året som ansökning av anstånd 
görs. Det framgår inte heller av stödpaketet till när anståndet av årsavgiften ska ges. 
Bedömningen är att det inte blir samtliga intäkter som kommer förvaltningen tillhanda under 
innevarande verksamhetsår. Det kan komma att handla om cirka 200 000 kronor i minskade 
intäkter kopplat till anstånd och eventuella konkurser. 

Inom bygglovavdelningen väntas företagarnas situation med förväntad kommande 
lågkonjunktur påverka byggverksamheten i kommunen. Bedömningen i nuläget är dock att de 
negativa effekterna med påverkan på ekonomin inom bygglovverksamheten kommer först 
något senare - mot slutet av året och fortsatt påverkan under kommande verksamhetsår. 
Byggprojekten kan förväntas bli försenade, skjutas fram i tiden eller till och med skrinläggas 
för en längre tid. Det betyder att ansökningarna om bygglov troligen blir färre och därmed 
påverkas intäkterna negativt, men hur stor påverkan på intäktsnivån kan bli är svår att 
bedöma. 

Intäkterna påverkas nu av personal som istället arbetar inom stab samt vård och omsorg. Den 
tillfälliga minskningen av de personella resurserna riskerar ge längre handläggningstid och 
viss risk för att de lagstadgade tidsfristerna inte kan hållas. I så fall ska bygglovavgiften sättas 
ned. Om den tidsfrist som gäller för ärendet och den aktuella handläggningen har löpt ut ska 
bygg- och miljönämnden reducera avgiften med en femtedel per påbörjad vecka. 

Även geodataverksamheten påverkas av lågkonjunktur med minskad byggtakt som riskerar ge 
lägre intäkter än budgeterat. Intäkterna påverkas även av att två av avdelningens fem 
medarbetare arbetar inom vård och omsorg. Hur lång tid som socialförvaltningen har behov 
av att få stöttning av personal från andra förvaltningar är ännu oklart. Kommunens budskap 
om att arbeta hemifrån om arbetet så tillåter kräver till att börja med att medarbetaren har 
tillgång till en bärbar dator, och det saknar tre av medarbetarna inom geodataavdelningen. 
Dessutom är två av dem tillfälligt stationerade i annan lokal och behöver där bärbar dator. Tre 
bärbara datorer med kapacitet för kart- och mätverksamhet ger ökad kostnad som inte är 
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budgeterad. 

Ekonomiska effekter i samband med Corona 
Ekonomiska 

effekter  t o m 
mars, tkr 

Ekonomiska 
effekter i 
prognos 
helår, tkr 

Bortprioriterad tillsyn till följd av stödpaket (miljö) 0 -600

Förlorade intäkter pga anstånd av betalning/ konkurser för årlig 
tillsynsavgift (miljö) 

0 -200

Inköp av bärbara datorer till medarbetare som endast har stationära 0 -60

Högre lönekostnader, en medarbetare 25 % till 75 %, ej med i prognos 
kommer belasta VoN. 

0 -100

Summa 0 -960

9.3 Volym- och resursmått 

9.3.1 Volymmått 

Mått 
Utfall 
2019 

Utfall mars 
2019 

Utfall mars 
2020 

Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Antal ärenden per handläggare, 
miljö 

117 56 63 150 150 

Antal livsmedelsinspektioner per 
handläggare 

67 16 2 120 100 

Antal miljöbalksinspektioner per 
handläggare 

60 10 5 60 40 

Antal beslut, byggavdelningen, st 381 49 73 400 400 

Nämndbeslut, antal 50 5 18 60 60 

Antal beslut 
bostadsanpassningsbidrag 

183 74 47 180 145 

Antal nybyggnadskartor 52 15 13 45 45 

Antal ärenden per handläggare, miljö 

Under perioden är det många ansöknings- och anmälningsärenden som inkommit. Ökningen 
av inkommande ärenden gör att antalet ärenden per handläggare förväntas vara enligt budget. 
Det här trots minskningen av inspektioner på grund av covid-19. 

Antal livsmedelsinspektioner per handläggare 

Det är ett lågt utfall av inspektioner till och med mars månad. Vid början av året läggs tid på 
rapportering till livsmedelsverket och implementering av nytt ärendehanteringssystem. Under 
mars månad är det en hög sjukfrånvaro vilket medför ett lågt antal livsmedelsinspektioner. 
Omprioriteringar på miljöavdelningen gör att förväntat antal livsmedelsinspektioner ändå vid 
årets slut kan bli relativt högt. Det något mindre antalet beror på följder av covid-19 då det 
finns risk att en del livsmedelsverksamheter inte finns kvar efter krisen. 

Antal miljöbalksinspektioner per handläggare 

Antalet ansöknings- och anmälningsärenden är stort under perioden och prioriteras före 
inspektioner. Från slutet av mars är inspektioner inplanerade men avbokas nu till följd av 
covid-19. Håbo kommuns stödpaket till företagare ger som en konsekvens att alla planerade 
inspektioner för året inte kommer att kunna ske. Det är endast ett 40-tal inspektioner som 
beräknas ske under 2020. 
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Antal beslut, byggavdelningen, st 

Konstateras ett relativt högt utfall per sista mars jämfört med föregående år. Det visar att 
ärendeinflödet alltjämt är stort. 

Nämndbeslut, antal 

Även här finns ett relativt högt utfall per sista mars jämfört med föregående år. Parallellt med 
högt ärendeinflöde så visar det sig att stort antal ärenden är av den karaktären att de ska till 
nämnd. 

Antal beslut bostadsanpassningsbidrag 

Det finns en tendens till minskning av ärenden inom bostadsanpassningsbidrag. Till viss del 
beror det på covid-19 och den kris som råder i samhället. Handläggaren fokuserar mycket på 
att utbilda arbetsterapeuterna vilket har bidragit till större förståelse och kunskap för vad som 
är bidragsberättigat och inte, men också vilket ansvar arbetsterapeuterna själva har att pröva 
alternativa lösningar innan ansökan görs. Bedömningen är att covid-19 kommer att ha en 
fortsatt effekt och sommaren i sig brukar innebära en viss minskning, därför sänks prognosen 
från budgeterade 180 beslut till 145 beslut för helåret 2020. 

Antal nybyggnadskartor 

Antalet levererade nybyggnadskartor ligger i nivå med föregående år för samma period. 

9.3.2 Resursmått 
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10 Barn- och utbildningsnämnden 

10.1 Driftredovisning 

  
Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Utfall jan-
mars 

Prognos för 
året 

Avvikelse 
från budget 

Barn och utbildningsnämnd -542 -504 -152 -504 0 

Nämndadministration -351 -365 -66 -341 24 

Allmän kulturverksamhet -614 -673 -124 -620 53 

Musikskola -5 938 -6 344 -1 430 -6 397 -53 

Öppen förskola -2 207 -2 300 -536 -2 300 0 

Omsorg på OB-tid -3 356 -2 071 -832 -2 001 70 

Förskola -144 564 -148 306 -37 322 -150 103 -1 797 

Vårdnadsbidrag 0 0 -29 0 0 

Pedagogisk omsorg -1 248 -1 053 -230 -1 053 0 

Fritidshem -28 992 -28 081 -7 620 -30 464 -2 383 

Förskoleklass -14 481 -13 346 -3 612 -16 263 -2 917 

Grundskola -267 421 -264 620 -63 923 -276 785 -12 165 

Grundsärskola -6 459 -7 616 -1 987 -10 724 -3 108 

Gymnasieskola -95 913 -102 825 -26 756 -102 686 139 

Gymnasiesärskola -8 381 -7 497 -1 632 -7 193 304 

Grundl vuxenutbildning -631 -870 72 -916 -46 

Gymnasial vuxenutbildning -1 171 -3 412 48 -2 828 584 

Särvux -879 -997 -206 -947 50 

Aktivitetsansvaret -1 212 -600 -315 -600 0 

Svenska för invandrare -2 810 -1 216 1 280 -1 754 -538 

Övergripande verksamhet -25 558 -24 252 -7 966 -32 760 -8 508 

Lokalvård 0 0 -14 0 0 

Summa -612 728 -616 948 -153 354 -647 239 -30 291 

10.2 Kommentarer till driftredovisning 

Sammanfattning av det ekonomiska läget 

Prognosen för barn- och utbildningsnämndens budget 2020 visar ett underskott med 30,3 
miljoner kronor. Underskottet kan övergripande förklaras bestå av två delar: dels av kostnader 
som är hänförliga till 2019 och som kommer att belasta 2020 (totalt - 8,8 miljoner kronor) och 
dels av högre verksamhetskostnader i skolorna och förskolorna under 2020 jämfört med 
budget. Redan när verksamheterna lade sin budget för 2020 fanns det en budgetavvikelse på 
totalt 23,6 miljoner kronor givet den organisation som fanns vid tillfället. Med anledning av 
det har förvaltningen fått i uppdrag att redovisa åtgärder för att nå en budget i balans (se 
vidare under avsnitt 3.1). Några av de sedan tidigare planerade besparingsåtgärderna inom 
förskoleverksamheten, och som redan ingår i prognosen, riskerar dock att utebli bland annat 
med anledning av covid - 19. Prognosen kommer därmed högst troligt att försämras under 
året. En annan faktor som kan komma att påverka prognosen är hur arbetet med 
ombyggnationen av Futurumskolan fortlöper och kostnadsutvecklingen kring det. 
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Kostnader som uppkommit 2019 underskott ca 8,8 miljoner kronor 

Prognosen omfattar kostnader som kan hänföras till 2019 som uppstod i samband med 
avslutandet av två investeringsprojekt på Viby och Västerängens skola. I båda dessa projekt 
låg det vissa upparbetade kostnader och som belastar driftbudgeten för 2020 om 6,8 miljoner 
kronor. Kostnaderna återfinns i driftbudgetens prognos under verksamhet "Övergripande 
verksamhet". 

Prognosen omfattar även evakueringskostnader för 2019 för Vibyskolans verksamhet. Barn- 
och utbildningsnämnden gjorde under 2019 en hemställan till kommunfullmäktige om att 
kompenseras för de extra lokalkostnader som hyrorna av paviljongerna medförde, 
motsvarande ca 2 miljoner kronor. Ärendet har ännu inte behandlats av kommunfullmäktige 
vilket innebär att nämndens prognos för 2020 kan komma att försämras med 2 miljoner 
kronor. Kostnaderna återfinns i driftbudgetens prognos under verksamhet "Övergripande 
verksamhet". 

  

Verksamhet förskola underskott ca 1,7 miljoner kronor 

Verksamhet förskola inkluderar öppen förskola, omsorg på obekväm arbetstid samt 
pedagogisk omsorg. 

Verksamheten kommunal förskola redovisar ett underskott i förhållande till budget med cirka 
2,2 miljoner kronor. Underskottet beror till stor del på uteblivna barnintäkter vilket medverkar 
till en för hög personalkostnad. Till viss del består även personalkostnaden av ett ökat behov 
av resurspedagoger för särskilda behov i verksamheten. Trots ett underskott påvisar resultatet 
en förbättring i jämförelse med ingången av budgetåret 2020 vilket visade ett resultat med ett 
underskott på ca 4,2 miljoner kronor. Planerade och föreslagna åtgärder i budgetarbetet, för 
att balansera kärnverksamhetens budget, var att omorganisera enheten omsorg på obekväm 
arbetstid, samt att avveckla icke funktionella pedagogiska lokaler och flytta berörd 
förskoleverksamhet till annan förskola. Dessa åtgärder kommer förmodligen inte att 
genomföras, delvis med anledning av covid-19, vilket kommer att ge ytterligare en negativ 
effekt på prognosen med ca 2,5 miljoner kronor. 

  

Verksamhet grundskola (-12,2 miljoner kronor), fritidshem (-2,4 miljoner kronor), 
förskoleklass (- 2,9 miljoner kronor) och grundsärskola (-3,1 miljoner kronor) 

Det totala underskottet för verksamheterna grundskola, fritidshem, förskoleklass och 
grundsärskola ger ett underskott med 20,6 miljoner kronor. Arbetet med budget och 
effektiviseringar pågår i samband med organisationsarbetet inför kommande läsår. Rektorerna 
ser stora svårigheter i att få ekonomin i balans utifrån det lagstadgade uppdraget. Insatser i 
samband med elever som är i behov av särskilt stöd, ökade lönekostnader samt den utökning i 
timplanen som genomförs för ämnena matematik och idrott ger kostnadsökningar, som är 
svåra att balansera med andra effektiviseringar. 

Intäkter och kostnader för elever som är placerade i mindre sammanhang är kostnadsdrivande 
och intäkterna täcker inte behovet av det stöd som krävs och som eleverna har rätt till.  

  

Verksamhet gymnasiet överskott ca 0,5 miljoner kronor 

Verksamhet gymnasiet inkluderar gymnasieskola, gymnasiesärskola, grundläggande 
vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux samt svenska för invandrare. 

Enheten Fridegårdsgymnasiet och Håbo vuxenutbildning gick 1,9 miljoner plus 2019. 
Prognosen för 2020 är inte ett fullt lika stort överskott då gymnasiet kommer att få fler elever 
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jämfört med föregående år vilket i sin tur föranleder en större personalstyrka. Färre elever på 
gymnasiesärskolan ger en minskad personalstyrka, samt fler utbildningsplatser på 
vuxenutbildning kommer att genomföras. Budget kommer att hållas. 

10.2.1 Är prognosen för året ett underskott gentemot budget? 

Förskola 

Inom barn- och utbildningsnämnden uppvisar kommunen lägre kostnader än förväntat inom 
förskolan, vilket innebär att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt. Planerade och föreslagna 
åtgärder i budgetarbetet, för att balansera kärnverksamhetens budget, var att omorganisera 
enheten omsorg på obekväm arbetstid, samt att avveckla icke funktionella pedagogiska 
lokaler och flytta berörd förskoleverksamhet till annan förskola. Dessa åtgärder kommer 
förmodligen inte att genomföras under 2020, delvis med anledning av covid-19. De åtgärder 
som återstår för en budget i balans är att effektivisera i kärnverksamheten, exempelvis genom 
att öka antalet barn per pedagog. 

Grundskola 

Redan våren 2017, och därefter i verksamhetsanalysen 2018 inför budget 2019 konstaterade 
förvaltningen att de kommunala skolorna har små klasser, i förhållande till snittet i riket, 
vilket i sin tur beror på att storleken på klassrummen på många håll inte tillåter tillräckligt 
många elever. Svårigheter att rymma runt 30 elever per klass på högstadiet och ca 26-27 
elever på mellanstadiet gör att ekonomin inte går ihop. Vidare har förvaltningen konstaterat 
att det är såväl pedagogiskt som ekonomiskt gynnsamt att skolorna kan rymma fyra paralleller 
på högstadiet. Innan dessa strukturella åtgärder är genomförda är det svårt att effektivisera i 
kärnverksamheten. 

Trots åtgärder under flera år lyckas grundskolans verksamhet inte att få en ekonomi i balans, 
då effekterna äts upp av ökade kostnader som är lagstadgade. Insatser i samband med elever 
som är i behov av särskilt stöd, ökade lönekostnader samt den utökning i timplanen som 
genomförs för ämnena matematik och idrott ger kostnadsökningar, som inte kan balanseras 
upp. 

Åtgärder: 

 Reducering av tjänster bestående av personal med elevstödjande karaktär, men behålla 
lärare. Konsekvensen blir att elever som är i behov av särskilt stöd inte får det i den 
utsträckning som de har rätt till. Detta riskerar att resultera i ökad elevfrånvaro och 
minskad måluppfyllelse. 

 Neddragning av resurser i fritidsverksamheten samt resurser i klasserna, vilket 
resulterar i en ökning av antalet elever per fritidsgrupp. Konsekvensen blir utebliven 
planerad rastverksamhet, vilket riskerar att resultera i ökad otrygghet och ökade 
konflikter. 

 Minimera antalet delningar till halvklass lektioner, och ha större elevgrupper. 
Konsekvensen riskerar att bli försämrad undervisning. Oftast är det ej möjligt med 
tanke på lokalernas beskaffenhet. 

 Slå ihop små klasser till större på över 30 elever. Svårt att genomföra på grund av 
lokalernas storlek. 

 Dra ned på verksamheter som inte är direkt kopplade till undervisning exempelvis 
bibliotek och studie-och yrkesvägledning. Dessa funktioner är viktiga för elevers 
utveckling under sin skoltid och för framtida val. 

 Omorganisera och effektivisera ledningsresurs, i enlighet med beslut i budget. 

Även om grundskolorna lyckas med att minska sitt underskott något i nuvarande organisation 
genom dessa åtgärder, så krävs det större förändringar på strukturell nivå för en budget som är 



Delårsuppföljning mars 2020 40(58) 

relevant för uppdraget. 

  

Redovisad
e åtgärder i 
februarirap

port, tkr 

Redovisad
e åtgärder i 
marsrappo

rt, tkr 

Underskott enligt prognos    

 -15 000 -30 300 

Åtgärder för att komma i balans:   

Outnyttjad buffert  5 000 

Omorganisation grundskola, ej återsätt tjänster som upphör, mm  5 000 

Återstår att åtgärda   

 15 000 20 300 

   

Summa (ska bli noll) 0 0 

10.2.2 Nämndens behandling av ekonomiuppföljning 

I samband med månadsuppföljningen februari 2020 gav barn- och utbildningsnämnden 
förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder för att nå en budget i balans.  

10.2.3 Ekonomiska effekter i samband med covid-19 

Det är svårt i dagsläget att uppskatta ekonomiska effekter, såväl positiva som negativa, i 
samband med covid-19. Det nedan beskrivna är endast till viss del bokfört, men beskrivs i text 
för att dokumenteras kunna bokföras i efterhand. 

Förskolan 

 Inköp av städmaterial (trasor för att kunna torka av ytor regelbundet) 
 Vikariekostnader 

Grundskolan 

 Inköp av Donglar inför en eventuell stängning. 
 Vikariekostnader: Ökade sjukskrivningar under perioder och därmed ökade 

vikariekostnader. 
 Inköp av teknisk utrustning som t ex konferens-högtalare samt hörlurar. 
 Inköp av rengöringsmaterial. (tvål, sprayflaskor, handsprit, mm) 
 Uppmuntran till personalen (pocketböcker och godis). 

Kostenheten 

Hittills har Kostenheten inte bokfört något på aktivitet 122, då det är svårt att avgöra den 
direkta kopplingen till covid-19. 

 Viss serveringsutrustning, engångsmaterial, papper, kemiska rengöringsprodukter 
samt städutrustning har nyanskaffats eller köpts i större kvantitet än tidigare. 

 Minskade inköp och förbrukning av livsmedel och samtidigt högre kostnad för 
enskilda produkter pga begränsad tillgång. Att göra bedömningar på artikelnivå verkar 
inte rimligt. 

 Något högre sjukfrånvaro och därmed sjuklönekostnader, men inte behov av vikarier i 
samma utsträckning då personal kan fördelas mellan köken pga färre ätande i samtliga 
verksamheter. 
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Fridegårdsgymnasiet 

I samband med distansundervisning har behovet av att utöka med tekniska hjälpmedel 
uppstått såsom: 

 Uppkopplingsmoden 
 Ritplattor 
 Ljusanläggning för inspelning av lektioner 

Ekonomiska effekter i samband med Corona 
Ekonomiska 

effekter  t o m 
mars, tkr 

Ekonomiska 
effekter i 
prognos 
helår, tkr 

Modem gymnasiet -5  

Lektionsinspelningsutrustning, gymnasiet -8  

Ritplattor, gymnasiet   

Städmaterial   

Vikariekostnader   

Donglar, grundskolan   

Teknisk utrustning som t ex konferens-högtalare samt hörlurar   

Uppmuntran till personalen   

Sjuklönekostnader   

Serveringsutrustning   

Summa -14  

10.3 Investeringsredovisning 

10.3.1 Investeringsredovisning 

  
Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Utfall jan-
mar 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
från 

budget 

Verksamhetsanpassningar -3 751 -5 550 0 -5 550 0 

Inventarier -2 222 -7 728 0 -4 900 2 828 

Summa -5 973 -13 278 0 -10 450 2 828 

10.3.2 Kommentarer till investeringsredovisning 

Prognosen för nämndens investeringsmedel är ca 2,2 miljoner lägre än budgeterat. Det är 
bland annat uteblivna om- och tillbyggnader som medför ett minskat investeringsbehov i 
inventarier. 
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10.4 Volym- och resursmått 

10.4.1 Volymmått 

Mått 
Utfall 
2019 

Utfall mars 
2019 

Utfall mars 
2020 

Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Antal barn i förskola, egen regi 1 117 1 152 1 122 1 115 1 115 

Antal barn i förskola, annan huvudman 203 195 203 212 212 

Antal barn i pedagogisk omsorg, annan 
huvudman 

15 19 10 12 12 

Antal barn i fritidshem, egen regi 1 061 1 056 1 045 1 080 1 080 

Antal barn i fritidshem, annan huvudman 169 169 155 162 162 

Antal barn i förskoleklass, egen regi 245 236 258 265 265 

Antal barn i förskoleklass, annan 
huvudman 

37 38 35 37 37 

Antal barn i grundskola, egen regi 2 312 2 327 2 325 2 343 2 343 

Antal barn i grundskola, annan huvudman 531 528 529 536 536 

Antal barn i grundsärskola, egen regi 15 13 17 15,5 15 

Antal elever i gymnasieskola, egen regi 554 528 576 573,5 574 

Antal elever i gymnasieskola, annan 
huvudman 

511 482 511 526 526 

Antal elever i gymnasiesärskola, egen regi 23 20 22 22 22 

Antal elever i gymnasiesärskola, annan 
huvudman 

2 1 2 2 2 

10.4.2 Resursmått 

Mått 
Utfall 
2019 

Utfall mars 
2019 

Utfall mars 
2020 

Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Kostnad kr per inskrivet barn i förskolan, 
egen regi 

108 524 24 173 27 654 110 696 110 696 

Kostnad kr per inskrivet barn i fritidshem, 
egen regi 

23 533 5 276 6 483 21 956 21 956 

Kostnad kr per inskriven elev i 
förskoleklass, egen regi 

50 856 11 403 10 075 44 060 44 060 

Kostnad kr per inskriven elev i grundskola, 
egen regi 

94 813 23 498 22 904 90 076 90 076 

Kostnad kr per inskriven elev i 
gymnasieskola, egen regi 

64 601 18 650 18 677 75 222 75 222 

Prognoserna för respektive verksamheter präglas av så pass stor osäkerhet att förvaltningen 
med hänsyn till det valt att lägga kostnad/elev/barn enligt budget. 
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11 Vård- och omsorgsnämnden 

11.1 Driftredovisning 

  
Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Utfall jan-
mars 

Prognos för 
året 

Avvikelse 
från budget 

Nämndverksamhet -392 -387 -83 -387 0 

Nämndadministration -201 -372 -91 -372 0 

Förvaltningsövergripande -10 375 -10 908 -2 748 -11 193 -285 

Hemtjänst i ord. boende -46 175 -51 122 -10 236 -54 604 -3 482 

Särskilt / annat boende -71 620 -81 761 -16 478 -79 528 2 233 

Korttidsboende -13 535 -13 366 -3 583 -16 002 -2 636 

Dagverksamhet -2 673 -3 551 -705 -3 551 0 

Boendestöd -4 371 -5 029 -1 104 -5 029 0 

Öppen verksamhet -6 772 -6 912 -2 108 -7 535 -623 

Övr insatser ord. boende -1 259 -1 233 -195 -1 233 0 

Handläggning SoL -3 909 -4 468 -1 114 -4 493 -25 

Personlig assistans -17 692 -18 980 -4 931 -19 002 -22 

Särskilt boende LSS -41 194 -48 915 -12 080 -49 795 -880 

Daglig verksamhet LSS -10 370 -13 311 -2 711 -12 950 361 

Övriga insatser LSS -6 921 -6 197 -800 -5 932 265 

Handläggning LSS -1 618 -1 674 -410 -1 684 -10 

Färdtjänst -7 951 -8 530 -1 345 -7 616 914 

Hälso- och sjukvård -26 740 -29 365 -6 238 -34 175 -4 810 

Bostadsverksamhet -58 -50 -19 -50 0 

Summa -273 828 -306 131 -66 978 -315 131 -9 000 

11.2 Kommentarer till driftredovisning 

Vård och omsorgsnämnden lämnar en prognos på ett underskott på 9 miljoner kronor. 

Den lämnade prognosen innehåller stora osäkerheter. Den största osäkerhetsfaktorn är vilka 
ekonomiska konsekvenser som den nu pågående pandemin covid-19 kommer att medföra. En 
generell osäkerhet kring insatsvolymer finns också då prognosen lämnas relativt tidigt under 
året. 

Hemtjänst i ordinärt boende SoL, underskott 3,5 miljoner kronor  

Högre kostnader på ca 2 miljoner kronor för köp av hemtjänst från samtliga utförare då antalet 
biståndsbedömda timmar är högre än budgeterat. Jämfört med föregående prognos, som 
baserades på befintliga volymer och därtill spådd volymökning, är prognosen för köp enbart 
marginellt uppjusterad då förvaltningen i nuläget inte bedömer en stor nettokostnadsökning 
för hemtjänst till följd av covid-19. 

Den egna nattorganisationen för hemtjänst (som inte ingår i kundval LOV) prognostiserar ett 
underskott om ca 1,5 mkr. Tidigare presenterade åtgärder bedöms inte vara genomförbara till 
följd av den rådande situationen med covid-19. 

Särskilt / annat boende SoL, överskott 2,2 miljoner kronor 

Lägre kostnad jämfört med både budget och tidigare prognostiserat för köp av särskilt boende 
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för äldre på grund av att den upphandlade avdelningen blir försenad. Planerad start var 1 april 
men är i prognos framflyttad till 1 juli. Förseningen medför högre kostnader än budgeterat för 
köp av korttidsboende. 

Korttidsboende SoL, underskott 2,6 miljoner kronor 

Behovet av att köpa korttidsboende fortsätter att vara högt till följd av kommunens brist på 
platser på korttidsboende och särskilt boende i kommunen. Den rådande situationen med 
covid-19 medför ett större behov av köpta korttidsplatser jämfört med tidigare prognostiserat. 
Kostnaden för de tillkommande insatserna är svår att bedöma till följd av en stor osäkerhet 
kring smittspridningens omfattning. Förvaltningen bedömer i lagd prognos en kostnad på 
cirka 1,2 miljoner kronor kopplad till covid-19. I den ökade kostnaden finns också köp som 
tillkommit till följd av att egna utförarenheter som en åtgärd för att minska smittspridning. 

Kostnaden för köp av korttidsboende är också högre än budgeterat till följd av den försenade 
upphandlade avdelningen med särskilt boende. Även kostnaden för utskrivningsklara är högre 
än budgeterat. 

Öppen verksamhet underskott 623 000 kronor 

Restaurang Pomona beräknas till följd av covid-19 att vara stängd från och med mitten av 
mars till och med augusti vilket medför lägre försäljningsintäkter. Även intäkterna för utförd 
fotvård förväntas minska till följd covid-19. 

Handläggning SoL underskott 25 000 kronor 

Till följd av covid-19 utökas biståndsbedömning SoL äldre. En utökning i bemanning görs 
genom att handläggarna arbetar helger och att en ytterligare tjänst tillsätts under två månader. 
Utökningen medför en kostnadsökning på 125 000 kronor jämfört med tidigare prognos. 

Personlig assistans, underskott 22 000 kronor 

Personlig assistans redovisar en prognos ungefär i nivå med budget. Prognosen är lagd utifrån 
enbart kända ärenden och innehåller inget utrymme för oförutsedda händelser. 

Särskilt boende LSS, underskott 880 000 kronor  

Prognosen visar på högre kostnader än budgeterat för ett antal av boendena i egen regi, totalt 
sammantaget ca 1 miljon kronor. Tidigare presenterade åtgärder bedöms inte vara 
genomförbara till följd av den rådande situationen med covid-19. 

Köp av LSS-boende i extern regi redovisar ett överskott. 

Daglig verksamhet LSS, överskott 361 000 kronor 

Daglig verksamhet redovisar ett överskott till följd av lägre kostnader än budgeterat för 
lokaler och personal. 

Övriga insatser LSS, överskott 265 000 kronor 

Insatsen korttidsboende för barn och unga redovisar lägre kostnader till följd av senarelagda 
uppstarter av enskilda insatser till följd av covid-19, men också avböjda insatser. 

Färdtjänst överskott 914 000 kronor 

Färdtjänst redovisar ett överskott till följd av lägre resande orsakat av covid-19. 
Förvaltningens bedömning är att kostnadsminskningen för köp av färdtjänst är 1 miljon 
kronor och för köp av riksfärdtjänst 100 000 kronor. Verksamheten redovisar högre kostnader 
för handläggning. 

Hälso- och sjukvård underskott 4,8 miljoner kronor 

Kostnader för inköp av skyddsmaterial till följd av covid-19 är osäker men bedöms i nuläget 
utifrån rådande rekommendationer att uppgå till 5 miljoner kronor. Covid-19 medför en 
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minskad efterfrågan på hjälpmedel och nettokostnaden bedöms bli cirka 190 000 kronor lägre 
än budgeterat. 

11.2.1 Är prognosen för året ett underskott gentemot budget? 

Nämnden redovisar en negativ avvikelse på 9 miljoner kronor jämfört med budget. 
Underskottet beror både på tidigare identifierade underskott inom befintlig verksamhet och 
tillkommande merkostnader till följd av den pågående pandemin covid-19. Den lämnade 
prognosen är mycket osäker till följd av covid-19. En viss generell osäkerhet finns också 
kring förväntade insatsvolymer då prognosen lämnas relativt tidigt på året. Förvaltningen har i 
uppdrag att redovisa förslag för att åtgärda underskottet, men kan i nuläget inte redovisa 
åtgärder på grund av det ansträngda läget till följd av pandemin. 

Tidigare identifierade underskott 

Underskotten i befintlig verksamhet avsåg förvaltningen i samband med prognos per februari 
att åtgärda genom en översyn av organisation samt schema och bemanning. Förvaltningen 
bedömer nu att åtgärderna inte kan genomföras utifrån den mycket ansträngda situationen i 
utförarverksamheter som covid-19 medför. 

Underskott till följd av covid-19 

Osäkerheten till följd av covid-19 består framför allt i att förvaltningen har stora svårigheter 
att förutspå både tidsperiod och insatsvolym, men också kostnader som är kopplade till 
rekommendationer kring användande av skyddsmaterial. En mer utbredd och/eller en längre 
period av smittspridning än prognostiserat kommer att medföra ännu större kostnadsökningar. 
Kostnadsökningarna sker då både i befintlig utförarverksamhet och genom högre 
insatsvolymer då fler personer än prognostiserat kan komma att behöva insatser. 

Förvaltningen ser redan nu att covid-19 medför kostnadsökningar för framförallt inköp av 
skyddsmaterial, mer köpt korttidsvård och utökad bemanning för biståndsbedömning. 

Utöver de beskrivna kostnadsökningarna medför covid-19 en merkostnad för personal till 
följd av verksamheternas ansträngda bemanningssituation. Förvaltningen bedömer att det i 
samband med prognos per mars är omöjligt att beräkna den merkostnad som uppstår för 
personal till följd av covid-19. Detta innebär att kommande prognoser med stor sannolikhet 
kommer att redovisa en högre kostnadsökning till följd av covid-19 jämfört med vad som 
presenteras i prognos per mars. 

  

Redovisad
e åtgärder i 
februarirap

port, tkr 

Redovisad
e åtgärder i 
marsrappo

rt, tkr 

Underskott enligt prognos -3 550 -9 000 

Åtgärder för att komma i balans:   

Organisationsöversyn (nattorganisation hemtjänst) 1 450 0 

Schema- och bemanningsöversyn (LSS-boende) 1 040 0 

Återstår att åtgärda 1 060 9 000 

Summa (ska bli noll) 0 0 

11.2.2 Nämndens behandling av ekonomiuppföljning 

Ordinarie nämndsmötet den 31 mars då årets första ekonomiuppföljning skulle redovisas 
flyttades till följd av covid-19, då kommunfullmäktige vid tidpunkten ännu inte beslutat om 
möjligheten att genomföra digitala möten. Nytt nämndsmöte hölls den 27 april där nämnden 
gav förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder för att prognosen ska vara 
i balans med budget. Den pågående pandemins medförande osäkerhet och den höga 
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arbetsbelastning i förvaltningen som pandemin medför, i kombination med den framflyttade 
nämnden, innebär att förvaltningen inte kommer att kunna presentera en handlingsplan till 
nämnden den 12 maj. 

11.2.3 Ekonomiska effekter i samband med covid-19 

Den pågående pandemin covid-19 innebär för vård- och omsorgsnämnden en stor osäkerhet 
vad gäller ekonomi. Förvaltningen ser i nuläget ett antal kostnadsökningar som presenteras 
och förklaras nedan. Utöver de nedan presenterade kostnadsökningarna medför covid-19 en 
merkostnad för personal till följd av verksamheternas ansträngda bemanningssituation. 
Merkostnaden består i att ordinarie personal arbetat mer vilket genererar övertid, fyllnadstid 
och ekonomiska kompensationer kopplat till semester, men också att verksamheter har behövt 
bemannas mer till följd av covid-19. Merkostnader uppstår också då arbetstagare som tillhör 
Socialstyrelsens identifierade riskgrupper inte kan utföra sitt ordinarie arbete. Förvaltningens 
utförarenheter både omdisponerar personal inom den egna förvaltningen samt lånar in 
personal från andra förvaltningar. Omfördelningen av resurser inom förvaltningen innebär en 
flytt av kostnader inom förvaltningen, medan inlånad personal från andra förvaltningar blir en 
tillkommande kostnad. Förvaltningen bedömer att det i samband med prognos per mars är 
omöjligt att beräkna den merkostnad som uppstår för personal till följd av covid-19. 

Sammantaget presenteras en negativ ekonomisk effekt av covid-19 motsvarande cirka 5,5 
miljoner kronor, där 6,8 miljoner kronor utgör kostnadsökningar. I de presenterade 
kostnadsökningarna ingår inte merkostnader för personal, vilket med stor sannolikhet innebär 
att kommande prognoser kommer att redovisa en högre total kostnadsökning till följd av 
covid-19. 

Högre kostnader och lägre intäkter: 

Förvaltningen har till följd av covid-19 gjort omfattande inköp av skyddsmaterial. Kostnaden 
för inköpen är osäker men beräknas att uppgå till 5 miljoner kronor, men kan komma att bli 
högre om smittspridning, tidsperiod eller rekommendationer blir mer omfattande än beräknat. 
Kostnaden för skyddsmaterial har beräknats utifrån hygienrutiner från Socialstyrelsen, 
Arbetsmiljöverket och Region Uppsala, vilka alla verksamheter inom vård och omsorg följer. 

Covid-19 kommer att medföra högre kostnader för köp av korttidsboende. Kostnaden för de 
tillkommande insatserna är svår att bedöma till följd av en stor osäkerhet kring 
smittspridningens omfattning, men förvaltningen bedömer i lagd prognos en kostnad på cirka 
1,2 miljoner kronor. Många av de individer som smittats med covid-19 och som senare skrivs 
ut från sjukvården bedömer förvaltningen har behov av en längre tids korttidsboende för 
återhämtning innan hemgång. Kostnader bedöms även att tillkomma för redan befintliga 
ärenden där korttidsvistelser förlängs för att hemtagning inte bedöms möjlig till följd av 
covid-19. 

Bemanningen för biståndsbedömning SoL äldre har utökats med en tjänst under två månader 
till följd av ökad arbetsbelastning som beror på covid-19. Biståndshandläggarna för SoL 
äldre, LSS och färdtjänst tjänstgör även på helger för att snabbare kunna hantera ärenden och 
besluta om insatser. 

Ett tillfälligt förordnande som enhetschef 50% för rehab har gjorts för att frigöra tid för 
ordinarie enhetschef att samordna förvaltningens enheter avseende framförallt 
materialförsörjning och HSL-insatser samt kontakt och samverkan med region och 
primärvård. Det tillfälliga förordnandet innebär en kostnadsökning. 

För den kommunala hemtjänstutföraren har covid-19 inneburit ett behov av ett extra fordon 
för att kunna utföra insatser. 

Restaurang Pomona beräknas till följd av covid-19 att vara stängd från och med mitten av 
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mars till och med augusti vilket uppskattningsvis medför lägre försäljningsintäkter på cirka 
300 000 kronor. Även intäkterna för utförd fotvård förväntas minska till följd av covid-19 och 
uppskattas till cirka 100 000 kronor. 

 

Lägre kostnader: 

Förvaltningen ser ett minskat nyttjande av färdtjänst och riksfärdtjänst vilket är en effekt av 
covid-19. Förvaltningen bedömer i nuläget en kostnadsminskning för köp av färdtjänst med 1 
miljon kronor och för köp av riksfärdtjänst med 100 000 kronor. Beräkningen baseras på att 
det lägre resandet håller i sig över sommaren. Beroende på hur situationen utvecklar sig kan 
kostnadsminskningen bli ännu lägre. 

Efterfrågan på hjälpmedel är till följd av covid-19 lägre. Efterfrågan är lägre dels till följd av 
att färre personer kontaktar verksamheten för att få hjälpmedel förskrivna, dels till följd av att 
professionen utifrån risk för smittspridning prioriterar de viktigaste åtgärderna. Att personer 
avvaktar förskrivning kan medföra ett uppdämt behov som tillkommer när smittspridning 
avtar. I lagd prognos beräknas lägre kostnader och intäkter fram till och med augusti, och 
därefter ryms en ökning till följd av det förväntade uppdämda behovet. 

Ekonomiska effekter i samband med Corona 
Ekonomiska 

effekter  t o m 
mars, tkr 

Ekonomiska 
effekter i 
prognos 
helår, tkr 

Högre kostnader och lägre intäkter:   

Skyddsmaterial 0 -5 000 

Korttidsboende, köp av platser 0 -1 200 

Biståndsbedömning SoL äldre, tillfällig utökning 0 -100 

Biståndsbedömning helgbemanning SoL äldre, LSS, färdtjänst 0 -40 

Omfördelning av personal, tillförordnad enhetschef 0 -30 

Hemtjänst, fler fordon 0 -30 

Restaurang, lägre intäkter 0 -300 

Fotvård, lägre intäkter 0 -100 

   

Lägre kostnader:   

Färdtjänst och riksfärdtjänst 0 1 100 

Hjälpmedel 0 190 

Summa 0 -5 510 
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11.3 Investeringsredovisning 

11.3.1 Investeringsredovisning 

 

  
Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Utfall jan-
mar 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
från 

budget 

Särskilt / annat boende SoL 0 -640 0 -540 100 

Dagverksamhet SoL 0 0 0 -100 -100 

Boendestöd SoL 0 -100 0 -100 0 

Öppen verksamhet 0 -100 0 -100 0 

Särskilt boende LSS -593 -370 0 -120 250 

Daglig verksamhet LSS -201 -450 -331 -450 0 

Inventarier, förvaltningsövergripande / 
befintliga verksamheter årligt utbyte 

-183 -260 -65 -260 0 

Summa -977 -1 920 -396 -1 670 250 

11.3.2 Kommentarer till investeringsredovisning 

Prognosen för investeringar följer i princip budget. En omprioritering av investeringsmedel 
motsvarande 100 000 kronor görs från särskilt boende till dagverksamhet för äldre. 

Budgeterade investeringsmedel, om 250 000 kronor, för inventarier till ett nytt LSS-boende 
kommer inte att förbrukas till följd av en senare byggnation än vad som budgeterats. 

11.4 Volym- och resursmått 

11.4.1 Volymmått 

Mått Utfall 2019 
Utfall mars 

2019 
Utfall mars 

2020 
Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Antal brukare i kommunens hemtjänst, 
egen regi 

396 185 190 460 470 

Antal brukare inom hemtjänsten, totalt 513 302 317 575 580 

Antal brukare som har trygghetslarm 458 404 482 495 535 

Antal biståndsbedömda timmar inom 
hemtjänsten 

102 985 21 662 27 282 115 000 122 000 

Antal brukare som har trygghetslarm 

Antalet trygghetslarm har ökat till följd av covid-19 vilket medför en helårsprognos som 
överstiger budgeterat antal larm. Antal larm beräknas fram till halvårsskiftet att fortsätta öka i 
samma takt som under årets tre första månader, därefter räknas med samma ökningstakt som 
under år 2019. 

Antal biståndsbedömda timmar inom hemtjänsten 

Antalet biståndsbedömda timmar hemtjänst prognostiseras bli högre till följd av en större 
volymökning hemtjänst än budgeterat. Enbart en liten del av volymökningen avser personer 
som vårdats på sjukhus för covid-19 och har behov av hemtjänst när de kommer hem. 
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12 Tekniska nämnden 

12.1 Driftredovisning 

 Skattefinansierad verksamhet Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Utfall jan-
mars 

Prognos för 
året 

Avvikelse 
från budget 

Tekniska Nämnden -253 -210 -67 -210 0 

Nämndadministration -333 -267 -54 -297 -30 

Gator, vägar, parkering -32 259 -32 321 -6 377 -34 222 -1 901 

Parker -5 723 -4 829 -885 -4 983 -154 

Kommersiell verksamhet 911 400 548 450 50 

Fastighet -6 930 2 511 3 113 3 633 1 122 

Lokalvård -15 955 -16 385 -3 809 -16 737 -352 

Teknisk vht övergripande -219 -558 -101 -526 32 

Övrig kommungemensam admi -2 286 -2 419 -591 -2 411 8 

Summa -63 048 -54 078 -8 222 -55 303 -1 225 

 

 Taxefinansierad verksamhet Bokslut 
2019 

Budget 2020 
Utfall jan- 

mars 
Prognos för 

året 
Avvikelse 

från budget 

Avfallsverksamhet -901 0 5 491 -1 300 -1 300 

VA verksamhet 0 0 7 910 401 401 

Summa -901 0 13 401 -899 -899 

12.2 Kommentarer till driftredovisning 

Tekniska förvaltningen 

De skattefinansierade verksamheterna inom förvaltningen - fastighet, gata och park samt 
lokalvård - prognosticerar sammantaget ett underskott på 1,2 miljoner kronor. Underskottet är 
kopplade till ändrade redovisningsprinciper samt ökade kostnader i samband med 
coronaviruset. Förvaltningen bedömer att detta är orsaker som förvaltningen kommer att 
kompenseras för. 

De taxefinansierade verksamheterna VA och avfall har en prognos som jämfört med budget 
ger ett överskott på 600 000 kronor (401 000 kronor respektive 200 000 kronor). Det innebär 
att uttaget från VA- respektive avfallsfonden kommer att bli mindre än budgeterat. 

Till och med mars månad kan inte några ekonomiska konsekvenser av coronapandemin 
urskiljas förutom inom lokalvården (se nedan) samt inom fastighetsverksamheten genom 
mindre hyresintäkter. 

Fastighet - överskott 1,1 miljoner kronor 

Fastighetsverksamheten prognosticerar ett överskott på 1,1 miljoner kronor. Orsaken är i 
huvudsak lägre kapitalkostnader beroende på att större investeringsprojekt inte färdigställts i 
planerad takt. 

En omorganisation har skett mellan socialförvaltningen och tekniska förvaltningen där en 
bostadsförvaltare har flyttat över till fastighetsavdelningen. På grund av omorganisationen 
behöver budgeten justeras och 595 000 kronor tillföras tekniska nämnden från socialnämnden. 
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Gator, vägar, parkering, parker och kommersiell verksamhet - underskott -2,0 miljoner 
kronor 

Gatu- och parkverksamheten har en prognos som avviker från budget med 2,0 miljoner 
kronor. Prognosen för investeringsbidrag och intäktsränta kopplat till dessa är 3,3 miljoner 
kronor lägre än budgeterat på grund av nya redovisningsprinciper för bidrag från exploatörer 
för investeringar i infrastruktur. Tidigare har sådana intäkter årligen kompenserat gatu- och 
parkavdelningen för de ökade kapitalkostnader som infrastrukturen medfört som inte var 
kända då budgeten lades. Uteblivna investeringsbidrag balanseras delvis av att kapital-
kostnaderna till följd av bland annat senarelagda investeringar förväntas bli 1,3 miljoner 
kronor lägre än budgeterat. Sammantaget innebär detta en prognos som är 2,0 miljoner kronor 
lägre än budget för verksamheten. 

Lokalvård - underskott -352 000 kronor 

Prognosen för året är högre än budget främst till följd av ökade kostnader i samband med 
Corona-pandemin. En korrekt prognos är i dagsläget svår att göra då det är oklart hur länge 
pandemin kommer att fortsatta samt vilka konsekvenser den kommer att få på sikt. 

För att klara de nya utökade lokalvårdskraven behöver vikarier tas in för att förstärka 
bemanningen. Förbrukningen av hygienpapper, tvål samt övriga städmaterial har ökat på 
grund av ett ökat rengöringsbehov. 

Avtal för lokalvård i externa lokaler ses över och ersättningsnivån indexregleras vilket leder 
till att ökade intäkter. På grund av pandemin har dock flera uppdrag ställts in vilket påverkar 
prognosen negativt. 

Sommarjobbare kommer inte att kunna tas emot på grund av smittrisken kopplat till 
coronaviruset. Kostnad för sommarjobbare kvarstår dock och ingår i prognosen. 

I prognosen ingår ökade kostnader på totalt 406 000 kronor till följd av pandemin. Merparten 
av dessa kostnader bedöms vara av sådan karaktär att de kan ersättas genom externa medel 
utom möjligen bortfallet av interna intäkter på 61 000 kronor. 

VA - överskott 401 000 kronor 

Ett överskott prognostiseras mot budget med 401 000 kronor. Avvikelsen beror på lägre 
kapitalkostnader än budgeterat. Detta innebär att 9,1 miljoner kronor behöver tas i anspråk 
från VA-fonden jämfört med de budgeterade 9,5 miljoner kronorna. 

Planerade ledningsåtgärder både i projekt och i drift kan komma att bli försenade på grund av 
att det till stora delar saknas ledningsrätter/markåtkomst för ledningsnätet i kommunen. Det 
finns svårigheter att få tillträde till marken. 

Avfall - överskott 200 000 kronor 

Prognosen per mars är 200 000 kronor bättre än budget. Detta innebär att 1,3 miljoner kronor 
behöver användas av avfallsfonden jämfört med 1,5 miljoner kronor som var budgeterat. 
Största anledningen till den bättre prognosen är ökade intäkter till följd av vite gentemot en 
entreprenör som inte fullföljt sitt uppdrag enligt avtal. 

12.2.1 Är prognosen för året ett underskott gentemot budget? 

Tekniska förvaltningen 

Totalt sett uppvisar den skattefinansierade verksamheten inom förvaltningen ett underskott 
mot budget med 1,2 miljoner kronor. Underskottet är kopplade till ändrade 
redovisningsprinciper samt ökade kostnader i samband med Corona. Förvaltningen bedömer 
att detta är orsaker som förvaltningen kommer att kompenseras för och anser därför att 
särskilda åtgärder inte behöver vidtas. 
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De taxefinansierade verksamheterna uppvisar ett överskott mot budget. Medel från avfalls-
respektive VA-fonden har planerats tas i anspråk under året för att nå en balanserad budget. 

Fastighet 

Prognosen för året är ett överskott. En osäkerhet som finns är kostnaden för media och för 
gårdsanläggningar. En kall och snörik inledning av vintern kan medföra stora kostnader för 
uppvärmning och snöröjning som är svåra att planera för. 

Coronapandemin bedöms påverka ekonomin negativt i form av lägre hyresintäkter. Eventuell 
skadegörelse kan medföra oplanerade kostnader. 

Gata och park 

Prognosen visar på ett underskott för året som uppgår till -2,0 miljoner kronor. Anledningen 
är att investeringsbidrag och intäktsräntan kopplat till dessa är 3,3 miljoner kronor lägre än 
budgeterat på grund av nya redovisningsprinciper. Underskottet balanseras av att prognosen 
för kapitalkostnaderna är 1,3 miljoner kronor lägre än budgeterat, vilket ger ett netto på ca 2 
miljoner kronor. 

Så som beskrivits i tidigare ekonomiuppföljningar finns också en osäkerhet avseende 
kostnader för vinterväghållningen under perioden november-december. 

Kompensation i form av en ökad ram bör erhållas med anledning av de nya 
redovisningsprinciperna. 

Som en följd av exploateringsverksamheten och den järnvägsövergång som har anlagts vid 
Björnängsvägen inom Logistik Bålsta-området har kommunen och Benders avtalat om att 
dela på driftkostnaden. Kommunens del av kostnaden uppgår till 350 000 kronor årligen och 
kommer att belasta gatu- och parkverksamheten från och med 1 april 2020. Denna kostnad 
ingår inte i nuvarande prognos. 

Lokalvård 

I prognosen ingår ökade kostnader på totalt 406 000 kronor till följd av pandemin. Merparten 
av dessa kostnader bedöms vara av sådan karaktär att de kan ersättas genom externa medel 
utom möjligen bortfallet av interna intäkter på 61 000 kronor. 

För en ökad beredskap sker en regelbunden kontroll av förbrukning/kostnader av 
hygienmaterial med möjlighet att nyttja krislager vid budgetrisk. 

VA 

Ett överskott prognostiseras mot budget med 401 000 kronor. Detta innebär att 9,1 miljoner 
kronor behöver tas i anspråk från VA-fonden jämfört med de budgeterade 9,5 miljoner 
kronorna. 

Planerade ledningsåtgärder både i projekt och i drift kan komma att bli försenade på grund av 
att det till stora delar saknas ledningsrätt/markåtkomst för ledningsnätet i kommunen. 

Avfall 

Prognosen per mars är 200 000 kronor bättre än budget. Detta innebär att 1,3 miljoner kronor 
behöver användas av avfallsfonden jämfört med 1,5 miljoner kronor som var budgeterat. 

12.2.2 Nämndens behandling av ekonomiuppföljning 

Vid senaste rapporteringen till tekniska nämnden den 19 mars 2020 redovisades 
månadsuppföljning per sista februari med en prognos i balans. Nämnden noterade 
ekonomiuppföljningen utan krav på åtgärder. 
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12.2.3 Ekonomiska effekter i samband med covid-19 

Fastighetsavdelningen har under tiden januari till mars haft en minskad intäkt som hör 
samman med coronapandemin. Beloppet utgörs av lämnad rabatt på 68 000 kronor på hyran 
till Såldax AB som hyr bowlinghallen i Fridegård. 

Lokalvårdsavdelningen har ökade kostnader för inköp av hygienpapper, tvål samt övrigt 
städmaterial på grund av ökat rengöringsbehov. Verksamheten har också extra kostnader för 
ökad bemanning för att klara de utökade lokalvårdskraven. Även beräknat intäktsbortfall finns 
med i prognosen, främst för städning av lokaler som hyrs av kultur- och fritidsförvaltningen 
och som under pandemin nu inte används i samma utsträckning som beräknat och därmed inte 
har samma städbehov. 

Ekonomiska effekter i samband med Corona 
Ekonomiska 

effekter  t o m 
mars, tkr 

Ekonomiska 
effekter i 
prognos 
helår, tkr 

Hyresrabatt Såldax AB (Fastighet) -68 -145 

Utökad bemanning (Lokalvård) 0 -225 

Inkomstbortfall (Lokalvård) -1 -61 

Ökad förbrukning Tvål, hygienpapper samt övrigt städmaterial (Lokalvård) -8 -120 

Summa -77 -551 

12.3 Investeringsredovisning 

12.3.1 Investeringsredovisning 

(P) före projektnamnet betyder att budgeten är preliminär och att igångsättningsbeslut inte är 
fattat. 

  Skattefinansierade investeringar 
Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Utfall jan-
mars 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
från budget 

24 Väg- och jvgnät, parkerin      

1301 Trafiksäkerhetshöj. åtg -2 251 -1 600 -684 -1 600  

1303 Gatubelysning Ullevivägen -745     

1304 Markområde för upplag snö  -592   592 

1305 Omb gatubelys Badhusv-Run  -830 -1 -830  

1306 Granåsens spår belysnings  -3 520  -3 520  

1307 Trygghetsåtgärder gatubel  -2 000 -6 -2 000  

1308 Renovering gatubelysnings  -2 200 -363 -2 200  

1309 Förtätning belys Kalmarv  -460 -2 -460  

1310 Utbyte till LED  -2 940 -75 -2 940  

1311 Seriebyte av ljuskällor  -488 -2 -488  

1312 belys gc nämndemans-stock  -160 -2 -160  

1313 Belysning Järnvägsparken  -189 -1 -189  

1314 Dekorationsbel Väppebyäng  -159 -1 -159  

1316 GC Lillsjöns företagspark  -540 -4 -540  

1358 Planerat uh beläggningar -12 146 -7 100 -95 -7 100  

1364 (P) Kraftleden trafiksäkerhet -142  -58   

1371 Hissar vid stationen -2 568     
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  Skattefinansierade investeringar 
Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Utfall jan-
mars 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
från budget 

1372 Utbyte kvicksilverarmatu -508     

1376 Utbyggnad av gatubelysnin      

1378 Konstbyggn (brokonstr) -200 -3 518 -19 -3 518  

1379 Utv.offentl utemiljö park -287     

1380 Byte av vägtrummor -831 -630 -33 -630  

1384 Väppeby äng Gata GCV -512     

1388 Skyltpolicy samt genomf. -86     

1389 Pulkabacke Dumpers -121     

1390 GC-väg Viby Vilunda -443 -8 965 -4 -8 965  

1391 Upprustn.grusbel. GC väg -404     

1392 Breddning Dalstigen -293 -2 587 -37 -2 587  

1397 Skokloster GC-väg -12 -2 500 -2 -2 500  

1398 Borttag av bom skeppsväge -183  -25   

1399 Flytt gatubelysningscentr -1 866     

25 Parker      

1315 Hundrastgård Skokl o Båls  -500  -140 360 

1379 Utv.offentl utemiljö park -154 -2 000  -2 000  

1382 Upprustning lekplatser -33 -3 704 -5 -3 704  

1394 Gångbro Järnvägsparken -165 -195 29 -135 60 

91 Fastighetsförvaltning      

1102 Energieffektivisering   -7   

1138 Granåsen toaletter o kall -135 -6 865 -11 -6 865  

1139 Bättre inomhusmiljö/luft -667 -833 -85 -833  

1141 Fridegårdsgymna om klassr -2 176     

1142 Ny fotbollsanläg etapp 2  -500   500 

1143 (P) Gröna dalen fsk 2 avd  -15 000  -15 000  

1164 Renovering simhallen -1 655     

1173 Ny förskola frösundavik -557     

1174 Västerängsskolan kök -14     

1175 (P) Vibyskolans kök -2 805     

1178 Lundby ridhus -1 601     

1180 Ishall, energiåtg.o entrÃ© -817  -9   

1181 Planerat underhåll -6 892 -12 915 -804 -12 915  

1184 Futurum om- och tillbyggn -31 132 -32 001 -1 421 -32 001  

1188 (P) Skogsbrynet utbyggnad -4 769 -35 000 -885 -35 000  

1190 Säkerhetsåtgärder -503 -2 997 -17 -2 997  

1191 Energiåtgärd ventilation -2 155 -2 669 -40 -2 669  

1195 Solenergi utred install -38 -5 301 -891 -5 301  

1197 Energieffektivisering -1 502 -2 000 -132 -2 000  

1198 Idrottshall Gröna Dalen/m  -500   500 

1199 Skeppsgården omby förenin -1 092 -5 908 -184 -5 907 1 
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  Skattefinansierade investeringar 
Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Utfall jan-
mars 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
från budget 

1362 Ny fotbollsanläggning -9 293     

1385 Ny Simhall (Fastighet ) -225 -500 -209  500 

1386 Nytt bibliotek, (KuL)  -591   591 

5163 Lokalvård skurmaskin 2019 -77     

5313 Lokalvård Skurmaskin 2020  -160  -160  

 Summa -92 055 -171 117 -6 085 -168 013 3 104 

12.3.2 Investeringsredovisning taxefinansierat 

(P) före projektnamnet betyder att budgeten är preliminär och att igångsättningsbeslut inte är 
fattat. 

  Taxefinansierade investerningar 
Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Utfall jan-
mars 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
från 

budget 

76 Vattenförs. o avloppshant      

1213 Omläggning ledningar -10 744 -13 170 -4 754 -13 170  

1214 Nya förbindelsepunkter -2 365 -4 000 -79 -4 000  

1219 Exploatering tätort   5   

1250 Biskops-Arnö pågående -1 235     

1252 Omb Skokl råvattenintag -547     

1253 Bålsta reningsverk -3 951 -3 643 -545 -3 643  

1254 Bålsta vattenverk -2 394 -273 -26 -273  

1255 Skokloster reningsverk -1 411 -575  -575 -1 

1256 Skokloster vattenverk -465 -7 396 -8 -7 396  

1258 Underhåll pumpstationer -2 404 -2 594  -2 594  

1266 Vattentornet, skal/fasad -9 -1 991  -1 991 -1 

1267 Bålsta tätort ledningar -2 221 -27 721 -1 076 -27 721  

1268 Bålsta tätort pumpstation -78 -11 916 -36 -11 916  

1269 (P) Utloppsledn arv Bålst -445 -12 555 -370 -12 555  

1270 Ledn med stickspår Logist -108 -9 392 -716 -9 392  

1271 (P) GAP, huvudmatning  -12 000  -12 000  

1272 Omläg ledning pga kapacit -3 -4 997 -3 -4 997 -1 

1273 (P) Skokloster Vattenv Nybygg  -1 500 -3 -600 900 

1274 (P) Skokloster reningsv nybyg  -1 500  -600 900 

1276 Reservoar ledning Krägga  -10 000 -26 -10 000  

5159 Maskiner o verk. VA 2016 -1 274 -1 226  -1 226  

77 Avfallshantering      

1401 Effektivisering ÅVC -180 -454  -454  

1403 Behållare insaml avfall -455     

1405 Projekt o utbygnad ÅVC -17 -1 498  -1 498  

1411 (P) Kärl fastighestnära insam  -19 000  -23 700 -4 700 

 Summa -30 306 -147 401 -7 637 -150 301 -2 903 
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12.3.3 Kommentarer till investeringsredovisning 

Gata 

1304, Markområde för upplag av snö mm +592 000 kronor 
Upplag för snö, salt, ris, grus, sten och jord. Även uppställning av skrotbilar. Ytbehovet är 
cirka 10 000 m2. Ytan bör asfalteras och stängslas in. 592 000 kronor avser endast 
projektering av anläggningen. Den markyta som var aktuell i samband med verksamhets-
analysen har idag avyttrats till annan intressent. Avdelningen disponerar idag ett markområde 
inom nordöstra delen av Logistik Bålsta som det är osäkert om det är möjligt att permanenta 
på grund av den pågående exploateringen. 

Park 

1315 Hundrastgård i Skokloster och gamla Bålsta +360 000 kronor 
Slottsskogens samfällighet har funnit att föreningen inte har intresse av att kommunen 
anlägger en hundrastgård i Skokloster. De önskar inte heller att ta på sig ansvar för drift och 
underhåll för en sådan anläggning. Ursprunget till investeringen är ett medborgarförslag som 
beviljats av fullmäktige under förutsättning att samfälligheten tog på sig detta ansvar. I gamla 
Bålsta pågår för närvarande anläggning av en hundrastgård. Den beräknas vara färdig under 
april månad. Kostnaden för hundrastgården blir cirka 140 000 kronor. Resterande medel, 
360 000 kronor, föreslås användas till att realisera medborgarförslag om utegym i Skokloster 
vilket kommer upp som förslag i tekniska nämnden den 23 april. 

1394 Gångbro Järnvägsparken +60 000 kronor 
En gångbro har byggts under 2019. Förvaltningen har äskat överflytt av återstående medel 
från 2019 eftersom dessa behövs för att färdigställa sittplats med parksoffor på ön samt 
katthinder och skyltning. Årets budget på 600 000 kronor omfördelas till gång- och cykelväg 
till Lillsjöns företagspark, ICA Maxi med flera företag. Tekniska nämnden har redan beslutat 
att flytta 540000 kronor. Flytt av återstående 60 000 kronor i årets budget behöver dock också 
göras vilket kommer upp som förslag i tekniska nämnden 23 april. 

Fastighet 

Flertalet upptagna större fastighetsinvesteringsprojekt har ännu inte startat. Politiska beslut 
inväntas för att erhålla startbesked. 

För att säkerställa ledning och kontroll i pågående och kommande investeringar samt för att 
tydliggöra Håbo kommun som byggherre avser fastighetsavdelningen anställa en 
projektledare. Denna tjänst finansieras huvudsakligen inom de projekt som ska genomföras. 

1142 Ny fotbollsanläggning, etapp 2 +500 000 kronor 

Pågående förberedelsefas. Avsatta medel om 500 000 kronor återlämnas. Utredningen 
kommer inte att medför några kostnader då konsulter inte har anlitats för utredningsarbete. 

1198 Idrottshall /multiarena, Gröna Dalen +500 000 kronor 

Pågående förberedelsefas. Budgeten 2020 avser utredningskostnader. Då utredningsarbetet 
kostnadsförs som drift hos kultur- och fritidsnämnden (50%) och barn- och 
utbildningsnämnden (50%) kan avsatta medel om 500 000 kronor återlämnas. 

1385 Ny simhall +500 000 kronor 

Pågående förberedelsefas. Budgeten 2020 avser utredningskostnader. Då utredningsarbetet 
kostnadsförs som drift hos kultur- och fritidsnämnden kan avsatta medel om 500 000 kronor 
återlämnas. 

1386 Nytt bibliotek +591 000 kronor 

Pågående förberedelsefas. Budgeten 2020 avser utredningskostnader. Då utredningsarbetet 
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kostnadsförs som drift hos kultur- och fritidsnämnden kan avsatta medel om 591 000 kronor 
återlämnas. 

VA 

Skokloster vattenverk nybyggnad +900 000 kronor: 

Kontakter med Norrvatten har initierats under våren 2020. Möte är inplanerat under våren 
2020. Håbo kommun behöver tydliggöra sin intention att för del av kommunen ansluta till 
Norrvattens anläggningar. 

Projektering kan ej påbörjas förrän positiva besked erhållits från kommunalförbundet vilket 
tidigast kan ske under hösten 2020. 

Skokloster reningsverk nybyggnad +900 000  kronor:  

Kontakter med Käppalaförbundet och med Sigtuna kommun har initierats under våren 2020. 
Möten har ägt rum i april. Håbo kommun behöver tydliggöra sin intention att för del av 
kommunen ansluta till Käppalas anläggningar. Vissa frågor behöver också utredas ytterligare. 

Projektering kan ej påbörjas förrän positiva besked erhållits från kommunalförbundet och 
Sigtuna kommun, tidigast kan ske under hösten 2020. 

Avfall 

1411 Kärl fastighetsnära insamling -4,7 miljoner kronor 

Projektet kärlinköp beviljades en budget på 19 miljoner kronor för inköp av fyrfackskärl. 
Budgeten beräknades i ett tidigt skede utifrån dåvarande mängdförteckning på kunder och 
antal kärl samt en bedömning av kostnad för montering, utställning och utbyte av kärl. En 
upphandling har nu genomförts tillsammans med Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro 
kommuner vilket göra att en korrektare bedömning av kostnaderna kan göras. Utifrån 
nuvarande mängdförteckning på kunder och antal kärl beräknas kostnaden för projektet bli 
23,7 miljoner kronor. Alla som bor i villa och fritidshus kommer att få ett första 
informationsutskick om det nya insamlingssystemet under maj månad. Ytterligare information 
kommer att skickas ut efter sommaren och i samband med att kärlen kommer att bytas ut. 
Under denna period kan det bli fler som väljer att dela kärl än idag, vilket gör att mängden 
kärl kan komma att ändras. Först i oktober blir den exakta summan känd då kostnaden baseras 
på den mängdförteckning som är aktuell då. 
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12.4 Volym- och resursmått 

12.4.1 Volymmått 

Mått 
Utfall 
2019 

Utfall mars 
2019 

Utfall mars 
2020 

Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Area inhyrda verksamhetslokaler, kvm 
BRA 

16 611 15 493 17 169 17 500 17 500 

Area kommunägda verksamhetslokaler, 
kvm BRA 

105 377 104 734 105 377 106 000 106 000 

Producerad mängd dricksvatten, tusen 
m3 

1 530 372 390 1 700 1 600 

Antal besök vid återvinningscentralen 93 722 16 629 19 298 94 000 95 000 

Grovavfall, kg/inv 214 28 39 297 297 

Förpackningar, kg/inv 64 17 16 76 76 

Restavfall, kg/inv  162 

Matavfall, kg/inv  33 

Area inhyrda verksamhetslokaler, kvm BRA 

Utfallet ligger enligt plan 

Area kommunägda verksamhetslokaler, kvm BRA 

Utfallet ligger enligt plan 

Producerad mängd dricksvatten, tusen m3 

Arbete pågår med att uppdatera förnyelseplanen som ska ligga till grund för att bygga bort 
gamla läckande ledningar. Ett antal vattenläckor har redan upptäckts och åtgärdats. 

Samtidigt som arbete sker med att minska läckage och därmed minska producerad mängd 
dricksvatten så ökar antalet abonnenter genom den pågående exploateringen i kommunen 
vilket medför ett behov av att öka produktionen av dricksvatten. 

12.4.2 Resursmått 

Mått 
Utfall 
2019 

Utfall mars 
2019 

Utfall mars 
2020 

Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Avhjälpande underhåll, fastigheter 
- fakturerad kostnad kr/kvm 

80 14 10 55 55 

Planerat underhåll, fastigheter 
- fakturerad kostnad kr/kvm 

65 5 7 75 75 

Gatubelysning, kr/inv 255 53 37 257 257 

Vinterväghållning, kr/inv 334 199 57 302 250 

Beläggningsunderhåll, kr/inv 564 6 0 338 338 

Avhjälpande underhåll, fastigheter - fakturerad kostnad kr/kvm 

Ramavtalen med entreprenörer för utförande av byggarbeten blev klara i februari. Endast ett 
fåtal underhållsarbeten har hunnit utföras sedan dess. 

Planerat underhåll, fastigheter - fakturerad kostnad kr/kvm 

Ramavtalen med entreprenörer för utförande av byggarbeten blev klara i februari. Endast ett 
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fåtal underhållsarbeten har hunnit utföras sedan dess. 

Gatubelysning, kr/inv 

Med de investeringar som planeras avseende belysning så är det möjligt att kostnaden per 
invånare kommer att bli lägre. Måttet beräknat på 21 500 invånare. 

Vinterväghållning, kr/inv 

Kostnaden för vinterväghållningen har varit förhållandevis låg under perioden januari-mars. 
Prognosen för kostnad/invånare skrivs därför ner. Alla fakturor har inte inkommit vid mars 
månads slut och det är inte förrän per sista juni vi kan vara säkra på utfallet för årets första 
period för vinterväghållning. För perioden november-december måste 2,5 miljoner kronor 
reserveras. Måttet beräknas på 21 500 invånare. 

Beläggningsunderhåll, kr/inv 

Inga beläggningsarbeten har utförts ännu under 2020. Måttet beräknas på 21 500 invånare. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2020-05-12  

Socialnämnden  

 

  

SN § 22 Dnr 2020/00028  

Socialnämndens ekonomi, delårsredovisning per mars 2020 

Förslag till beslut av kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att på grund av omorganisation justera ram för 

driftbudget 2020 med 595 000 kronor från socialnämnden till fastighetsavdel-

ningen inom tekniska nämnden. 

Beslut av socialnämnden 

2. Socialnämnden godkänner delårsredovisningen. 

3. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med åtgärdsplan för 

att komma i balans med budget 2020.   

4. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda möjligheten att öka kraven 

på försörjningsstödstagare samt återkomma med en handlingsplan för att sänka 

kostnaderna gällande försörjningsstöd. 

5. Socialnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Sammanfattning 

Vid delårsuppföljning per mars har Socialnämnden en avvikelse från budget med 9 

miljoner kronor. Det är en förbättring med 3 miljoner kronor sedan prognos per feb-

ruari. Prognos och ekonomisk planering vid denna rapport bygger på att sänka un-

derskottet där så är möjligt. Budgeten är inte i balans för 2020.  

Budgeten för lagstyrda verksamheter sänktes med 20 % från 2019 till 2020 vilket 

motsvarande 9,2 miljoner kronor och är en förklaring till att dessa verksamheter nu 

har totalt 13 miljoner kronor i underskott från budget. 1,7 miljoner kronor finns just 

nu med som kostnader i prognos som orsakas av pandemin covid-19. För både 

barn- och ungdomsvård samt missbruk vuxna har budget för ökad satsning på öp-

penvård/förebyggande insatser prioriterats till kostnader för placeringar.  

 

Socialnämndens ansvar för individ och familjeomsorgen i kommunen innebär att 

när social ohälsa, missbruk och arbetslöshet ökar är det dessa verksamheter som får 

ökade kostnader. Ökat behov av stöd i olika former på grund av covid-19 kommer 

finnas. Osäkerheten är stor gällande hur mycket och när dessa kommer uppstå. 

Kostnader för ökat behov familjerådgivning/ familjeteamet är inte med i prognos 

men behovet av stöd inom dessa verksamheter förväntas öka på grund av isolering 

och arbetslöshet. Kostnader för våld i nära relationer kan komma att öka till följd av 

covid-19. 

 

Prognosen för ekonomiskt bistånd är mycket osäker. De två största osäkerhetsfak-

torerna nu är: 

Beslut om integrationsstrategi. Om beslut tas att bostadskontrakt ska gälla två år 

kommer detta leda till ökade kostnader i driftbudgeten för ekonomiskt bistånd. 

Ingen ökad kostnad är med i denna prognos. 
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Pandemikrisen covid-19. Det finns redan nu stora varsel vilka kan antas leda till 

ökat antal arbetslösa och det kan komma påverka kostnaden för ekonomiskt bi-

stånd. Omvärldsanalys i länet av varsel och uppsägningar tenderar att visa att 

Håbo kommuns ökade kostnader för ekonomiskt bistånd skulle kunna öka 

med nästan 7 %. Detta motsvarar 900 000 kronor och är med i prognos. 

 

Volymmåtten för försörjningsstöd prognostiseras ligga högre än budgeterat vid 

årets slut. Det beror på två anledningar:  

Ökat antal arbetslösa.  

Planerade insatser fördröjs eller blir inte av på grund av pandemikrisen. De som re-

dan är långt ifrån arbetsmarknaden kommer nu ha en grupp framför sig som ny-

ligen blivit uppsagda och borde ha lättare att hitta nya arbeten. De som tidigare 

hade svårt att komma in på arbetsmarknaden kommer nu få ännu svårare.  

 

En omorganisation har skett mellan socialförvaltningen och tekniska förvaltningen 

där bostadsförvaltare har flyttat över till fastighetsavdelningen. På grund av omor-

ganisationen behöver budgetram justeras och 595 000 kronor tillföras tekniska 

nämnden från socialnämnden.   

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Underskottet är svårt att påverka under budgetåret 2020 och kommer påverka 

kommunens resultat. Kostnad för lagstyrd verksamhet som exempelvis försörj-

ningsstöd kommer fortsatt vara i nivå med prognos i delårsuppföljning per mars.  

 
Uppföljning 

Uppföljning sker enligt kommunens beslutade rutiner.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse nr 33429, daterad 2020-04-22  

Delårsuppföljning mars 2020 Socialnämnden 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Alliansen genom Roger von Walden (M) och Carol Lundahl Moore (SD) yrkar på 

att uppdra åt förvaltningen att ta fram en handlingsplan gällande att sänka kostna-

derna för försörjningsstöd, utreda följande åtgärder samt öka kraven på försörj-

ningsstödstagare genom: 

Att kontrollera i bil- respektive företagsregister innan beslut fattas för samtliga i 

hushållet såväl nya som gamla biståndstagare. 

Att avslå ansökningar om bistånd till personer som uteblir utan giltigt skäl från ak-

tiviteter/sysselsättning. 

Att öka samarbetet med Framsteget, näringslivsenheten och arbetsförmedlingen för 

att skyndsamt finna sysselsättning och på sikt minska försörjningsstödstagare. 

Att införa ”motprestation” vid försörjningsstöd till exempel plocka skräp, städa ut-

omhus. 

Att införa krav på SFI undervisningen om närvaro, progressions- samt kunskapsre-

sultat på individnivå. 

Att minst två gånger per termin redovisa kostnader för tandvård samt redovisa 

snittkostnad/individ. 
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Att minst två gånger per termin redovisa hur många som erhöll försörjningsstöd re-

dovisat på olika orsakskoder samt utbetalt belopp per orsakskod. 

Att minst två gånger per termin redovisa kostnader för bostäder. 

Att till varje nämnd redovisa hur många bidragstagare som har anvisats till en in-

sats/utbildning under föregående månad. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan bifalla förvaltningens förslag punkt 1, 2, 3 och 

5 och finner att så sker. 

Ordförande frågor om nämnden kan bifalla Alliansens förslag enligt punkt 4 och 

finner att så sker. 

______________ 
Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 
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§ 61 Dnr 2020/00036  

Delårsuppföljning mars 2020 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

1. Delårsuppföljning mars 2020 godkänns och överlämnas till Kommunsty-

relsen.  

Sammanfattning  

Bygg- och miljöförvaltningen redovisar ett prognostiserat underskott för 

helåret om cirka 400 000 kronor. I tabellen redovisas dock ett underskott om 

530 000 kronor, vilket förklaras av en differens jämfört med budget när det 

gäller personalkostnader om drygt 130 000 kronor. Det är en konsekvens av 

vårens löneöversyn där förvaltningen inom kort kommer att kompenseras 

med 130 000 kronor med ett tillskott till ram. Därför stannar underskottet i 

nuläget på 400 000 kronor. 

Stor del av verksamheten påverkas av den kris som följer av covid-19, vilket 

även ger avtryck på bygg- och miljöförvaltningens ekonomi. 

 

Ärendet 
Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att budgeten är i balans per sista 

mars, men inte för en prognos sett till helåret. Orsaken till det är uteslutande 

covid-19 och dess följder. Den största orsaken till det är bedömningen att in-

täkterna väntas påverkas rejält negativt i förhållande till den budgeterade ni-

vån. Det är tre orsaker som här samspelar till ett negativt resultat och det är: 

1. Håbo kommuns stödpaket till företagarna med löfte om minskad tillsyn 

och anstånd med tillsynsavgifter. 

2. Håbo kommun i stabsläge och stort antal av förvaltningens medarbetare 

som istället stöttar inom stab och vård/omsorg. Genom att medarbetarna 

tillfälligt är omplacerade så utförs inte en del uppgifter som skulle gene-

rat intäkter.  

3. Risk för lågkonjunktur inom byggbranschen med ökad påverkan först 

mot årets slut och under 2021. 

 

Ingen kan heller med säkerhet säga hur länge vi har situationen med covid-

19, stabsläge och behov av förstärkning inom socialförvaltningens vård- och 

omsorgsverksamhet. Kommunerna kommer från staten att erhålla extra me-

del på grund av covid-19, och därför "öronmärks" förvaltningens ökade 

kostnader, minskade intäkter och lönekostnader för vår personal som nu 

istället arbetar inom vård och omsorg. Vård- och omsorgsnämnden ska stå 

för de lönekostnader för den personal som förvaltningen tillfälligt lånar ut 

till deras verksamhet.  
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Den största avvikelsen vad gäller verksamheterna återfinns inom miljöav-

delningen där kommunens stödpaket till företagarna med automatik begrän-

sar planerad tillsyn. Därmed uteblir stor del av de intäkter som kalkylerats 

med i årets budget.   

För bygglov redovisas däremot ett prognostiserat överskott mot bakgrund av 

hög ärendevolym. Bedömningen är att den förväntade lågkonjunkturen inom 

byggbranschen har en viss eftersläpning och kommer senare under året att 

märkas alltmer.  

Förvaltningen förutsätter att prognostiserat underskott kommer att täckas av 

det statliga bidraget samt intern omfördelning av lönekostnader. Därför fö-

reslås inte heller andra åtgärder för att nu kunna lägga en prognos utan avvi-

kelse. Det troliga är att det blir först till delårsuppföljningen per sista augusti 

då vi vet mer om kompensationerna.  

Delårsuppföljningen som bygg- och miljöförvaltningen har tagit fram redo-

visas i sin helhet till bygg- och miljönämnden med förslag om godkännande.  

Uppföljning 

Uppföljning görs i enlighet med kommunens årscykel för den ekonomiska 

redovisningen.  

Beslutsunderlag 

 Delårsuppföljning mars 2020 för bygg- och miljönämnden   

Protokollsanteckning 

Werner Schubert (S) reserverar sig mot förvaltningen förslag till beslut och 

lämnar följande protokollsanteckning: 

Geodata - underskott 220 000 kronor 

Enligt handlingarna (delårsbokslutet sid. 5) förklaras underskottet av högre 

kostnader än beräknat för införande av TopoDirekt som är en plattform för 

MBK-verksamheten (Mätning, Beräkning, Kartering). Konsult- och utbild-

ningsinsatserna som krävs för den nya plattformen är mycket kostsamma. 

Vi vill från (S) framhålla att vi redan i samband med budgetarbetet i proto-

koll BOM 2020-01-28 reserverade oss mot förvaltningens förslag till beslut 

just av den anledningen att budgeten var underfinansierad och digitalisering 

och kompetensutveckling inte rymdes i budgeten 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  

Ekonomiavdelningen 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(3) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-05-12  

Bygg- och miljönämnden 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Förvaltningschef 

Avdelningschefer 
 

 



2020-05-15 08:45 

 

 

Delårsuppföljning mars 2020 

Bygg- och miljönämnden 
  



Bygg- och miljönämnden, Delårsuppföljning mars 2020 2(8) 

Innehållsförteckning 

1 Driftredovisning ............................................................................................... 3 

2 Kommentarer till driftredovisning ..................................................................... 3 

3 Volym- och resursmått .................................................................................... 7 

 

  



Bygg- och miljönämnden, Delårsuppföljning mars 2020 3(8) 

1 Driftredovisning 

Prognosrapport 

  
Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Utfall jan-
mars 

Prognos för 
året 

Avvikelse 
från budget 

Bygg- och miljönämnd -283 -243 -41 -243 0 

Nämndadministration -297 -311 -68 -322 -11 

Fys- tekn plan, bostadsfö -2 062 -2 604 -613 -2 824 -220 

Bygglovavdelning -697 -1 636 778 -1 161 475 

Förvaltningsledning -3 206 -2 019 -620 -2 138 -119 

Miljö- och hälsoskydd -4 230 -3 991 -1 161 -4 646 -655 

Bostadsanpassning -2 515 -2 661 -363 -2 661 0 

Summa -13 290 -13 465 -2 088 -13 995 -530 

Intäkter och kostnader 

Verksamhet 

Budg 
Intäk

t 
2020 

Budg 
Kost

n 
2020 

Budg 
Sum

ma 
2019 

Utfall 
Intäk

t 
2020 

Utfall 
Kost

n 
2020 

Utfall 
Sum

ma 
2019 

Prog
n 

Intäk
t 

2020 

Prog
n 

Kost
n 

2020 

Progn 
Sum

ma 
2019 

Avvik
else 
mot 

budg
et 

Bygg- och miljönämnd  243 243  41 41  243 243 0 

Nämndsadministration  311 311  68 68  322 322 11 

Kart, mät, GIS 1 360 3 964 2 604 320 934 614 1 310 4 134 2 824 220 

Bygglovavd 5 782 7 418 1 636 2 521 1 743 -778 6 282 7 443 1 161 -475 

Förvaltningsledning  2 019 2 019  621 621 300 2 438 2 138 119 

Miljö- och hälsoskydd 2 053 6 044 3 991 170 1 330 1 160 1 313 5 959 4 646 655 

Bostadsanpassning  2 661 2 661  362 362  2 661 2 661 0 

Summa 9 195 22 66
0 

13 46
5 

3 011 5 099 2 088 9 205 23 20
0 

13 99
5 

530 

2 Kommentarer till driftredovisning 

Bygg- och miljöförvaltningen redovisar ett prognostiserat underskott för helåret om cirka 

400 000 kronor. I tabellen redovisas dock ett underskott om 530 000 kronor, vilket förklaras 

av en differens jämfört med budget när det gäller personalkostnader om drygt 130 000 kronor. 

Det är en konsekvens av vårens löneöversyn där förvaltningen inom kort kommer att 

kompenseras med 130 000 kronor med ett tillskott till ram. Därför stannar underskottet i 

nuläget på 400 000 kronor. 

Stor del av verksamheten påverkas av den kris som följer av covid-19, vilket även ger avtryck 

på bygg- och miljöförvaltningens ekonomi. En mer detaljerad redovisning av den påverkan 

återfinns i avsnitt 2.3. 

Geodata - underskott 220 000 kronor (Fys-tekn- plan bostadsfö)  
Verksamheten förväntas ge ett underskott vid årets slut. Orsaken är till del lägre intäkter än 

budgeterat. Det handlar främst om intäkter från andra interna verksamheter där nytt upplägg 

med delfinansiering för uppdrag inom GIS och geodataplattform försenas på grund av covid-

19 och kart- och mätpersonal som är sysselsatta inom helt andra verksamheter. 
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Större delen av underskottet förklaras av högre kostnader än beräknat för införande av 

TopoDirekt som är en plattform för MBK-verksamheten (Mätning, Beräkning, Kartering). 

Konsult- och utbildningsinsatserna som krävs för den nya plattformen är mycket kostsamma. 

Det är ännu oklart om det automatiserade tjänsteutbytet med Lantmäteriet för byggnader, 

adresser och lägenheter (BAL) måste flyttas fram till nästa år för att inte öka underskottet 

ytterligare. Kommer verksamheten att erhålla ytterligare medel från kommunstyrelsens medel 

för digitalisering ökar möjligheterna att fullfölja planerat tjänsteutbyte under innevarande år. 

Bygglov - överskott 475 000 kronor 
Verksamheten inom bygglov har en god intäktsnivå under första kvartalet 2020. Detta beror 

främst på ett ökat ärendeflöde jämfört med tidigare år. En del av intäkterna redovisas som 

sanktionsavgifter. Än så länge finns inte anledning att skriva ned ärendevolymen, utan nivån 

tycks stadig. Det är ännu tidigt på året för att med säkerhet lägga en säker prognos kring 

årsutfallet. Men bedömningen görs ändå trots påverkan av covid-19 att intäkterna kommer att 

bli högre än budgeterat vilket förklarar större delen av redovisat överskott. Till del bör 

personalkostnaderna bli något lägre då lönekostnaden för personal som istället arbetar inom 

vård och omsorg täcks via vård- och omsorgsnämnden. 

Situationen med covid-19 ger företagen i byggbranschen problem och i en väntad 

lågkonjunktur är det troligt att det blir ett minskat inflöde av ärenden. En försiktig bedömning 

är att det kommer något senare, kanske kring årsskiftet och påverkar bygglovverksamheten 

främst under 2021. 

Förvaltningsledning - underskott 119 000 kronor 
Underskottet förklaras främst av ökade kostnader i samband med pågående utveckling av 

verksamhet som av olika skäl måste fortgå. Kommer verksamheten att erhålla ytterligare 

medel från kommunstyrelsens medel för digitalisering bidrar det till att underskottet uteblir. 

Miljö - underskott 655 000 kronor 
Verksamheten inom miljö, hälsoskydd och livsmedel påverkas starkt av följderna av covid-

19. Anledningen till underskott inom verksamheten är att planerad tillsyn stoppas genom 

kommunens stödpaket till företagarna. Därmed kan inte heller bygg- och miljönämndens 

beslutade tillsynsplan för 2020 fullföljas. Den ekonomiska konsekvensen av det är att 

budgeterade intäkter uteblir. Miljöavdelningen har fått i uppdrag att skjuta på tillsynsbesök 

som inte är kritiska. Företag kan dessutom ansöka om anstånd av fakturor för den årliga 

avgiften inom tillsyn. Det medför ytterligare risk för minskade intäkter. 

Personal från miljöavdelningen är satta i stabsarbete samt inom vård och omsorg. Till del bör 

personalkostnaderna bli något lägre då lönekostnaden för personal som istället arbetar inom 

vård och omsorg täcks via vård- och omsorgsnämnden. Samtidigt bidrar personalbortfallet 

inom avdelningens handläggning till minskade intäkter. 

I dagsläget är det oklart hur det ekonomiska stödet från staten kommer att fördelas inom 

kommunen. Hur allt sammantaget kommer att påverka ekonomin är väldigt osäkert. 

2.1 Är prognosen för året ett underskott gentemot budget? 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att budgeten är i balans per sista mars, men inte för en 

prognos sett till helåret. Orsaken till det är uteslutande covid-19 och dess följder. Den största 

orsaken till det är bedömningen att intäkterna väntas påverkas rejält negativt i förhållande till 

den budgeterade nivån. Det är tre orsaker som här samspelar till ett negativt resultat och det 

är: 

1. Håbo kommuns stödpaket till företagarna med löfte om minskad tillsyn och anstånd 

med tillsynsavgifter. 

2. Håbo kommun i stabsläge och stort antal av förvaltningens medarbetare som istället 

stöttar inom stab och vård/omsorg. 
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3. Risk för lågkonjunktur inom byggbranschen med ökad påverkan först mot årets slut 

och under 2021. 

Beskrivning i detalj kring dessa tre orsaker återfinns under avsnittet 2.3. 

Det kan konstateras att med bygg- och miljöförvaltningens redan snäva ram är det svårt att dra 

ned kostnadsbilden på relativt kort sikt. Kostnadsmassan som är påverkbar på kort sikt är 

marginell. Hela 75 procent av kostnaden avser personal, nödvändiga verksamhetssystem utgör 

åtta procent, bostadsanpassningsbidrag utgör nästan tio procent. Ungefär tre procent är vikt 

för kompetensutveckling och på kort sikt kan förvisso sådana kostnader strypas. Samtidigt 

som färden mot ökad digitalisering initialt kräver utbildningsinsatser som tyvärr är väldigt 

kostsamma särskilt inom geodataområdet. Noggranna övervägningar måste göras i balansen 

mellan fortsatt digitalisering och dess kostnader för erforderlig kompetensutveckling. 

Ingen kan heller med säkerhet säga hur länge vi har situationen med covid-19, stabsläge och 

behov av förstärkning inom socialförvaltningens vård- och omsorgsverksamhet. Kommunerna 

kommer från staten att erhålla extra medel på grund av covid-19, och därför "öronmärks" 

förvaltningens ökade kostnader, minskade intäkter och lönekostnader för vår personal som nu 

istället arbetar inom vård och omsorg. Förvaltningen förutsätter att prognostiserat underskott 

kommer att täckas av det statliga bidraget samt omfördelning av lönekostnader. 

Ett sätt att rejält minska förvaltningens underskott är att revidera Håbo kommuns stödpaket 

till näringslivet avseende miljöavdelningens tillsyn. Dock äger inte bygg- och miljönämnden 

frågan om att revidera stödpaketet. 

Ytterligare ett alternativ att minska förvaltningens underskott är att förvaltningen upphör med 

utlån av personella resurser till vård och omsorg. Dock är det inte en lämplig åtgärd i samband 

med den kris vi har i landet. 

För fortsatt arbete vad gäller digitalisering ansöker förvaltningen om medel från 

kommunstyrelsens avsatta medel. Skrivelse har överlämnats till kommundirektören med 

redogörelse för aktuella åtgärder som tillsammans summerar till 1,1 miljon kronor. Till dags 

dato har klartecken lämnats för 300 000 kronor som prioriteras till kostnader för 

projektledning under våren. Den fortsatta digitaliseringsresan under innevarande år är till stor 

del beroende av ytterligare bidrag från kommunstyrelsens avsatta medel. 

  

Redovisad
e åtgärder i 
februarirap

port, tkr 

Redovisad
e åtgärder i 
marsrappo

rt, tkr 

Underskott enligt prognos (använd minustecken)  -530 

Åtgärder för att komma i balans:   

Justering snedsitsar löneökning  130 

Återstår att åtgärda  400 

Summa (ska bli noll)  0 

2.2 Nämndens behandling av ekonomiuppföljning 

Vid senaste rapporteringen till bygg- och miljönämnden den 31 mars 2020 redovisades 

månadsuppföljning per sista februari med en prognos i balans utan prognostiserad avvikelse. 

Nämnden godkände ekonomiuppföljningen utan krav på åtgärder. Risker för eventuella 

kommande avvikelser redovisades såväl vad gäller högre kostnader som lägre intäkter än 

budgeterat. Effekterna av covid-19 med stabsläge och särskilt stödpaket till företagarna kunde 

då inte förutses. 
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2.3 Ekonomiska effekter i samband med Corona 

Bygg- och miljöförvaltningen har från och med mars månad kommit att påverkas starkt av 

covid-19. Förvaltningen har under mars månad hög sjukfrånvaro. Det som kännetecknar 

sjukfrånvaron är att det blir en längre tids sjukfrånvaro för en förkylning än normalt med de 

försiktighetsåtgärder som följer med covid-19. 

Från det att Håbo kommun gick upp i stabsläge den 23 mars är fem medarbetare från bygg- 

och miljöförvaltningen utsedda till aktivt arbete i staben vardagar klockan 8-17. Det innebär 

att ordinarie arbete inte kan utföras annat än möjligtvis i mån av tid. Från vecka 14 utses 

ytterligare två medarbetare till helt annan verksamhet i form av att öppna upp en 

mottagningsverksamhet av material till vård och omsorg. Dessutom hanterar de två parallellt 

en bemanningscentral för att biträda socialförvaltningen med personal från övriga 

förvaltningar. 

Då behoven av fler medarbetare till vård och omsorg är stora har förvaltningen bedömt att det 

är fler medarbetare som kan vara möjliga att ställa om och arbeta där det är som mest 

prioriterat i nuläget, det vill säga inom vård och omsorg. Det står redan klart att tre av dessa 

medarbetare från och med vecka 15/16 kommer att tjänstgöra på gruppbostäder och 

äldreboenden. 

Genom att så många av förvaltningens medarbetare prioriterar liv och hälsa framför ordinarie 

handläggning inom sin verksamhet kommer förvaltningens servicenivå, handläggningstider 

och intäkter att påverkas negativt. Information har lagts ut på webben om att längre 

handläggningstider och lägre servicenivå kan förväntas. Värt att notera är att 

handläggningstiden inom bygglov under mars månad i genomsnitt är 1,5 vecka. För 

anmälningsärenden handlar det endast om dagar. Vid jämförelse med andra kommuner är det 

korta handläggningstider. 

Förvaltningen får till del även högre lönekostnad då en av våra medarbetare endast har en 

timanställning om 25 procent och nu erbjuds till 75 procent till arbete inom vård och omsorg. 

För personal som lånas ut till vård och omsorgs utförarverksamheter är planen att 

personalkostnaderna även ska föras över till vård- och omsorgsnämnden. Det är ännu oklart 

exakt vilka kostnader som staten kommer att ersätta till kommunerna med de extra medel som 

hittills har beslutats om. 

Håbo kommun lanserade i mars ett stödpaket till kommunens näringsliv som bland annat 

påverkar tillsynsverksamheten inom miljöavdelningen. Där framgår att kommunen har 

beslutat att tillsynsbesök som inte är kritiska ska skjutas på framtiden. Det är endast ett fåtal 

tillsynsbesök som kan betecknas som kritiska. Stödpaketet ger dessutom företagarna 

möjlighet till anstånd för de årliga tillsynsavgifterna. Sammantaget påverkar det verksamheten 

radikalt och inte minst intäktssidan på miljöavdelningen. 

Som en konsekvens av stödpaketet bedöms intäkterna för miljöavdelningens tillsyn minska 

med cirka 600 000 kronor på grund av bortprioriterad tillsyn. Ansökningar om anstånd av 

årlig tillsynsavgift kan komma att minsta intäkterna ytterligare. I dagsläget är det dock svårt 

att bedöma omfattningen av anstånd av de årliga avgifterna. De aktuella företagen faktureras 

sina årliga tillsynsavgifter och i enlighet med stödpaketet ska förfallodag sättas tidigast till 

den 1 oktober 2020. Troligen blir det därför först mot slutet av året som ansökning av anstånd 

görs. Det framgår inte heller av stödpaketet till när anståndet av årsavgiften ska ges. 

Bedömningen är att det inte blir samtliga intäkter som kommer förvaltningen tillhanda under 

innevarande verksamhetsår. Det kan komma att handla om cirka 200 000 kronor i minskade 

intäkter kopplat till anstånd och eventuella konkurser. 

Inom bygglovavdelningen väntas företagarnas situation med förväntad kommande 

lågkonjunktur påverka byggverksamheten i kommunen. Bedömningen i nuläget är dock att de 

negativa effekterna med påverkan på ekonomin inom bygglovverksamheten kommer först 
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något senare - mot slutet av året och fortsatt påverkan under kommande verksamhetsår. 

Byggprojekten kan förväntas bli försenade, skjutas fram i tiden eller till och med skrinläggas 

för en längre tid. Det betyder att ansökningarna om bygglov troligen blir färre och därmed 

påverkas intäkterna negativt, men hur stor påverkan på intäktsnivån kan bli är svår att 

bedöma. 

Intäkterna påverkas nu av personal som istället arbetar inom stab samt vård och omsorg. Den 

tillfälliga minskningen av de personella resurserna riskerar ge längre handläggningstid och 

viss risk för att de lagstadgade tidsfristerna inte kan hållas. I så fall ska bygglovavgiften sättas 

ned. Om den tidsfrist som gäller för ärendet och den aktuella handläggningen har löpt ut ska 

bygg- och miljönämnden reducera avgiften med en femtedel per påbörjad vecka. 

Även geodataverksamheten påverkas av lågkonjunktur med minskad byggtakt som riskerar ge 

lägre intäkter än budgeterat. Intäkterna påverkas även av att två av avdelningens fem 

medarbetare arbetar inom vård och omsorg. Hur lång tid som socialförvaltningen har behov 

av att få stöttning av personal från andra förvaltningar är ännu oklart. Kommunens budskap 

om att arbeta hemifrån om arbetet så tillåter kräver till att börja med att medarbetaren har 

tillgång till en bärbar dator, och det saknar tre av medarbetarna inom geodataavdelningen. 

Dessutom är två av dem tillfälligt stationerade i annan lokal och behöver där bärbar dator. Tre 

bärbara datorer med kapacitet för kart- och mätverksamhet ger ökad kostnad som inte är 

budgeterad.   

Ekonomiska effekter i samband med Corona 
Ekonomiska 

effekter  t o m 
mars, tkr 

Ekonomiska 
effekter i 
prognos 
helår, tkr 

Bortprioriterad tillsyn till följd av stödpaket (miljö) 0 600 

Förlorade intäkter pga anstånd av betalning/ konkurser för årlig 
tillsynsavgift (miljö) 

0 200 

Inköp av bärbara datorer till medarbetare som endast har stationära 0 60 

Högre lönekostnader, en medarbetare 25 % till 75 %, ej med i prognos 
kommer belasta VoN. 

0 100 

Summa 0 960 

3 Volym- och resursmått 

3.1 Volymmått 

Mått Utfall 2019 
Utfall mars 

2019 
Utfall mars 

2020 
Budget 2020 Prognos 2020 

Antal ärenden per 
handläggare, miljö 

117 56 63 150 150 

Antal 
livsmedelsinspektioner per 
handläggare 

67 16 2 120 100 

Antal 
miljöbalksinspektioner per 
handläggare 

60 10 5 60 40 

Antal beslut, 
byggavdelningen, st 

381 49 73 400 400 

Nämndbeslut, antal 50 5 18 60 60 

Antal beslut 
bostadsanpassningsbidrag 

183 74 47 180 145 

Antal nybyggnadskartor 52 15 13 45 45 
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Antal ärenden per handläggare, miljö 

Under perioden är det många ansöknings- och anmälningsärenden som inkommit. Ökningen 

av inkommande ärenden gör att antalet ärenden per handläggare förväntas vara enligt budget. 

Det här trots minskningen av inspektioner på grund av covid-19. 

Antal livsmedelsinspektioner per handläggare 

Det är ett lågt utfall av inspektioner till och med mars månad. Vid början av året läggs tid på 

rapportering till livsmedelsverket och implementering av nytt ärendehanteringssystem. Under 

mars månad är det en hög sjukfrånvaro vilket medför ett lågt antal livsmedelsinspektioner. 

Omprioriteringar på miljöavdelningen gör att förväntat antal livsmedelsinspektioner ändå vid 

årets slut kan bli relativt högt. Det något mindre antalet beror på följder av covid-19 då det 

finns risk att en del livsmedelsverksamheter inte finns kvar efter krisen. 

Antal miljöbalksinspektioner per handläggare 

Antalet ansöknings- och anmälningsärenden är stort under perioden och prioriteras före 

inspektioner. Från slutet av mars är inspektioner inplanerade men avbokas nu till följd av 

covid-19. Håbo kommuns stödpaket till företagare ger som en konsekvens att alla planerade 

inspektioner för året inte kommer att kunna ske. Det är endast ett 40-tal inspektioner som 

beräknas ske under 2020. 

Antal beslut, byggavdelningen, st 

Konstateras ett relativt högt utfall per sista mars jämfört med föregående år. Det visar att 

ärendeinflödet alltjämt är stort. 

Nämndbeslut, antal 

Även här finns ett relativt högt utfall per sista mars jämfört med föregående år. Parallellt med 

högt ärendeinflöde så visar det sig att stort antal ärenden är av den karaktären att de ska till 

nämnd. 

Antal beslut bostadsanpassningsbidrag 

Det finns en tendens till minskning av ärenden inom bostadsanpassningsbidrag. Till viss del 

beror det på covid-19 och den kris som råder i samhället. Handläggaren fokuserar mycket på 

att utbilda arbetsterapeuterna vilket har bidragit till större förståelse och kunskap för vad som 

är bidragsberättigat och inte, men också vilket ansvar arbetsterapeuterna själva har att pröva 

alternativa lösningar innan ansökan görs. Bedömningen är att covid-19 kommer att ha en 

fortsatt effekt och sommaren i sig brukar innebära en viss minskning, därför sänks prognosen 

från budgeterade 180 beslut till 145 beslut för helåret 2020. 

Antal nybyggnadskartor 

Antalet levererade nybyggnadskartor ligger i nivå med föregående år för samma period. 
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Hej! 

Bifogat finner ni bygg- och miljöförvaltningens beslut för delårsuppföljning mars år 2020.  

  

Bekräfta att ni mottagit handlingarna.  

  

Ha en trevlig dag! 

Emelie Burlin  

Bygg-och miljöförvaltningen 

 

 

Aktuella handlingar för ärende 202000036, Delårsuppföljning mars 2020 bifogas detta e-

postmeddelande 

 

Länk till ärendet: 
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 Datum Vår beteckning 

 2020-04-24 BMN 2020/00036 

Bygg- och miljöförvaltning 
Anna-Karin Bergvall, Förvaltningschef 
0171-52825 
anna-karin.bergvall@habo.se 

 

Delårsuppföljning mars 2020 för bygg- och miljönämnden 

Bygg- och miljöförvaltningen har i enlighet med anvisningar från 

kommunstyrelsen upprättat förslag till delårsuppföljning för bygg- och 

miljönämndens verksamhet under januari till mars 2020. Verksamheten 

redovisar ett underskott om cirka 400 000 kronor. 

Förslag till beslut  

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

1. Delårsuppföljning mars 2020 godkänns och överlämnas till 

kommunstyrelsen.  

 

Sammanfattning 

Bygg- och miljöförvaltningen redovisar ett prognostiserat underskott för 

helåret om cirka 400 000 kronor. I tabellen redovisas dock ett underskott om 

530 000 kronor, vilket förklaras av en differens jämfört med budget när det 

gäller personalkostnader om drygt 130 000 kronor. Det är en konsekvens av 

vårens löneöversyn där förvaltningen inom kort kommer att kompenseras 

med 130 000 kronor med ett tillskott till ram. Därför stannar underskottet i 

nuläget på 400 000 kronor. 

Stor del av verksamheten påverkas av den kris som följer av covid-19, vilket 

även ger avtryck på bygg- och miljöförvaltningens ekonomi. 

 
Ärendet 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att budgeten är i balans per sista 

mars, men inte för en prognos sett till helåret. Orsaken till det är uteslutande 

covid-19 och dess följder. Den största orsaken till det är bedömningen att 

intäkterna väntas påverkas rejält negativt i förhållande till den budgeterade 

nivån. Det är tre orsaker som här samspelar till ett negativt resultat och det 

är: 

1. Håbo kommuns stödpaket till företagarna med löfte om minskad 

tillsyn och anstånd med tillsynsavgifter. 

2. Håbo kommun i stabsläge och stort antal av förvaltningens 

medarbetare som istället stöttar inom stab och vård/omsorg. Genom 

att medarbetarna tillfälligt är omplacerade så utförs inte en del 

uppgifter som skulle generat intäkter.  

3. Risk för lågkonjunktur inom byggbranschen med ökad påverkan 

först mot årets slut och under 2021. 

Ingen kan heller med säkerhet säga hur länge vi har situationen med covid-

19, stabsläge och behov av förstärkning inom socialförvaltningens vård- och 

omsorgsverksamhet. Kommunerna kommer från staten att erhålla extra 
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 Datum Vår beteckning 

 2020-04-24 BMN 2020/00036 

 

medel på grund av covid-19, och därför "öronmärks" förvaltningens ökade 

kostnader, minskade intäkter och lönekostnader för vår personal som nu 

istället arbetar inom vård och omsorg. Vård- och omsorgsnämnden ska stå 

för de lönekostnader för den personal som förvaltningen tillfälligt lånar ut 

till deras verksamhet.  

Den största avvikelsen vad gäller verksamheterna återfinns inom 

miljöavdelningen där kommunens stödpaket till företagarna med automatik 

begränsar planerad tillsyn. Därmed uteblir stor del av de intäkter som 

kalkylerats med i årets budget.   

För bygglov redovisas däremot ett prognostiserat överskott mot bakgrund av 

hög ärendevolym. Bedömningen är att den förväntade lågkonjunkturen inom 

byggbranschen har en viss eftersläpning och kommer senare under året att 

märkas alltmer.  

Förvaltningen förutsätter att prognostiserat underskott kommer att täckas av 

det statliga bidraget samt intern omfördelning av lönekostnader. Därför 

föreslås inte heller andra åtgärder för att nu kunna lägga en prognos utan 

avvikelse. Det troliga är att det blir först till delårsuppföljningen per sista 

augusti då vi vet mer om kompensationerna.  

Delårsuppföljningen som bygg- och miljöförvaltningen har tagit fram 

redovisas i sin helhet till bygg- och miljönämnden med förslag om 

godkännande.  

Uppföljning 

Uppföljning görs i enlighet med kommunens årscykel för den ekonomiska 

redovisningen.  

Beslutsunderlag 

Delårsuppföljning mars 2020 för bygg- och miljönämnden   

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen  

Ekonomiavdelningen 

Förvaltningschef 

Avdelningschefer 
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Sammanträdesdatum 
2020-05-12 

Socialnämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

SN § 22 Dnr 2020/00028 

Socialnämndens ekonomi, delårsredovisning per mars 2020 

Förslag till beslut av kommunfullmäktige 
1. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att på grund av

omorganisation justera ram för driftbudget 2020 med 595 000 kronor från
socialnämnden till fastighetsavdelningen inom tekniska nämnden.

Beslut av socialnämnden 
2. Socialnämnden godkänner delårsredovisningen.
3. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med åtgärdsplan för

att komma i balans med budget 2020.
4. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda möjligheten att öka kraven

på försörjningsstödstagare samt återkomma med en handlingsplan för att sänka
kostnaderna gällande försöjningsstöd.

5. Socialnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning 
Vid delårsuppföljning per mars har Socialnämnden en avvikelse från budget med 9 
miljoner kronor. Det är en förbättring med 3 miljoner kronor sedan prognos per 
februari. Prognos och ekonomisk planering vid denna rapport bygger på att sänka 
underskottet där så är möjligt. Budgeten är inte i balans för 2020.  
Budgeten för lagstyrda verksamheter sänktes med 20 % från 2019 till 2020 vilket 
motsvarande 9,2 miljoner kronor och är en förklaring till att dessa verksamheter nu 
har totalt 13 miljoner kronor i underskott från budget. 1,7 miljoner kronor finns just 
nu med som kostnader i prognos som orsakas av pandemin covid-19. För både 
barn- och ungdomsvård samt missbruk vuxna har budget för ökad satsning på 
öppenvård/förebyggande insatser prioriterats till kostnader för placeringar.  

Socialnämndens ansvar för individ och familjeomsorgen i kommunen innebär att 
när social ohälsa, missbruk och arbetslöshet ökar är det dessa verksamheter som får 
ökade kostnader. Ökat behov av stöd i olika former på grund av covid-19 kommer 
finnas. Osäkerheten är stor gällande hur mycket och när dessa kommer uppstå. 
Kostnader för ökat behov familjerådgivning/ familjeteamet är inte med i prognos 
men behovet av stöd inom dessa verksamheter förväntas öka på grund av isolering 
och arbetslöshet. Kostnader för våld i nära relationer kan komma att öka till följd av 
covid-19. 

Prognosen för ekonomiskt bistånd är mycket osäker. De två största 
osäkerhetsfaktorerna nu är: 
– Beslut om integrationsstrategi. Om beslut tas att bostadskontrakt ska gälla två år

kommer detta leda till ökade kostnader i driftbudgeten för ekonomiskt bistånd.
Ingen ökad kostnad är med i denna prognos.
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Sammanträdesdatum 
2020-05-12 

Socialnämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

– Pandemikrisen covid-19. Det finns redan nu stora varsel vilka kan antas leda till
ökat antal arbetslösa och det kan komma påverka kostnaden för ekonomiskt
bistånd. Omvärldsanalys i länet av varsel och uppsägningar tenderar att visa att
Håbo kommuns ökade kostnader för ekonomiskt bistånd skulle kunna öka
med nästan 7 %. Detta motsvarar 900 000 kronor och är med i prognos.

Volymmåtten för försörjningsstöd prognostiseras ligga högre än budgeterat vid 
årets slut. Det beror på två anledningar:  
– Ökat antal arbetslösa.
– Planerade insatser fördröjs eller blir inte av på grund av pandemikrisen. De som

redan är långt ifrån arbetsmarknaden kommer nu ha en grupp framför sig som
nyligen blivit uppsagda och borde ha lättare att hitta nya arbeten. De som
tidigare hade svårt att komma in på arbetsmarknaden kommer nu få ännu
svårare.

En omorganisation har skett mellan socialförvaltningen och tekniska förvaltningen 
där bostadsförvaltare har flyttat över till fastighetsavdelningen. På grund av 
omorganisationen behöver budgetram justeras och 595 000 kronor tillföras tekniska 
nämnden från socialnämnden.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Underskottet är svårt att påverka under budgetåret 2020 och kommer påverka 
kommunens resultat. Kostnad för lagstyrd verksamhet som exempelvis 
försörjningsstöd kommer fortsatt vara i nivå med prognos i delårsuppföljning per 
mars.  

Uppföljning 
Uppföljning sker enligt kommunens beslutade rutiner. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse nr 33429, daterad 2020-04-22
– Delårsuppföljning mars 2020 Socialnämnden

Förslag till beslut på sammanträdet 
Alliansen genom Carol Lundahl Moore (SD) och Roger von Walden (M) yrkar på 
att uppdra åt förvaltningen att ta fram en handlingsplan gällande att sänka 
kostnaderna för försörjningsstöd, utreda följande åtgärder för att öka kraven på 
försörjningsstödstagare genom: 
– Att kontrollera i bil- respektive företagsregister innan beslut fattas för samtliga i

hushållet såväl nya som gamla biståndstagare.
– Att avslå ansökningar om bistånd till personer som uteblir utan giltigt skäl från

aktiviteter/sysselsättning.
– Att öka samarbetet med Framsteget, näringslivsenheten och arbetsförmedlingen

för att skyndsamt finna sysselsättning och på sikt minska
försörjningsstödstagare.

– Att införa ”motprestation” vid försörjningsstöd till exempel plocka skräp, städa
utomhus.
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 Sammanträdesdatum  
 2020-05-12  

Socialnämnden   

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

– Att införa krav på SFI undervisningen om närvaro, progressions- samt 
kunskapsresultat på individnivå. 

– Att minst två gånger per termin redovisa kostnader för tandvård samt redovisa 
snittkostnad/individ. 

– Att minst två gånger per termin redovisa hur många som erhöll försörjningsstöd 
redovisat på olika orsakskoder samt utbetalt belopp per orsakskod. 

– Att minst två gånger per termin redovisa kostnader för bostäder. 
– Att till varje nämnd redovisa hur många bidragstagare som har anvisats till en 

insats/utbildning under föregående månad. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan bifalla förvaltningens förslag punkt 1, 2, 3 och 
5 och finner att så sker. 
Ordförande frågor om nämnden kan bifalla Alliansens förslag enligt punkt 4 och 
finner att så sker. 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2020-05-05  

Kultur- och fritidsnämnden  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 30 Dnr 2020/00025  

Månadsuppföljning, delårsuppföljning, delårsrapport 
och årsredovisning/bokslut 2020 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

3. Kommunfullmäktige beslutar att kultur- och fritidsnämnden får tilläggs-

budget år 2020 med ett engångsbelopp på 1 750 000 kronor för utrednings-

kostnader under 2018-2020 till investeringar simhall (862 000 kronor) och 

bibliotek (888 000 kronor).     

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisad Delårsuppföljning per 

mars 2020.    

Sammanfattning  

  

Prognos per mars vid delårsuppföljning är ett underskott med 1,7 miljoner 

kronor från budgeterat. 

I samband med förändrade bokföringsregler behöver 2018-2020 års utred-

ningskostnader för simhall och bibliotek flyttas från investeringar till drift-

budgeten. Detta innebär att förvaltningen belastas av ett underskott om 1,7 

miljoner kronor som inte kunde förutses när budgeten lades 2019.  

Om nämnden ska hantera underskottet inom ram kan det innebära lägre 

budget för föreningsbidrag. Konsekvenserna av det alternativet innebär att 

inga personaluppsägningar behöver göras, servicen till föreningar och med-

borgare kan bibehållas.  

Personaluppsägningar har svårt få effekt under 2020 då flertalet medarbetare 

har 6 månaders uppsägning. Personaluppsägningar innebär också minskat 

öppethållande på bibliotek, simhall och fritidsgårdar samt att service till för-

eningar minskar. 

Personal- och lokalkostnader står för 72% av kostnaderna i budget och dessa 

poster är svåra att påverka under 2020. 

Fortsatt minskade intäkter under hösten kan leda till ett underskott. Progno-

sen bygger på att intäkterna är i normalläge under hösten igen. 

Kultur och fritidsnämnden har både ökade och minskade kostnader på grund 

av covid-19. 

Totalt för investeringsbudget prognosticeras ett underskott med 100 000 

kronor.    
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Kultur- och fritidsnämn-
den 
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Beslutsunderlag 

Denna tjänsteskrivelse KFN 2020/00025 nr 1080 

Delårsuppföljning per mars 2020 Kultur- och fritdsnämnden   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yrkande från Roger Norin(L) på ett förtydligande om vilka projekt dessa ut-

redningskostnader tillhör och att dessa kostnader som faller på 2020 års 

budget är retroaktiva från 2018 och fram till 2020.  

Beslutsgång 

Vice ordförande Pyry Niemi (S) frågar om nämnden kan bifalla förvaltning-

ens förslag med det tillägg som Roger Norin (L) yrkar på och finner att så 

sker.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomichef 
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1 Driftredovisning 

Prognosrapport 

  
Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Utfall jan-
mars 

Prognos för 
året 

Avvikelse 
från budget 

Kultur- och fritidsnämnd -299 -200 -41 -230 -30 

Nämndadministration -295 -389 -95 -355 34 

Turistverksamhet 0 0 -13 0 0 

Allmän fritidsverksamhet -1 805 -732 -175 -731 1 

Bidrag fritid -3 610 -3 618 -95 -3 618 0 

Stöd till studieorgan. -360 -360 0 -360 0 

Allmän kulturverksamhet -2 946 -3 635 -309 -3 337 298 

Bibliotek -7 488 -6 725 -2 088 -7 935 -1 210 

Utomhusanläggningar -5 604 -7 698 -1 698 -7 603 95 

Ishall -4 606 -5 152 -1 229 -5 191 -39 

Simhall -4 823 -5 688 -1 168 -6 294 -606 

Föreningslokaler -10 031 -10 120 -2 521 -10 502 -382 

Fritidsgårdar -3 495 -5 808 -1 437 -5 617 191 

Förvaltningsövergripande -3 749 -4 114 -1 215 -4 167 -53 

Övrig kommungemensam admi -35 0 0 0 0 

Summa -49 146 -54 239 -12 083 -55 940 -1 701 

2 Kommentarer till driftredovisning 

Prognos per mars vid delårsuppföljning är ett underskott med 1,7 miljoner kronor från 

budgeterat. 

I samband med förändrade bokföringsregler behöver 2018-2020 års utredningskostnader för 

simhall och bibliotek flyttas från investeringar till driftbudgeten. Detta innebär att 

förvaltningen belastas av ett underskott om 1,7 miljoner kronor som inte kunde förutses när 

budgeten lades 2019. 

Det finns underskott mot budget förutom utredningskostnaderna inom verksamheterna 

bibliotek och föreningslokaler. Underskotten balanseras av överskott mot budget för allmän 

kulturverksamhet och fritidsgårdarna. 

Allmän kulturverksamhet överskott 298 000 kronor 
Inom denna verksamhet redovisas bland annat bidrag och offentliga arrangemang. Det finns i 

dagsläget flera osäkerhetsfaktorer gällande genomförande av vissa arrangemang på grund av 

covid-19. Ett antal arrangemang har ställts in och leder till överskott: valborg, nationaldagen. 

Arrangemang som genomförs med föreningsstöd har också minskat. 

Bibliotek underskott 1,2 miljoner kronor 
Verksamheten bibliotek har ett effektiviseringskrav som balanseras av överskott inom andra 

verksamheter. Utredningskostnader under 2018-2020 redovisas i driftbudget och ökar på 

underskottet med 888 000 kronor. 
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Simhall underskott 606 000 kronor 
Utredningskostnader under 2018-2020 för ny simhall redovisas i driftbudget och belastar 

driftbudget med 863 000 kronor. Intäkterna är lägre än budgeterat och beror på covid-19. 

Lägre personalkostnader ger ett totalt underskott med 606 000 kronor. 

Föreningslokaler underskott 382 000 kronor 
Beslutade utredningskostnader för investering av ny Multiarena Gröna Dalen är inte 

budgeterade kostnader med 250 000 kronor. Lägre intäkter för uthyrning av sporthallar under 

våren bidrar till ett underskott mot budget. 

Fritidsgårdar överskott 191 000 kronor 
Lägre personalkostnader än budgeterat leder till ett överskott för verksamheterna. Då 

verksamheterna inte kunnat genomföras enligt plan , exempelvis öppettider och 

gruppstorlekar, på grund av covid-19 är behovet av personal lägre än förväntat. 

2.1 Är prognosen för året ett underskott gentemot budget? 

Budgeten är inte i balans för kultur och fritidsnämnden då ett underskott på 1,7 miljoner 

kronor prognostiseras. 

I samband med förändrade bokföringsregler behöver 2018-2020 års utredningskostnader för 

simhall och bibliotek flyttas från investeringar till driftbudgeten. Detta innebär att nämnden 

belastas av ett underskott om 1,7 miljoner kronor som inte förutsågs när budgeten lades 2019. 

Kostnader för utredningsarbete från 2018-2020 kvartal 1 belastar således 2020 års budget. 

Om nämnden ska hantera underskottet inom ram kan det innebära lägre budget för 

föreningsbidrag. Konsekvenserna av det alternativet innebär att inga personaluppsägningar 

behöver göras, servicen till föreningar och medborgare kan bibehållas, 

Personaluppsägningar har svårt få effekt under 2020 då flertalet medarbetare har 6 månaders 

uppsägning. Personaluppsägningar innebär också minskat öppethållande på bibliotek, simhall 

och fritidsgårdar samt att service till föreningar minskas. 

Personal- och lokalkostnader står för 72% av kostnaderna i budget och dessa poster är svåra 

att påverka under 2020. 

Fortsatt minskade intäkter under hösten kan leda till ett underskott. Lägre stöd till föreningar 

under 2020 förväntas som ett resultat av covid-19. Prognosen bygger på att intäkterna är i 

normalläge under hösten igen. 

  

Redovisad
e åtgärder i 
februarirap

port, tkr 

Redovisad
e åtgärder i 
marsrappo

rt, tkr 

Underskott enligt prognos (använd minustecken) -3 272 -1 700 

Åtgärder för att komma i balans:   

Personalkostnad på rätt förvaltning 681  

Omprioritering av förvaltningschef inom nämndens ram 590  

Utökad driftbudgetram beslutas av kommunfullmäktige 1 751 1 700 

Återstår att åtgärda 250  

Summa (ska bli noll) 0 0 

2.2 Nämndens behandling av ekonomiuppföljning 

KFN nr  2020-03-31 §17 

Beslut att godkänna ekonomiuppföljningen. 
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2.3 Ekonomiska effekter i samband med covid-19 pandemin 

Kultur och fritidsnämnden har både ökade och minskade kostnader på grund av covid-19. 

I prognosen beräknas intäkterna vara lägre under våren och förväntas vara enligt budget under 

hösten. Det är hyresintäkter, badavgifter, biblioteksförsäljning. 

Under våren har ett antal arrangemang ställts in och den största budgeten var för 

nationaldagen. Arrangemang under hösten beräknas genomföras. Håbo festdag planeras 

genomföras i oktober men totala kostnaden är osäker beroende bland annat på uteblivna 

sponsorintäkter. 

Det finns en risk att kostnader för utlåning av E-böcker kan öka. För att hålla mediabudgeten 

har biblioteket varit tvungna att sänka gränsen för antalet lån/vecka. 

Ekonomiska effekter i samband med covid-19 

Ekonomiska 
effekter  t o m 

mars, tkr 

Ekonomiska 
effekter i 
prognos 
helår, tkr 

Minskade intäkter under våren 2020 = ökad kostnad  327 

Minskade kostnader inställda arrangemang , ex Nationaldagen  -200 

Minskade personalkostnader  -200 

Summa  -73 

 

3 Investeringsredovisning 

3.1 Investeringsredovisning 

Prognosrapport investeringar 

   Bokslut 2019 Budget 2020 
Utfall Jan-

Mars 
Prognos helår 

Avvikelse från 
budget 

32 Bibliotek      

1386 
Nytt bibliotek, 
(KuL) 

-152     

3004 
Biblioteksweb
b 

-54     

3307 
Inventarier 
bibliotek 

-48     

34 
Idrotts- o 
fritidsanl. 

     

1396 
Upprustn 
Gröna Dal IP 

-48 -2 952 -9 -2 952  

6651 
Ljudanläggnin
g idrott 

 -100  -200 -100 

6802 
Maskin 
redskapsbära
re 

 -1 385  -1 385  

35 Fritidsgårdar      

6652 
Möbler 
fritidsgårdar 

 -165  -165  
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   Bokslut 2019 Budget 2020 
Utfall Jan-

Mars 
Prognos helår 

Avvikelse från 
budget 

6801 
Invent möbler 
administrat 

-44     

Summa  -346 -4 602 -9 -4 702 -100 

3.2 Kommentarer till investeringsredovisning 

Enligt beslut av nämnd KNF 2020-03-31 §17 prioriterades budget om per projekt. Från 

ljudanläggning på ishallen till upprustning av fritidsgårdslokaler. Nu behöver detta beslut 

ändras tillbaka. Totalt för investeringsbudget prognosticeras ett underskott med 100 000 

kronor. 

Projekt 1396 Upprustning Gröna dalens IP i balans med budget  
Viss utrustning (bland annat säkerhetsbur) köps in och beräknas levereras innan sommarens 

början. Återstående upprustning planeras genomföras under hösten. 

Projekt 6651 Ljudanläggning idrott underskott 100 000 kronor 
Den nya ridanläggningen på Lundby gård är inte komplett utan en ljudanläggning. En 

investering planeras därför med basutrustning så verksamheten kan nyttja ridhuset till fullo. 

Projekt 6805 Maskin redskapsbärare i balans med budget 
Redskapsbäraren är levererad. Viss utrustning samt justering av garage återstår. 

Projekt 6652 Möbler och kök fritidsgårdar i balans med budget 
Budget beräknas användas. Det är kostnader för kök och viss övrig upprustning på 

Slottsgården samt upprustning och möbler på K5. 

4 Volym- och resursmått 

4.1 Volymmått 

Mått Utfall 2019 
Utfall mars 

2019 
Utfall mars 

2020 
Budget 2020 Prognos 2020 

Antal besök på 
biblioteket 

165 315 35 227 41 158 140 000 115 000 

Antal besök på biblioteket 

Fysiska besök på biblioteket under januari-mars var 25 038 (2019; 29 725) 

Digitala besök via bibliotekets webb under januari-mars var 16 120 (2019; 16 132) 

Man ser en stor minskning av de fysiska besöken redan under mars månad på grund av covid-

19 pandemin, gymnasiet stängde och riskgrupper uppmanades att stanna hemma. Bibliotekets 

webb har fortsatt hög användning. Den är lättanvänd och funktionell och den används flitigt 

av bibliotekets användare. 

Biblioteket har vidtagit ett flertal åtgärder för att minska smittspridningen av Covid 19 vilket 

påverkar de fysiska besöksantalen. Samtidigt som vi begränsat tillgängligheten på biblioteket 

har vi ökat utlämning av bokkassar utanför biblioteket och en högre digital kommunikation 

byggs upp med våra användare. Bibliotekets e-tjänster är fortsatt mycket populära, både e-

böcker och strömmad film. För att hålla mediebudgeten har vi dock varit tvungna att sänka 

gränsen för antalet lån/vecka. 

Eftersom vi inte vet hur långvarig pandemin blir är det svårt att göra en prognos för hela året 

men om de digitala besöken fortsätter på samma nivå och vi räknar med att de fysiska 

besöken halveras så får vi en årsprognos på 115 000 besökare. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2020-04-23  

Tekniska nämnden  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 55 Dnr 2020/00085  

Delårsbokslut per mars 2020 tekniska nämnden 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att godkänna redovisningen av nämndens 

delårsbokslut per mars 2020 och överlämna den till kommunstyrelsen   

Sammanfattning  

Tekniska nämnden prognosticerar ett underskott i driften för de skattefinan-

sierade verksamheterna på 1,2 miljoner kronor 

De taxefinansierade verksamheterna prognosticerar ett överskott i driften på 

600 001 kronor.  

Underskottet i den skattefinansierade verksamheten beror främst på ändrade 

redovisningsprinciper samt ökade kostnader som hör samman med coro-

naviruset. De nya redovisningsprinciperna innebär att bidrag från exploatö-

rer för investering i infrastruktur såsom gator och parker numera ska resul-

tatföras omgående och inte periodiseras som tidigare. Tidigare har sådana 

intäkter årligen kompenserat gatu- och parkavdelningen för de ökade kapi-

talkostnader som infrastrukturen medfört 

Överskottet i den taxefinansierade verksamheten beror dels på lägre kapital-

kostnader än budgeterat och dels på vite som erhållits från en entreprenör 

som inte har fullföljt uppdrag enligt avtal. 

När det gäller investeringar så prognosticerar de skattefinansierade verk-

samheterna ett överskott på +3,1 miljoner kronor och de taxefinansierade 

verksamheterna ett underskott på -2,9 miljoner kronor.  

Beslutsunderlag 

Delårsbokslut per mars 2020 tekniska nämnden   

      

     ______ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomichef 

Förvaltningsekonom 

Teknisk chef 
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1 Driftredovisning 

Prognosrapport 

  
Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Utfall jan-
mars 

Prognos för 
året 

Avvikelse 
från budget 

Tekniska Nämnden -253 -210 -67 -210 0 

Nämndadministration -333 -267 -54 -297 -30 

Gator, vägar, parkering -32 259 -32 321 -6 377 -34 222 -1 901 

Parker -5 723 -4 829 -885 -4 983 -154 

Kommersiell verksamhet 911 400 548 450 50 

Fastighet -6 930 2 511 3 113 3 633 1 122 

Lokalvård -15 955 -16 385 -3 809 -16 737 -352 

Teknisk vht övergripande -219 -558 -101 -526 32 

Övrig kommungemensam admi -2 286 -2 419 -591 -2 411 8 

Summa -63 048 -54 078 -8 222 -55 303 -1 225 

2 Driftredovisning taxefinansierad verksamhet 

Prognosrapport taxefinansierat 

  Bokslut 2019 Budget 2020 Utfall jan- mars Prognos för året 
Avvikelse från 

budget 

Avfallsverksamhet -901 0 5 491 -1 300 -1 300 

VA verksamhet 0 0 7 910 401 401 

Summa -901 0 13 401 -899 -899 

3 Kommentarer till driftredovisning 

Tekniska förvaltningen 

De skattefinansierade verksamheterna inom förvaltningen - fastighet, gata och park samt 

lokalvård - prognosticerar sammantaget ett underskott på 1,2 miljoner kronor. Underskottet är 

kopplade till ändrade redovisningsprinciper samt ökade kostnader i samband med 

coronaviruset. Förvaltningen bedömer att detta är orsaker som förvaltningen kommer att 

kompenseras för. 

De taxefinansierade verksamheterna VA och avfall har en prognos som jämfört med budget 

ger ett överskott på 600 000 kronor (401 000 kronor respektive 200 000 kronor). Det innebär 

att uttaget från VA- respektive avfallsfonden kommer att bli mindre än budgeterat. 

Till och med mars månad kan inte några ekonomiska konsekvenser av coronapandemin 

urskiljas förutom inom lokalvården (se nedan) samt inom fastighetsverksamheten genom 

mindre hyresintäkter. 

Fastighet - överskott 1,1 miljoner kronor 

Fastighetsverksamheten prognosticerar ett överskott på 1,1 miljoner kronor. Orsaken är i 

huvudsak lägre kapitalkostnader beroende på att större investeringsprojekt inte färdigställts i 

planerad takt. 

En omorganisation har skett mellan socialförvaltningen och tekniska förvaltningen där en 

bostadsförvaltare har flyttat över till fastighetsavdelningen. På grund av omorganisationen 
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behöver budgeten justeras och 595 000 kronor tillföras tekniska nämnden från socialnämnden. 

Gator, vägar, parkering, parker och kommersiell verksamhet - underskott -2,0 miljoner 

kronor 

Gatu- och parkverksamheten har en prognos som avviker från budget med 2,0 miljoner 

kronor. Prognosen för investeringsbidrag och intäktsränta kopplat till dessa är 3,3 miljoner 

kronor lägre än budgeterat på grund av nya redovisningsprinciper för bidrag från exploatörer 

för investeringar i infrastruktur. Tidigare har sådana intäkter årligen kompenserat gatu- och 

parkavdelningen för de ökade kapitalkostnader som infrastrukturen medfört som inte var 

kända då budgeten lades. Uteblivna investeringsbidrag balanseras delvis av att 

kapitalkostnaderna till följd av bland annat senarelagda investeringar förväntas bli 1,3 

miljoner kronor lägre än budgeterat. Sammantaget innebär detta en prognos som är 2,0 

miljoner kronor lägre än budget för verksamheten. 

Lokalvård - underskott -352 000 kronor 

Prognosen för året är högre än budget främst till följd av ökade kostnader i samband med 

Corona-pandemin. En korrekt prognos är i dagsläget svår att göra då det är oklart hur länge 

pandemin kommer att fortsatta samt vilka konsekvenser den kommer att få på sikt. 

För att klara de nya utökade lokalvårdskraven behöver vikarier tas in för att förstärka 

bemanningen. Förbrukningen av hygienpapper, tvål samt övriga städmaterial har ökat på 

grund av ett ökat rengöringsbehov. 

Avtal för lokalvård i externa lokaler ses över och ersättningsnivån indexregleras vilket leder 

till att ökade intäkter. På grund av pandemin har dock flera uppdrag ställts in vilket påverkar 

prognosen negativt. 

Sommarjobbare kommer inte att kunna tas emot på grund av smittrisken kopplat till 

coronaviruset. Kostnad för sommarjobbare kvarstår dock och ingår i prognosen. 

I prognosen ingår ökade kostnader på totalt 406 000 kronor till följd av pandemin. Merparten 

av dessa kostnader bedöms vara av sådan karaktär att de kan ersättas genom externa medel 

utom möjligen bortfallet av interna intäkter på 61 000 kronor. 

VA - överskott 401 000 kronor 

Ett överskott prognostiseras mot budget med 401 000 kronor. Avvikelsen beror på lägre 

kapitalkostnader än budgeterat. Detta innebär att 9,1 miljoner kronor behöver tas i anspråk 

från VA-fonden jämfört med de budgeterade 9,5 miljoner kronorna. 

Planerade ledningsåtgärder både i projekt och drift kan komma att bli försenade på grund av 

att det till stora delar saknas ledningsrätter/markåtkomst för ledningsnätet i kommunen. Det 

finns svårigheter att få tillträde till marken. 

Avfall - överskott 200 000 kronor 

Prognosen per mars är 200 000 kronor bättre än budget. Detta innebär att 1,3 miljoner kronor 

behöver användas av avfallsfonden jämfört med 1,5 miljoner kronor som var budgeterat. 

Största anledningen till den bättre prognosen är ökade intäkter till följd av vite gentemot en 

entreprenör som inte fullföljt sitt uppdrag enligt avtal. 

3.1 Är prognosen för året ett underskott gentemot budget? 

Tekniska förvaltningen 

Totalt sett uppvisar den skattefinansierade verksamheten inom förvaltningen ett underskott 

mot budget med 1,2 miljoner kronor. Underskottet är kopplade till ändrade 

redovisningsprinciper samt ökade kostnader i samband med Corona. Förvaltningen bedömer 

att detta är orsaker som förvaltningen kommer att kompenseras för och anser därför att 
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särskilda åtgärder inte behöver vidtas. 

De taxefinansierade verksamheterna uppvisar ett överskott mot budget. Medel från avfalls-

respektive VA-fonden har planerats tas i anspråk under året för att nå en balanserad budget. 

Fastighet 

Prognosen för året är ett överskott. En osäkerhet som finns är kostnaden för media och för 

gårdsanläggningar. En kall och snörik inledning av vintern kan medföra stora kostnader för 

uppvärmning och snöröjning som är svåra att planera för. 

Coronapandemin bedöms påverka ekonomin negativt i form av lägre hyresintäkter. Eventuell 

skadegörelse kan medföra oplanerade kostnader. 

Gata och park 

Prognosen visar på ett underskott för året som uppgår till -2,0 miljoner kronor. Anledningen 

är att investeringsbidrag och intäktsräntan kopplat till dessa är 3,3 miljoner kronor lägre än 

budgeterat på grund av nya redovisningsprinciper. Underskottet balanseras av att prognosen 

för kapitalkostnaderna är 1,3 miljoner kronor lägre än budgeterat, vilket ger ett netto på ca 2 

miljoner kronor. 

Så som beskrivits i tidigare ekonomiuppföljningar finns också en osäkerhet avseende 

kostnader för vinterväghållningen under perioden november-december. 

Kompensation i form av en ökad ram bör erhållas med anledning av de nya 

redovisningsprinciperna. 

Som en följd av exploateringsverksamheten och den järnvägsövergång som har anlagts vid 

Björnängsvägen inom Logistik Bålsta-området har kommunen och Benders avtalat om att 

dela på driftkostnaden. Kommunens del av kostnaden uppgår till 350 000 kronor årligen och 

kommer att belasta gatu- och parkverksamheten från och med 1 april 2020. Denna kostnad 

ingår inte i nuvarande prognos. 

Lokalvård 

I prognosen ingår ökade kostnader på totalt 406 000 kronor till följd av pandemin. Merparten 

av dessa kostnader bedöms vara av sådan karaktär att de kan ersättas genom externa medel 

utom möjligen bortfallet av interna intäkter på 61 000 kronor. 

För en ökad beredskap sker en regelbunden kontroll av förbrukning/kostnader av 

hygienmaterial med möjlighet att nyttja krislager vid budgetrisk. 

VA 

Ett överskott prognostiseras mot budget med 401 000 kronor. Detta innebär att 9,1 miljoner 

kronor behöver tas i anspråk från VA-fonden jämfört med de budgeterade 9,5 miljoner 

kronorna. 

Planerade ledningsåtgärder både i projekt och drift kan komma att bli försenade på grund av 

att det till stora delar saknas ledningsrätt/markåtkomst för ledningsnätet i kommunen. 

Avfall 

Prognosen per mars är 200 000 kronor bättre än budget. Detta innebär att 1,3 miljoner kronor 

behöver användas av avfallsfonden jämfört med 1,5 miljoner kronor som var budgeterat. 

  

Redovisad
e åtgärder i 
februarirap

port, tkr 

Redovisad
e åtgärder i 
marsrappo

rt, tkr 

Underskott enligt prognos (använd minustecken)   

Åtgärder för att komma i balans:   
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Redovisad
e åtgärder i 
februarirap

port, tkr 

Redovisad
e åtgärder i 
marsrappo

rt, tkr 

   

Återstår att åtgärda   

Summa (ska bli noll)   

3.2 Nämndens behandling av ekonomiuppföljning 

Vid senaste rapporteringen till tekniska nämnden den 19 mars 2020 redovisades 

månadsuppföljning per sista februari med en prognos i balans. Nämnden noterade 

ekonomiuppföljningen utan krav på åtgärder. 

3.3 Ekonomiska effekter i samband med Corona 

Fastighetsavdelningen har under tiden januari till mars haft en minskad intäkt som hör 

samman med coronapandemin. Beloppet utgörs av lämnad rabatt på 68 000 kronor på hyran 

till Såldax AB som hyr bowlinghallen i Fridegård. 

Lokalvårdsavdelningen har ökade kostnader för inköp av hygienpapper, tvål samt övrigt 

städmaterial på grund av ökat rengöringsbehov. Verksamheten har också extra kostnader för 

ökad bemanning för att klara de utökade lokalvårdskraven. Även beräknat intäktsbortfall finns 

med i prognosen, främst för städning av lokaler som hyrs av kultur- och fritidsförvaltningen 

och som under pandemin nu inte används i samma utsträckning som beräknat och därmed inte 

har samma städbehov. 

Ekonomiska effekter i samband med Corona 
Ekonomiska 

effekter  t o m 
mars, tkr 

Ekonomiska 
effekter i 
prognos 
helår, tkr 

Hyresrabatt Såldax AB (Fastighet) -68 -145 

Utökad bemaning (Lokalvård) 0 -225 

Inkomstbortfall (Lokalvård) -1 -61 

Ökad förbrukning Tvål, hygienpapper samt övrigt städmaterial (Lokalvård) -8 -120 

Summa -77 -551 

4 Investeringsredovisning 

4.1 Investeringsredovisning 

(P) före projektnamnet betyder att budgeten är preliminär och att igångsättningsbeslut inte är 

fattat. 

Prognosrapport investeringar 

   Bokslut 2019 Budget 2020 
Utfall Jan-

Mars 
Prognos helår 

Avvikelse från 
budget 

24 
Väg- och 
jvgnät, 
parkerin 

     

1301 
Trafiksäkerhet
shöj. åtg 

-2 251 -1 600 -684 -1 600  

1303 
Gatubelysnin
g Ullevivägen 

-745     
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   Bokslut 2019 Budget 2020 
Utfall Jan-

Mars 
Prognos helår 

Avvikelse från 
budget 

1304 
Markområde 
för upplag snö 

 -592   592 

1305 
Omb 
gatubelys 
Badhusv-Run 

 -830 -1 -830  

1306 
Granåsens 
spår 
belysnings 

 -3 520  -3 520  

1307 
Trygghetsåtg
ärder gatubel 

 -2 000 -6 -2 000  

1308 
Renovering 
gatubelysning
s 

 -2 200 -363 -2 200  

1309 
Förtätning 
belys Kalmarv 

 -460 -2 -460  

1310 Utbyte till LED  -2 940 -75 -2 940  

1311 
Seriebyte av 
ljuskällor 

 -488 -2 -488  

1312 
belys gc 
nämndemans
-stock 

 -160 -2 -160  

1313 
Belysning 
Järnvägspark
en 

 -189 -1 -189  

1314 
Dekorationsb
el 
Väppebyäng 

 -159 -1 -159  

1316 
GC Lillsjöns 
företagspark 

 -540 -4 -540  

1358 
Planerat uh 
beläggningar 

-12 146 -7 100 -95 -7 100  

1364 
Kraftleden 
trafiksäkerhet 

-142  -58   

1371 
Hissar vid 
stationen 

-2 568     

1372 
Utbyte 
kvicksilverarm
atu 

-508     

1376 
Utbyggnad av 
gatubelysnin 

     

1378 
Konstbyggn 
(brokonstr) 

-200 -3 518 -19 -3 518  

1379 
Utv.offentl 
utemiljö park 

-287     

1380 
Byte av 
vägtrummor 

-831 -630 -33 -630  

1384 
Väppeby äng 
Gata GCV 

-512     

1388 
Skyltpolicy 
samt genomf. 

-86     

1389 
Pulkabacke 
Dumpers 

-121     
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   Bokslut 2019 Budget 2020 
Utfall Jan-

Mars 
Prognos helår 

Avvikelse från 
budget 

1390 
GC-väg Viby 
Vilunda 

-443 -8 965 -4 -8 965  

1391 
Upprustn.grus
bel. GC väg 

-404     

1392 
Breddning 
Dalstigen 

-293 -2 587 -37 -2 587  

1397 
Skokloster 
GC-väg 

-12 -2 500 -2 -2 500  

1398 
Borttag av 
bom 
skeppsväge 

-183  -25   

1399 
Flytt 
gatubelysning
scentr 

-1 866     

25 Parker      

1315 
Hundrastgård 
Skokl o Båls 

 -500  -140 360 

1379 
Utv.offentl 
utemiljö park 

-154 -2 000  -2 000  

1382 
Upprustning 
lekplatser 

-33 -3 704 -5 -3 704  

1394 
Gångbro 
Järnvägspark
en 

-165 -195 29 -135 60 

91 
Fastighetsförv
altning 

     

1102 
Energieffektivi
sering 

  -7   

1138 
Granåsen 
toaletter o kall 

-135 -6 865 -11 -6 865  

1139 
Bättre 
inomhusmiljö/l
uft 

-667 -833 -85 -833  

1141 
Fridegårdsgy
mna om 
klassr 

-2 176     

1142 
Ny 
fotbollsanläg 
etapp 2 

 -500   500 

1143 
Gröna dalen 
fsk 2 avd 

 -15 000  -15 000  

1164 
Renovering 
simhallen 

-1 655     

1173 
Ny förskola 
frösundavik 

-557     

1174 
Västerängssk
olan kök 

-14     

1175 
(P) 
Vibyskolans 
kök 

-2 805     

1178 Lundby ridhus -1 601     

1180 Ishall, -817  -9   
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   Bokslut 2019 Budget 2020 
Utfall Jan-

Mars 
Prognos helår 

Avvikelse från 
budget 

energiåtg.o 
entrÃ© 

1181 
Planerat 
underhåll 

-6 892 -12 915 -804 -12 915  

1184 
Futurum om- 
och tillbyggn 

-31 132 -32 001 -1 421 -32 001  

1188 
(P) 
Skogsbrynet 
utbyggnad 

-4 769 -35 000 -885 -35 000  

1190 
Säkerhetsåtg
ärder 

-503 -2 997 -17 -2 997  

1191 
Energiåtgärd 
ventilation 

-2 155 -2 669 -40 -2 669  

1195 
Solenergi 
utred install 

-38 -5 301 -891 -5 301  

1197 
Energieffektivi
sering 

-1 502 -2 000 -132 -2 000  

1198 
Idrottshall 
Gröna 
Dalen/m 

 -500   500 

1199 
Skeppsgårde
n omby 
förenin 

-1 092 -5 908 -184 -5 907 1 

1362 
Ny 
fotbollsanlägg
ning 

-9 293     

1385 
Ny Simhall 
(Fastighet ) 

-225 -500 -209  500 

1386 
Nytt bibliotek, 
(KuL) 

 -591   591 

5163 
Lokalvård 
skurmaskin 
2019 

-77     

5313 
Lokalvård 
Skurmaskin 
2020 

 -160  -160  

Summa  -92 055 -171 117 -6 085 -168 013 3 104 

4.2 Investeringsredovisning taxefinansierat 

(P) före projektnamnet betyder att budgeten är preliminär och att igångsättningsbeslut inte är 

fattat. 

Prognosrapport taxefinansierade investeringar 

   Bokslut 2019 Budget 2020 
Utfall Jan-

Mars 
Prognos 

helår 
Avvikelse 

från budget 

76 
Vattenförs. o 
avloppshant 

     

1213 
Omläggning 
ledningar 

-10 744 -13 170 -4 754 -13 170  

1214 
Nya 
förbindelsepunkter 

-2 365 -4 000 -79 -4 000  
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   Bokslut 2019 Budget 2020 
Utfall Jan-

Mars 
Prognos 

helår 
Avvikelse 

från budget 

1219 Exploatering tätort   5   

1250 
Biskops-Arnö 
pågående 

-1 235     

1252 
Omb Skokl 
råvattenintag 

-547     

1253 Bålsta reningsverk -3 951 -3 643 -545 -3 643  

1254 Bålsta vattenverk -2 394 -273 -26 -273  

1255 
Skokloster 
reningsverk 

-1 411 -575  -575 -1 

1256 
Skokloster 
vattenverk 

-465 -7 396 -8 -7 396  

1258 
Underhåll 
pumpstationer 

-2 404 -2 594  -2 594  

1266 
Vattentornet, 
skal/fasad 

-9 -1 991  -1 991 -1 

1267 
Bålsta tätort 
ledningar 

-2 221 -27 721 -1 076 -27 721  

1268 
Bålsta tätort 
pumpstation 

-78 -11 916 -36 -11 916  

1269 
(P) Utloppsledn 
arv Bålst 

-445 -12 555 -370 -12 555  

1270 
Ledn med 
stickspår Logist 

-108 -9 392 -716 -9 392  

1271 
GAP, 
huvudmatning 

 -12 000  -12 000  

1272 
Omläg ledning 
pga kapacit 

-3 -4 997 -3 -4 997 -1 

1273 
Skokloster 
Vattenv Nybygg 

 -1 500 -3 -600 900 

1274 
Skokloster 
reningsv nybyg 

 -1 500  -600 900 

1276 
Reservoar ledning 
Krägga 

 -10 000 -26 -10 000  

5159 
Maskiner o verk. 
VA 2016 

-1 274 -1 226  -1 226  

77 Avfallshantering      

1401 
Effektivisering 
ÅVC 

-180 -454  -454  

1403 
Behållare insaml 
avfall 

-455     

1405 
Projekt o 
utbygnad ÅVC 

-17 -1 498  -1 498  

1411 
Kärl 
fastighestnära 
insam 

 -19 000  -23 700 -4 700 

Summa  -30 306 -147 401 -7 637 -150 301 -2 903 
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4.3 Kommentarer till investeringsredovisning 

Gata 

1304, Markområde för upplag av snö mm +592 000 kronor 
Upplag för snö, salt, ris, grus, sten och jord. Även uppställning av skrotbilar. Ytbehovet är 

cirka 10 000 m2. Ytan bör asfalteras och stängslas in. 592 000 kronor avser endast 

projektering av anläggningen. Den markyta som var aktuell i samband med 

verksamhetsanalysen har idag avyttrats till annan intressent. Avdelningen disponerar idag ett 

markområde inom nordöstra delen av Logistik Bålsta som det är osäkert om det är möjligt att 

permanenta på grund av den pågående exploateringen. 

Park 

1315 Hundrastgård i Skokloster och gamla Bålsta +360 000 kronor 
Slottsskogens samfällighet har funnit att föreningen inte har intresse av att kommunen 

anlägger en hundrastgård i Skokloster. De önskar inte heller att ta på sig ansvar för drift och 

underhåll för en sådan anläggning. Ursprunget till investeringen är ett medborgarförslag som 

beviljats av fullmäktige under förutsättning att samfälligheten tog på sig detta ansvar. I gamla 

Bålsta pågår för närvarande anläggning av en hundrastgård. Den beräknas vara färdig under 

april månad. Kostnaden för hundrastgården blir cirka 140 000 kronor. Resterande medel, 

360 000 kronor, föreslås användas till att realisera medborgarförslag om utegym i Skokloster 

vilket kommer upp som förslag i tekniska nämnden den 23 april. 

1394 Gångbro Järnvägsparken +60 000 kronor 
En gångbro har byggts under 2019. Förvaltningen har äskat överflytt av återstående medel 

från 2019 eftersom dessa behövs för att färdigställa sittplats med parksoffor på ön samt 

katthinder och skyltning. Årets budget på 600 000 kronor omfördelas till gång- och cykelväg 

till Lillsjöns företagspark, ICA Maxi med flera företag. Tekniska nämnden har redan beslutat 

att flytta 540000 kronor. Flytt av återstående 60 000 kronor i årets budget behöver dock också 

göras vilket kommer upp som förslag i tekniska nämnden 23 april. 

Fastighet 

Flertalet upptagna större fastighetsinvesteringsprojekt har ännu inte startat. Politiska beslut 

inväntas för att erhålla startbesked. 

För att säkerställa ledning och kontroll i pågående och kommande investeringar samt för att 

tydliggöra Håbo kommun som byggherre avser fastighetsavdelningen anställa en 

projektledare. Denna tjänst finansieras huvudsakligen inom de projekt som ska genomföras. 

1142 Ny fotbollsanläggning, etapp 2 +500 000 kronor 

Pågående förberedelsefas. Avsatta medel om 500 000 kronor återlämnas. Utredningen 

kommer inte att medför några kostnader då konsulter inte har anlitats för utredningsarbete. 

1198 Idrottshall /multiarena, Gröna Dalen +500 000 kronor 

Pågående förberedelsefas. Budgeten 2020 avser utredningskostnader. Då utredningsarbetet 

kostnadsförs som drift hos kultur- och fritidsnämnden (50%) och barn- och 

utbildningsnämnden (50%) kan avsatta medel om 500 000 kronor återlämnas. 

1385 Ny simhall +500 000 kronor 

Pågående förberedelsefas. Budgeten 2020 avser utredningskostnader. Då utredningsarbetet 

kostnadsförs som drift hos kultur- och fritidsnämnden kan avsatta medel om 500 000 kronor 

återlämnas. 

1386  Nytt bibliotek +591 000 kronor 

Pågående förberedelsefas. Budgeten 2020 avser utredningskostnader. Då utredningsarbetet 
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kostnadsförs som drift hos kultur- och fritidsnämnden kan avsatta medel om 591 000 kronor 

återlämnas. 

VA 

Skokloster vattenverk nybyggnad +900 000 kronor: 

Kontakter med Norrvatten har initierats under våren 2020. Möte är inplanerat under våren 

2020. Håbo kommun behöver tydliggöra sin intention att för del av kommunen ansluta till 

Norrvattens anläggningar. 

Projektering kan ej påbörjas förrän positiva besked erhållits från kommunalförbundet vilket 

tidigast kan ske under hösten 2020. 

Skokloster reningsverk nybyggnad +900 000  kronor:  

Kontakter med Käppalaförbundet och med Sigtuna kommun har initierats under våren 2020. 

Möten har ägt rum i april. Håbo kommun behöver tydliggöra sin intention att för del av 

kommunen ansluta till Käppalas anläggningar. Vissa frågor behöver också utredas ytterligare. 

Projektering kan ej påbörjas förrän positiva besked erhållits från kommunalförbundet och 

Sigtuna kommun, tidigast kan ske under hösten 2020. 

Avfall 

1411 Kärl fastighetsnära insamling -4,7 miljoner kronor 

Projektet kärlinköp beviljades en budget på 19 miljoner kronor för inköp av fyrfackskärl. 

Budgeten beräknades i ett tidigt skede utifrån dåvarande mängdförteckning på kunder och 

antal kärl samt en bedömning av kostnad för montering, utställning och utbyte av kärl. En 

upphandling har nu genomförts tillsammans med Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro 

kommuner vilket göra att en korrektare bedömning av kostnaderna kan göras. Utifrån 

nuvarande mängdförteckning på kunder och antal kärl beräknas kostnaden för projektet bli 

23,7 miljoner kronor. Alla som bor i villa och fritidshus kommer att få ett första 

informationsutskick om det nya insamlingssystemet under maj månad. Ytterligare information 

kommer att skickas ut efter sommaren och i samband med att kärlen kommer att bytas ut. 

Under denna period kan det bli fler som väljer att dela kärl än idag, vilket gör att mängden 

kärl kan komma att ändras. Först i oktober blir den exakta summan känd då kostnaden baseras 

på den mängdförteckning som är aktuell då. 

5 Volym- och resursmått 

5.1 Volymmått 

Mått Utfall 2019 
Utfall mars 

2019 
Utfall mars 

2020 
Budget 2020 Prognos 2020 

Area inhyrda 
verksamhetslokaler, 
kvm BRA 

16 611 15 493 17 169 17 500 17 500 

Area kommunägda 
verksamhetslokaler, 
kvm BRA 

105 377 104 734 105 377 106 000 106 000 

Producerad mängd 
dricksvatten, tusen 
m3 

1 530 372 390 1 700 1 600 

Antal besök vid 
återvinningscentralen 

93 722 16 629 19 298 94 000 95 000 

Grovavfall, kg/inv 214 28 39 297 297 

Förpackningar, 64 17 16 76 76 
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Mått Utfall 2019 
Utfall mars 

2019 
Utfall mars 

2020 
Budget 2020 Prognos 2020 

kg/inv 

Restavfall, kg/inv    162  

Matavfall, kg/inv    33  

Area inhyrda verksamhetslokaler, kvm BRA 

Utfallet ligger enligt plan 

Area kommunägda verksamhetslokaler, kvm BRA 

Utfallet ligger enligt plan 

Producerad mängd dricksvatten, tusen m3 

Arbete pågår med att uppdatera förnyelseplanen som ska ligga till grund för att bygga bort 

gamla läckande ledningar. Ett antal vattenläckor har redan upptäckts och åtgärdats, 

Samtidigt som arbete sker med att minska läckage och därmed minska producerad mängd 

dricksvatten så ökar antalet abonnenter genom den pågående exploateringen i kommunen 

vilket medför ett behov av att öka produktionen av dricksvatten. 

5.2 Resursmått 

Mått Utfall 2019 
Utfall mars 

2019 
Utfall mars 

2020 
Budget 2020 Prognos 2020 

Avhjälpande 
underhåll, fastigheter 
- fakturerad kostnad 
kr/kvm 

80 14 10 55 55 

Planerat underhåll, 
fastigheter -
 fakturerad kostnad 
kr/kvm 

65 5 7 75 75 

Gatubelysning, kr/inv 255 53 37 257 257 

Vinterväghållning, 
kr/inv 

334 199 57 302 250 

Beläggningsunderhåll, 
kr/inv 

564 6 0 338 338 

Avhjälpande underhåll, fastigheter - fakturerad kostnad kr/kvm 

Ramavtalen med entreprenörer för utförande av byggarbeten blev klara i februari. Endast ett 

fåtal underhållsarbeten har hunnit att utföras sedan dess. 

Planerat underhåll, fastigheter - fakturerad kostnad kr/kvm 

Ramavtalen med entreprenörer för utförande av byggarbeten blev klara i februari. Endast ett 

fåtal underhållsarbeten har hunnit att utföras sedan dess. 

Gatubelysning, kr/inv 

Med de investeringar som planeras avseende belysning så är det möjligt att kostnaden per 

invånare kommer att bli lägre. Måttet beräknat på 21 500 invånare. 
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Vinterväghållning, kr/inv 

Kostnaden för vinterväghållningen har varit förhållandevis låg under perioden januari-mars. 

Prognosen för kostnad/invånare skrivs därför ner. Alla fakturor har inte inkommit vid mars 

månads slut och det är inte förrän per sista juni vi kan vara säkra på utfallet för årets första 

period för vinterväghållning. För perioden november-december måste 2,5 mkr reserveras. 

Måttet beräknas på 21 500 invånare. 

Beläggningsunderhåll, kr/inv 

Inga beläggningsarbeten har utförts ännu under 2020. Måttet beräknas på 21 500 invånare. 
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§ 131 Dnr 2020/00173 

Årsredovisning, Räddningstjänsten Enköping-Håbo 
2019 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner, för Håbo kommuns del, årsredovisning-

en år 2019 för Räddningstjänsten Enköping-Håbo

2. Kommunfullmäktige beviljar, för Håbo kommuns del, ansvarsfrihet för

ledamöterna i förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Enköping-Håbo

avseende verksamhetsåret 2019.

Sammanfattning 

Räddningstjänsten för Enköping och Håbo kommuner har översänt revis-

ionsrapporter för förbundet till respektive kommuner för godkännande. 

Håbo kommun har i kommunens årsredovisning för år 2019 inkluderat 

kommunens andel om 35 procent i den sammanställda redovisningen avse-

ende resultat- och balansräkning.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2020-05-18 § 97 

Tjänsteskrivelse 

Utlåtande PWC för år 2019. 

Utlåtande revisorer för år 2019 

Årsredovisning2019 – Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 

arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  
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§ 97 Dnr 2020/00173  

Årsredovisning, Räddningstjänsten Enköping-Håbo 
2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner, för Håbo kommuns del, årsredovisning-

en år 2019 för Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

2. Kommunfullmäktige beviljar, för Håbo kommuns del, ansvarsfrihet för 

ledamöterna i förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

avseende verksamhetsåret 2019.     

Sammanfattning  

Räddningstjänsten för Enköping och Håbo kommuner har översänt revis-

ionsrapporter för förbundet till respektive kommuner för godkännande. 

Håbo kommun har i kommunens årsredovisning för år 2019 inkluderat 

kommunens andel om 35 procent i den sammanställda redovisningen avse-

ende resultat- och balansräkning.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Utlåtande PWC för år 2019. 

Utlåtande revisorer för år 2019 

Årsredovisning2019 – Räddningstjänsten Enköping-Håbo   

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller för-

valtningens förslag och finner att så sker.  

______________ 

 
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-05-08 KS 2020/00173 nr 95394 

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

 

Årsredovisning, Räddningstjänsten Enköping-Håbo 2019 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige godkänner, för Håbo kommuns del, 

årsredovisningen år 2019 för Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

2. Kommunfullmäktige beviljar, för Håbo kommuns del, ansvarsfrihet för 

ledamöterna i förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Enköping-

Håbo avseende verksamhetsåret 2019.     

 

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 2019 inkluderat 

kommunens andel om 35 procent i den sammanställda redovisningen 

avseende resultat- och balansräkning.     

 
Ärendet 

För 2019 visar räddningstjänsten ett positivt resultat på 162 tkr, en avvikelse 

mot det budgeterade resultatet med -78 tkr. Även balanskravsresultatet är 

162 tkr och därmed uppfyllt. Förbundets egna kapital uppgår till 3 744 tkr. 

 

Håbo kommuns andel är 35 procent av kommunalförbundet. Håbo 

kommuns andel av resultatet utgör ca 60 tkr av förbundets totala resultat.   

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

-Ingen uppföljning 

Uppföljning 

Ingen uppföljning 

Beslutsunderlag 

– Utlåtande PWC för år 2019. 

– Utlåtande revisorer för år 2019 

– Årsredovisning2019 – Räddningstjänsten Enköping-Håbo   

__________ 

Beslut skickas till 

Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

Kommunens revisorer  

  

 











































































SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-01 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 121 Dnr 2018/00571 

Detaljplan 445 Mansängen 9:6 m.fl. (Gröna dalen), för 
antagande 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar detaljplan 445 Mansängen 9:6 m.fl. (Gröna

dalen) enligt 5 kap. 27§ Plan- och bygglagen (2010:900).

Kommunstyrelsens beslut 

2. Kommunstyrelsen beslutar att beteckningen B ska tas bort från den gula

markeringen i planområdet.

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag 4 september 2018 (§137). 

Planförslaget innebär en utveckling av centrumnära lägen som syftar till att 

utöka byggrätt för skola samt möjliggöra en idrottshall, bostäder, ombygg-

nation av simhall samt för att skapa möjlighet för en mindre verksamhet i 

Gröna dalen. 

Förslaget var utställt för granskning under februari-mars i år. Under gransk-

ningen inkom 10 yttranden med synpunkter. Synpunkterna och en parallell 

utredning rörande parering i centrum, har lätt till att möjligheten till Parke-

ring (P) lagts till på det möjliga bostadskvarteret. Vidare utgår del av park-

marken i området nordvästra del. Detta för att säkerställa ytterligare nöd-

vändig parkering, samt ge möjlighet till en ökad flexibilitet och reservkapa-

citet. I övrigt har endast mindre justeringar och förtydliganden gjorts.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2020-05-18 § 87 

Tjänsteskrivelse 

Plankarta, antagande 

Planbeskrivning, antagande 

Granskningsutlåtande 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att gränsen skall gå vid Badhusvägen, detta med 

tanke på framtida användning, och inte låsa annan eventuell användning i 

snar framtid.  

Thomas Moore (SD) yrkar att beteckningen B tas bort från den gula marke-

ringen i planområdet för att inte möjliggöra för fler bostäder i centrumom-

rådet samt att byggnadshöjderna sänks till maximalt 11 meters höjd.  

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Ärende 14



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(3) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-06-01  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Per-Arne Öhman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller el-

ler avslår Owe Fröjds (Båp) ändringsyrkande om att gränsen ska gå vid 

Badhusvägen och finner att kommunstyrelsen avslår detta.  

Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Thomas 

Moores (SD) ändringsyrkande om sänkning av byggnadshöjderna och finner 

att det avslås.   

Ordförande frågar om därefter om kommunstyrelsen bifaller eller avslår 

Thomas Moores (SD) yrkande om borttagande av B från den gula marke-

ringen i planområdet och finner att kommunstyrelsen bifaller detta yrkande.  

Omröstning begärs.   

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 

Thomas Moores (SD) yrkande och nej-röst för avslag till detsamma.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Per-Arne Öhman (M), Helene 

Zeland Bodin (C), Kjell Dufvenberg (L), Christian Nordberg (MP), Fred 

Rydberg (KD), Michael Rubbestad (SD), Thomas Moore (SD).  

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Helene Cranser (S), Fredrik An-

derstedt (S), Sen-Olov Dväring (S), Owe Fröjd (Båp) 

Med 8 ja-röster och 5 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Thomas Moores 

(SD) ändringsyrkande.  

Beslutsgång 2 

Ordförande frågar avslutningsvis om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskot-

tets förslag till beslut och finner att så sker.  

Reservationer 

Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet att avslå ändringsyrkandet om 

gränsen vid Badhusvägen.  

Thomas Moore (SD) och Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet att 

avslå ändringsyrkandet om sänkning av byggnadshöjderna.  

 

______________ 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(3) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-06-01  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2020-05-18  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 87 Dnr 2018/00571  

Detaljplan 445 Mansängen 9:6 m.fl. (Gröna dalen), för 
antagande 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar detaljplan 445 Mansängen 9:6 m.fl. (Gröna 

dalen) enligt 5 kap. 27§ Plan- och bygglagen (2010:900).   

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag 4 september 2018 (§137). 

Planförslaget innebär en utveckling av centrumnära lägen som syftar till att 

utöka byggrätt för skola samt möjliggöra en idrottshall, bostäder, ombygg-

nation av simhall samt för att skapa möjlighet för en mindre verksamhet i 

Gröna dalen. 

Förslaget var utställt för granskning under februari-mars i år. Under gransk-

ningen inkom 10 yttranden med synpunkter. Synpunkterna och en parallell 

utredning rörande parering i centrum, har lätt till att möjligheten till Parke-

ring (P) lagts till på det möjliga bostadskvarteret. Vidare utgår del av park-

marken i området nordvästra del. Detta för att säkerställa ytterligare nöd-

vändig parkering, samt ge möjlighet till en ökad flexibilitet och reservkapa-

citet. I övrigt har endast mindre justeringar och förtydliganden gjorts.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Plankarta, antagande 

Planbeskrivning, antagande 

Granskningsutlåtande   

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller för-

valtningens förslag och finner att så sker.  

______________ 

 
 
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-04-29 KS 2018/00571 nr 95230 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och exploateringsavdelningen 
Anton Karlsson, Planarkitekt 
anton.karlsson@habo.se 

 

Antagande av detaljplan 445 Mansängen 9:6 m.fl. (Gröna dalen) 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige antar detaljplan 445 Mansängen 9:6 m.fl. (Gröna 

dalen) enligt 5 kap. 27§ Plan- och bygglagen (2010:900).   

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag 4 september 2018 (§137). 

Planförslaget innebär en utveckling av centrumnära lägen som syftar till att 

utöka byggrätt för skola samt möjliggöra en idrottshall, bostäder, 

ombyggnation av simhall samt för att skapa möjlighet för en mindre 

verksamhet i Gröna dalen. 

Förslaget var utställt för granskning under februari-mars i år. Under 

granskningen inkom 10 yttranden med synpunkter. Synpunkterna och en 

parallell utredning rörande parering i centrum, har lätt till att möjligheten till 

Parkering (P) lagts till på det möjliga bostadskvarteret. Vidare utgår del av 

parkmarken i området nordvästra del. Detta för att säkerställa ytterligare 

nödvändig parkering, samt ge möjlighet till en ökad flexibilitet och 

reservkapacitet. I övrigt har endast mindre justeringar och förtydliganden 

gjorts.  

 
Ärendet 

Kommunstyrelsen fattade beslut om uppdrag för detaljplanen den 4 

september 2018. 

Gröna dalen planeras att utvecklas till en stadspark som binder ihop de 

centrala delarna av Bålsta med Mälaren och sammanföra Bålstas 

bostadsområden. Aktuell plan omfattar den del av planprogrammet för 

Gröna dalen som går under arbetsnamnet Aktivitetsparken. Aktivitetsparken 

avses att utgöra en viktig entré för Gröna dalen från Bålsta Centrum. Här 

föreslås parkrummet få en mer urban karaktär mot centrum, för att sedan 

övergå till mjukare naturelement in mot parken.  

Gröna Dalenskolans verksamhet kräver större lokaler men deras byggrätt 

tillåter inte en större nyttjandegrad. Därför avser planen att uppdatera deras 

byggrätt och därmed möjliggöra tillbyggnation på Gröna Dalenskolan.  

På den befintliga grusparkeringen nordväst om Gröna dalenskolan avser 

planen att möjliggöra uppförande av en idrottshall för skolverksamhetens 

och föreningslivets förfogande.  

Enligt det planprogram för Gröna dalen, som godkändes av 

kommunstyrelsen den 12 december 2018 så ska en serie dagvattendammar 
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 Datum Vår beteckning 

 2020-04-29 KS 2018/00571 nr 95230 

 

anläggas längs Västerängsbäcken. Planen avser att möjliggöra 

genomförandet av del av det systemet. 

Planområdet areal är 20 ha och omfattas av fastigheterna Eneby 1:11, 

Mansängen 9:3, Mansängen 9:6 och Väppeby 7:218. Planområdets areal och 

avgränsning tar sin form efter intilliggande detaljplaner och funktioner inom 

planområdet. 

Samråd 

Kommunstyrelsen beslutade den 3 juni 2019 om att samråda förslag till 

detaljplan enligt 5 kap. 11§ Plan- och bygglagen (2010:900). Förslag till 

detaljplanen var tillgängligt för samråd under juni-augusti 2019.  

Synpunkter under samrådet berörde främst dagvattenhanteringen och hur 

den avser att säkerställa att inte miljökvalitetsnormen försämras. Ytterligare 

har synpunkter gällande plantekniska frågor inkommit, felaktiga slag på 

gränser samt användningsbestämmelser. 

Ändringar i planhandlingar berör främst användningsslag. Där det främst 

handlar om ytor för bollplaner, som i samrådskedet låg som parkmark men 

inför granskning revideras till att vara idrottsplats. 

Planbeskrivningen har även kompletterats med beskrivande text om 

bostadskvarterets utformning, hur dagvattenhantering avser att inte försämra 

miljökvalitetsnormen för Mälaren-Prästfjärden, samt ytterligare 

förtydliganden.  

Granskning 

Kommunstyrelsen beslutade den 10 februari 2020 om att ställa ut 

planförslaget för granskning enligt 5 kap. 18§ Plan- och bygglagen 

(2010:900). Planförslaget var tillgängligt för granskning mellan den 21 

februari och den 17 mars. Det inkom 13 yttranden varav 10 med synpunkter. 

Yttrande under granskningen berörde främst parkering, risk för förorening 

samt planavgränsning och överensstämmelse med planprogram. Efter 

granskningen har även kommunen startat arbete med en utredning av 

parkering i centrum. 

Även om parkeringsutredningen inte slutförts, har den initialt visat på ett 

grundbehov. För att säkra tillräcklig parkering har plankartan kompletterats 

med användningen parkering (P) för området BDC. På så sätt säkras 

möjlighet till fortsatt pågående användning för parkering.  

Del av parkområdet utgår ur planen. Detta för att möjliggöra en något mer 

flexibel användning av området, om det skulle visa sig finnas ett annat 

framtida behov. I övrigt kompletteras och förtydligas ett mindre antal 

punkter, så som kommunens resonemang kring risk för föroreningar vid 

fjärrvärmepannan och just parkering. 
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Antagande 

Med ovanstående i beaktande föreslår förvaltningen att planförslaget antas. 

Efter ett antagande anslås beslutet på kommunens anslagstavla under en 

prövotid på tre veckor. Under prövotiden har sakägare, vars synpunkter inte 

tillgodosetts, möjlighet att överklaga planen enligt 13 kap. 1§ Plan- och 

bygglagen. Eventuell överklagan avgörs i Mark- och miljödomstolen. Om 

inget överklagande skett inom prövotiden vinner Planen laga kraft vid dess 

slut. I annat fall inväntas beslut från domstol 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Planarbetet har finansierats av kommunen för att möjliggöra 

investeringsprojekten för multihall och simhall.  

Totala kostnader för projektet består av kommunen interna 

personalkostnader om cirka 130tkr samt konsultstöd (dagvatten och MEX) 

om cirka 110tkr. Huvuddelen av kostnaderna uppkom 2018-2019. Under 

2020 beräknas kostnaderna uppgå till cirka 40tkr. 

Uppföljning 

Antagandet är sista steg i planprocessen, och när detaljplanen vinner laga 

kraft avslutas ärendet. 

Beslutsunderlag 

– Plankarta, antagande 

– Planbeskrivning, antagande 

– Granskningsutlåtande   

__________ 

Beslut skickas till 

Plan- och exploateringsavdelningen 

Tekniska förvaltningen 
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Fastighetsbeteckning.

Fastighetsgräns

Traktgräns

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela

planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ gräns

Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

Parkeringsplats

P-PLATS

ParkPARK

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

CentrumC

VårdD

Tekniska anläggningar

E

Parkering

P

Idrottsplats

R

1

BadhusR

2

SkolaS

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast komplementbyggnad får placeras,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0

Högsta nockhöjd i meter över anslutande gatunivå,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0

Högsta byggnadshöjd i meter över anslutande gatunivå,  4 kap. 11 § 1 st

1 p.

Utformning

f

1

Sockel eller sockelvåning ska tydligt markeras,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år efter att detaljplanen vunnit laga kraft,  4 kap. 21 §

Markreservat

u

1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §
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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 
granskningen 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 
Beslut om planuppdrag togs i kommunstyrelsen 2018-09-04 (§ 137).  
 
Tidplan 
Samråd 2:a kvartalet 2019 
Granskning  1:a kvartalet 2020  
Antagande  2:a kvartalet 2020  
 
Planhandlingar 

• Plankarta med bestämmelser 
• Planbeskrivning 
• Fastighetsförteckning 
• Undersökning 

 
Utredningar  

• Översiktligt Projekterings PM Geoteknik, 2019-02-14 
• Dagvattenutredning: Skogsparken och aktivitetsparken, 2019-12-17 

 
Medverkande 
Planhandlingarna för samråd har upprättats av Håbo kommun, genomförandedelarna i 
samarbete med Torkel Öste Fastighetskonsulter AB. För utredningar som ligger till grund till 
detaljplaneförslaget har Bjerking och Norconsult medverkat. 
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1. PLANBESKRIVNING 
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.  

 

1.1 Inledning 
 

1.2 Planens syfte och huvuddrag 
Gröna dalen planeras att utvecklas till en stadspark som binder ihop de centrala delarna av 
Bålsta med Mälaren och sammanföra Bålstas bostadsområden. Aktuell plan omfattar den del 
av planprogrammet för Gröna dalen som går under arbetsnamnet Aktivitetsparken. 
Aktivitetsparken avses att utgöra en viktig entré för Gröna dalen från Bålsta Centrum. Här 
föreslås parkrummet få en mer urban karaktär mot centrum, för att sedan övergå till mjukare 
naturelement in mot parken.  

Gröna Dalenskolans verksamhet kräver större lokaler men deras byggrätt tillåter inte en större 
nyttjandegrad. Därför avser planen att uppdatera deras byggrätt och därmed möjliggöra 
tillbyggnation på Gröna Dalenskolan. Tillbyggnaden skall ge ca 300 kvm ändamålsenliga 
lokaler till två avdelningar för förskoleverksamhet. 

På den befintliga grusparkeringen nordväst om Gröna dalenskolan avser planen att möjliggöra 
uppförande av en idrottshall för skolverksamhetens och föreningslivets förfogande.  

Enligt det planprogram för Gröna dalen, som godkändes av kommunstyrelsen den 12 
december 2018 så ska en serie dagvattendammar anläggas längs Västerängsbäcken. Delar av 
dessa dammar avser planen att möjliggöra. 
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1.3 Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från och med den dag detaljplanen vinner laga kraft. Efter 
genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla till dess den ändras eller upphävs. 

1.4 Tidigare ställningstagande 
En detaljplan måste förhålla sig till andra planer, policys och ställningstagande. En del planer 
visar en övergripande riktning såsom visionen och översiktsplanen medan andra riktar in sig 
på specifika områden såsom bostadsförsörjningsprogram. Gällande detaljplaner spelar också 
in, i de fall sådana finns.  

1.4.1 Kommunens vision – Vårt Håbo 2030 
Kommunfullmäktige antog Håbos vision Vårt Håbo 2030 den 24 mars 2014. Visionen är 
vägledande i kommunens arbete och visar hur kommunen ska utvecklas till år 2030. Den är en 
övergripande strategi för arbetet inom samtliga verksamhetsområden. Visionen består av fyra 
inriktningar. 
Den första inriktningen handlar om att Håbo kommun ska vara en aktiv part i Mälardalen 
genom att utnyttja sitt strategiska läge i regionen. Det innebär att utbud på varor, tjänster, 
arbetsplatser, kompetens och kultur ska tillgängliggöras kommunens invånare samtidigt som 
det vi erbjuder tillgängliggörs regionen. 

Den andra inriktningen handlar om att Håbo kommun ska vara den naturnära 
Mälarkommunen genom att tillgängliggöra natur och vattenmiljöer för boende och besökare. 
Samtidigt har kommunen ett stort ansvar att förvalta och bevara dessa miljöer. 

Den tredje inriktningen handlar om att Bålsta ska vara en levande småstad med en intressant 
mix av människor, aktiviteter och service. Bålsta är en bra kombination av den täta stadens 
puls och småstadens stillhet. I Håbo kommun ställs krav på stadsbyggande med långsiktigt 
perspektiv med variationsrik arkitektur av hög kvalitet. 

Den sista inriktningen handlar om hållbara Håbo. Kommunen tar sitt långsiktiga ansvar för 
natur och klimat och är energieffektiv och fossilbränslefri. Kommunen strävar efter att vara 
oberoende av fossila bränslen och bygger upp energismarta alternativ. Väl genomtänkt 
planering av bebyggelse minska behovet av bilresor och underlättar för kollektivtrafik, 
fotgängare och cyklister. 

1.4.2 Bostadsförsörjningsprogram/Näringslivsstrategi 
I Bostadsförsörjningsprogrammet (2014) framgår, att en balanserad ökning av antalet 
kommuninvånare ger bättre förutsättningar för god kommunal service inom exempelvis skola, 
vård och omsorg. En ökning av antalet arbetstillfällen ger förutsättningar för att utveckla den 
lokala kommersiella servicen, i form av till exempel handel och restauranger.  

Vi bygger nya bostäder för att kommunen ska kunna växa, främst i sjö- och 
centrumnäralägen. Vår tillväxt är genomtänkt och väl balanserad och sker i etapper. Den är 
långsiktigt hållbar. 
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Inom bostadsbyggande och utveckling av det befintliga bostadsbeståndet innebär detta att vi 
ökar möjligheterna till delaktighet och medbestämmande och en strävan efter transparens och 
öppenhet. Vi vill skapa attraktiva bostäder och goda boendemiljöer med arkitektoniska och 
gestaltningsmässiga kvaliteter. 
Visionen säger slutligen att Håbo ska vara en hållbar kommun. I ett socialt sammanhang 
innebär det inkluderande och mångfacetterade bostadsområden med goda boendemiljöer för 
alla. Vi blandar upplåtelseformer och skapar trygga stadsrum genom gemenskap och 
delaktighet. Vårt bostadsbyggande är ekologiskt hållbart i sin produktion och sin utformning. 
I Håbo gynnas hållbara färdsätt och sammanhållen tät bostadsbebyggelse som inte tar nya 
naturområden i anspråk. Ekonomiskt tar vi inga stora risker vid produktion och förvaltning. 

 
1.4.3 Miljöstrategi  

En viktig uppgift för Håbo är att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle på lokal nivå. 
Det ska vara enkelt och lönsamt för individer, företag och organisationer att agera på ett sätt 
som gör att Håbo arbetar mot visionen och det kommunala övergripande målet om att bli en 
ekologisk hållbar tillväxtkommun. Kommunen ska påverka andra genom att föregå med gott 
exempel och visa att en omställning till mer hållbara alternativ är möjlig. 
 

I Håbo Kommuns miljöstrategi (2015) identifieras inriktningen på det miljöstrategiska arbetet 
och utifrån några av de miljöutmaningar Håbo kommun står inför idag har tre inriktningar 
prioriterats:  

• 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. 

För att bli en fossilbränslefri kommun ska Håbo kommun: 

- Effektivisera och minska energiförbrukningen i fastigheter och transporter genom att 
sätta upp tydliga mål i handlingsplanerna.  

- Planera bebyggelsen och infrastrukturen för minskat bilåkande genom att främja 
användning och utveckling av alternativa färdmedel, såsom gång- cykel- och 
kollektivtrafik.  

- Ta ansvar för att minska klimatpåverkan genom att anpassa verksamheterna till 
klimatförändringarna, öka andel förnybar energi och således bevara kommunens goda 
folkhälsa och tillväxtförmåga.  

 

• 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.  

För att bli en giftfri och resurseffektiv kommun ska Håbo kommun:  

- Planera för en hållbar samhällsplanering så natur- och vattenresurser skyddas.  
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- Säkerställa en hållbar avloppsvattenrening, dagvattenrening och vattenförsörjning 
samt öka kretsloppstänkandet vid avfallshantering och därigenom säkerställa att 
kommunens samtliga vattenförekomster, framför allt Mälaren, är friska och 
livskraftiga.  

- Främja sambandet mellan människors hälsa, genom goda fysiska och sociala miljöer, 
och hållbar samhällsutveckling i kommunen.  

 

• 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. 

För att vara en kommun med naturmiljöer med mångfald ska Håbo kommun:  

- Skydda, bevara och utveckla naturmiljöer och den biologiska mångfalden för att ge 
goda möjligheter att skapa, utveckla och stärka ekosystemtjänster.  

- Bevara och utveckla strandområden och vattenmiljöer i kommunen på ett långsiktigt 
hållbart sätt, för att skydda de områden med höga rekreations- och naturvärden samt 
stor artrikedom. 

- Tillgodose människors rätt till och behov av gröna miljöer, särskilt tätortsnära natur 
och möjliggöra för rörligt friluftsliv och rekreation.  

- Beakta skogens betydelse för friluftsliv, biologisk mångfald och som förnybar resurs.  
 

1.4.4 Fördjupad översiktsplan 
Planområdet ingår i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Bålsta tätort, antagen 14 juni 
2010. Där är Gröna Dalenskolan redan uppförd på aktuell plats och någon förändring i 
markanvändning är inte omnämnd. 

Vidare beskrivs i den fördjupade översiktsplanen (2010) att inom området planeras ett 
gångstråk som binder ihop området med Aronsborg och Centrum. Gångstråket bör uppföras 
inom en parkmiljö. Stor hänsyn ska tas till dagvattenhanteringen och bör planeras så att 
dammar samt vattenavrinningen tillför ett mervärde för parkområdet. 

Vattenområdet kan bli ett trevligt inslag i parkområdet och stärka känslan av att Bålstas 
centrum ligger i närheten av Mälaren. Parkområdet ska vara en stadspark med fokus på 
trygghet när det gäller planering och belysning. 
 

Kommunen är i en process att ta fram en ny översiktsplan, där ett utställningsförslag ställdes 
ut under sensommaren 2019. Där beskrivs att översiktsplanen bygger på sex stycken 
planeringsprinciper, som på en övergripande och strategisk nivå fastställer kommunens 
förhållningssätt för att främja en hållbar utveckling och nå visionen. Av de sex 
planeringsprinciperna går aktuellt planförslag helt i linje med två av dem, Fokusera 
utvecklingen och Möjliggör möten. 
 
Fokusera utvecklingen 
Håbo växer. Det innebär ett ökat behov av nya bostäder, transporter, arbetsplatser, skolor, 
omsorg, idrottsanläggningar och annan service. Genom att fokusera bebyggelseutvecklingen 
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där service, infrastruktur och kollektivtrafik redan finns kan utbyggnaden ske resurseffektivt 
och hållbart. Därför ska framtida bebyggelseutveckling främst koncentreras till tätorterna – 
Bålsta, Skokloster och Krägga/Stämsvik. 
 
Möjliggöra möten 
I Håbo ska alla ges goda förutsättningar för ett gott liv. Platser för möten prioriteras och det 
offentliga rummet ska präglas av god tillgänglighet med plats för barn och unga. Genom 
trygga miljöer och ett varierat bostadsutbud skapas förutsättningar för människor att mötas. 
Möten främjas också genom goda förutsättningar för lokalt föreningsliv och plats för idrott, 
kultur och spontanaktivitet. Kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar spelar en viktig roll för 
att människor ska få tillgång till mötesplatser och för att länka samman olika delar av 
kommunen. 
 

1.4.5 Planprogram  
Aktuellt område angränsar och berör två olika planprogram, Bålsta centrum och Gröna dalen. 
Planprogrammet för Bålsta centrum godkändes den 26 november 2012. Programmet 
beskriver inriktning och gestaltning för Bålsta centrum. Det som främst berör aktuell plan är 
den blå-gröna kopplingen som planeras knyta samman Bålsta centrum med Gröna dalen. Det 
som planen måste beakta är hur den blå-gröna kopplingen ska röra sig genom, alternativt runt 
planen. 

Den yta som pekas ut i planprogrammet för Bålsta centrum är idag en avgiftsfri allmän 
parkering. I programmet föreslås platsen för kvartersutveckling.   

 
Till planprogrammet för Bålsta centrum finns ett upprättat Idé- och gestaltningsprogram som 
syftar till att ge stöd åt inblandade part i gestaltning av nya Bålsta centrum, att föreslå, 
tydliggöra och illustrera önskade kvaliteter i den nya bebyggelsen, samt att föreslå utformning 
av torg, parker, gator och offentliga platser. 

 

Planprogrammet för Gröna dalen godkändes den 12 december 2018. Programmet beskriver 
inte utvecklingen för Gröna dalenskolan men marken som ligger i direkt anslutning, i norr, 
väst och syd. Det huvudsakliga syftet med planprogrammet är en dagvattenanläggning som 
avses avvattna Bålsta tätort. 

Planprogrammet för Gröna dalen pekar på kommunens vilja att uppföra en idrottshall på den 
befintliga grusparkeringen norr om Gröna dalenskolan. 

 
1.4.6 Gällande detaljplan 

Planområdet omfattas delvis av detaljplan 357. Aktuell plan möjliggör skolverksamhet med 
en byggrätt som tillåter en total byggnasarea om 20% av fastigheten. I övrigt angränsar 
området till detaljplan K14 och K16 som huvudsakligen reglerar bostäder och mark för 
allmänt ändamål, samt 231 som tillåter bostäder och skolverksamhet. 
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2. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH PLANFÖRSLAG 
Planbeskrivningen ska redogöra för de fysiska förutsättningar som står bakom motiven till 
planens utformning. Förutom naturliga förutsättningar, som markförhållande, handlar det 
bland annat om hur befintlig bebyggelse, tillgång till service och trafiksituationen ser ut. För 
underrubriker, som berörs, redogörs även för planens förslag till framtida användande. 
 

2.1 Bakgrund 
Håbo kommun växer i invånarantal och fler väljer att bygga och bosätta sig i Bålsta. Med det 
ökade invånarantalet ökar trycket på kommunens samhällsservice såsom skola- och 
fritidsverksamhet. 

Därför har Håbo kommun på eget initiativ inlett arbetet med en ny detaljplan för området, 
som tillåter Gröna dalenskolan att bygga ut samt att möjliggöra uppförande av en idrottshall 
på intilliggande grusplan. 

 
2.2 Plandata 

Planområdet är beläget strax sydväst om Bålsta centrum, med tyngdpunkten väster om 
Runbrovägen. 
 

 
Figur 2: Planområdets placering i Bålsta tätort 

 
2.2.1 Planområde och angränsande områden 

Avgränsningen av planområdet har anpassats efter gällande detaljplan för Gröna Dalenskolan 
(plan 357), samt idrottsområde och Runbrovägen.  
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Planområdets areal är ca 190 000 kvm (19 ha), varav skoländamålet upptar ca 42 000 kvm 
och befintliga idrottsanläggningar (utomhus) upptar ca 54 000 kvm. 

 

Kommunen är ägare till samtliga berörda fastigheter.

 
Planområdets avgränsning på flygfoto från 2019 

 
2.2.2 Riksintressen  

Detaljplaneområdet berör inte några områden som är utpekade som av riksintresse för något 
av ändamålen i Miljöbalkens 3 kapitel med grundläggande bestämmelser för hushållningen 
med mark- och vattenområden. 

 
2.2.3 Strandskydd 

Aktuell plan berörs inte utav något strandskyddat område. 

 
2.2.4 Fornlämningar 

Strax söder om planområdet södra gräns från det hörn där Skeppsvägen möter Runbrovägen 
och vidare i sydvästlig riktning ut i den uppodlade åkermarken finns rester av en gammal 
färdväg. Lämningen som benämns Kalmar 76:1 i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister 
är 210 meter lång och utgörs av gamla vägrester. I samband med en kabeldragning i början av 
1990-talet utförde UV-mitt (Utredningsverksamheten) en schaktövervakning. Inga ytterligare 
lämningar av vägbanken påträffades då. 
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Marken är idag uppodlad och man ser inget spår av den gamla vägbanken, eventuellt skulle 
man kunna se ett stråk av mer grus och sten när åkern är plöjd. 

Länsstyrelsens kulturmiljöenhet bedömer inte att ett genomförande av planen kan innebära 
någon konflikt med lämningen. 

 

2.3 Natur 
 

2.3.1 Mark och vegetation 
Planområdet ligger på före detta uppodlad mark på en öppen och platt lerslätt. På östra sidan 
om den befintliga skolan består marken till största delen av hårdgjorda ytor, medan den på 
skolans baksida mot Gröna dalen till övervägande del utgörs av gräsytor. I planområdets norra 
del finns en remsa av barrträd, som utgör det enda inslaget av etablerade träd i det övrigt 
öppna vindexponerade planområdet. 

 
Planförslag: 
Planen föreslår att en ny idrottshall för skolverksamhetens ändamål uppförs på den befintliga 
grusparkeringen som finns nordväst om Gröna dalenskolan. Detta medför ett minskat antal 
disponibla parkeringsplatser, vilka kommer behöva ersättas på andra platser inom 
planområdet. 

 
2.3.2 Naturvärden 

Det finns inga utpekade naturvärden inom planområdet enligt Naturvårdsplanen upprättade av 
Håbo kommun. 
 

2.3.3 Geotekniska förhållande 
En geoteknisk undersökning genomfördes inför byggnationen av Gröna dalenskolan, 1998. 
Undersökningen genomfördes av Sydkraft Konsult AB och visade på stora jorddjup på 26-33 
meter. Överst finns en, delvis mullhaltig, torrskorpelera ner till ca 1,5 meter djup. Leran som 
finns därunder är mycket lös till lös. 

För att kontrollera påldjupet för spetsbärande pålar, utfördes jord-bergsondering i två punkter. 
Resultatet visar att totala djuppunkter till förmodat berg är ca 29-33 meter i dessa två punkter. 
Djupet är som störst i västra delen av det undersökta området, det vill säga i riktning mot 
grusåsen. 

Utöver detta fick Sweco Infrastructure AB i uppdrag år 2011 av Håbo kommun att ta fram en 
översiktlig geoteknisk utredning för området vid Gröna dalen, inför planprogrammet för 
området. 

Swecos utredning berör inte området specifikt men markförhållanden i aktuellt område 
framgår i materialet. 
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Planförslag: 

På grund av rådande geotekniska förhållanden måste markens instabilitet beaktas under 
byggtid både avseende materialupplag och byggtransporter, för att inte orsaka skador på 
befintliga konstruktioner i och utanför planområdet. 

I och med aktuell planläggning upprättades via Bjekring ett översiktligt PM gällande 
geotekniken för de fyra ytorna som föreslås exploateras. Där framgår rekommendationer 
gällande grundläggning för respektive område, 1-4: 

Område 1-3: Inom området 1 – 3 kommer samtliga större, tyngre byggnader erfordra en 
grundläggning med spetsbärande pålar. I aktuellt fall gäller detta för såväl simhall, idrottshall 
samt byggandskvarter. Endast mindre okvalificerade byggnader typ förråd och carportar 

Figur 3: Utklipp ur den översiktliga geotekniska utredningen utförd av Sweco, 2011. De 
olika zonerna beskriver lerdjupet. 

Figur 4: utklipp ur Översiktligt PM Geoteknik, upprättat av Bjerking 
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bedöms kunna grundläggas direkt i mark. Vid all markprojektering inom området skall 
markens sättningsbenägenhet beaktas. Detta innebär att all typ av belastning av markytan, 
t.ex. uppfyllnad, markhöjning skall undvikas. 

Vid djupa schakter skall även risken för bottenupptryckning beaktas, det gäller i aktuellt fall 
för bad- och hoppbassänger. Djupa konstruktioner kan även komma att erfordra förankring i 
underliggande berg med hänsyn till risken för uppflytning. 

Område 4: Inom område 4 planeras enligt uppgift en mindre enplansbyggnad. Beroende på 
utförande, materialval, spännvidder kan både en ytlig grundläggning direkt i mark eller en 
grundläggning med spetsbärande pålar bli aktuellt. T.ex. kan en lättare byggnad 
lastkompenseras med lättfyllning medan en tyngre konstruktion kräver en pålad 
grundläggning. 

Även inom detta område skall risken för marksättningar beaktas vid pålastning av marken. 
 

2.3.4 Risk för skred/höga vattenstånd 
Någon speciell risk för skred eller högt vattenstånd har inte uppmärksammats. 
 

2.3.5 Grund- och ytvatten 
Grundvattnets trycknivå varierar inom området mellan ca 1 meter under markytan till ca 1 
meter över markytan. Allmänt gäller att de lägre nivåerna noterats i de högre liggande delarna 
av området medan den höga trycknivån återfinns i de lägre partierna, d.v.s. i mitten av 
dalgången som genomkorsar området i nordväst – sydöstlig riktning. 
 

Planförslag:  
Kommunen avser ge hela avrinningsområdet Gröna dalen en dagvattenrening lokaliserad i 
anslutning till dagvattendiket som passerar genom området. Fram till att denna enhetliga 
lösning kan byggas i dalen förutsätts att dagvattnet omhändertas lokalt inom fastigheten. 
Dagvattendammarna i Gröna dalen avses att placeras i parkmark [PARK].  

 

Tills denna erforderliga dagvattenlösning har kommit på plats föreslås enligt den 
dagvattenutredningen som upprättats i och med aktuell planläggning, att dagvattnet inom 
planområdet ska renas och fördröjas i svackdiken samt växtbäddar.  
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2.3.6 Recipient 
Västerängsbäckens recipient i Mälaren har klassats utifrån Prästfjärdens ekologiska samt 
kemiska status enligt VISS (VISS, u.d.). Prästfjärden har god ekologiskt status men dess 
kemiska status är klassad som uppnår ej god. Detta på grund av miljögifterna kvicksilver och 
polybromerade difenyletrar (PBDE) vilka överskrids i alla svenska vattenförekomster samt 
tributyltenn (TBT).  
De huvudsakliga påverkanskällorna bedöms vara urban markanvändning, jordbruksmark, 
förorenad mark samt enskilda avlopp. MKN (miljökvalitetsnorm) för Prästfjärden är att god 
kemisk ytvattenstatus uppnås till 2027. 
 

Planförslag:  

Föreslagen plan möjliggör att anlägga ett system av dagvattendammar i Gröna dalen. Detta 
bedöms förbättra den kemiska och ekologiska statusen i Mälaren. 

 

2.4 Bebyggelse 
 

2.4.1 Bostäder 
Det finns inga bostäder inom planområdet i dagsläget. Del av planområdet, en befintlig 
parkering, berör det planprogram som tagits fram för Bålsta centrum. Där beskrivs bostäder 
med verksamheter i bottenplan. 

Planområdet ligger i anslutning till ett större bostadsområde, Mansängen, som huvudsakligen 
utgörs av flerbostadshus och radhus. 

 

Planförslag: 

Planen föreslår ett byggnadskvarter på område där det idag är parkeringar. Bebyggelsen 
avgränsas av intilliggande bebyggelse, ny dragning av Centrumstråket samt befintligt gatunät. 
Området kan användas vidare som idag för parkering [P], eller i framtiden för 
centrumverksamhet [C] eller vård [D]. På så vis tillåter planen ett flexibelt nyttjande av ett 
centralt läge..  
Kvarteret föreslås omgärdas av mjuktrafikrum som knyter samman Centrumleden med Gröna 
dalen och Centrumstråket. Dessa föreslås ske med fasad i liv med gata och gångbana med 
tanke på byggrättens yta, till fördel för en ljusare innergård.  
Idé och gestaltningsprogrammet för Bålsta centrum (2014) omfattar kvarteret och ska beaktas 
vid exploatering. Där framgår: 
Kvarteren mellan bildningscentrum och Mansängen är delvis upplösta för att bättre ansluta till 
Mansängens struktur liksom för att ge mer sol på gårdarna. Här bildar huskropparna en rygg 
mot aktivitetsparken för att ge en tydligare distinktion mellan centrumanläggningens 
offentliga stråk och bostadskvarterens privata gårdar. Den täta ryggen medger också mer 
exploatering utan att behöva gå på höjden. Parkering tillgodoses på gata och i garaget för 
kvarteren mot centrumleden. 
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2.4.2 Arbetsplatser, övrig bebyggelse 
I Bålsta centrum, öster om planområdet finns idag cirka 30 butiker vilket ger flertalet 
arbetstillfällen. Inom planområdet finns Gröna Dalenskolan, en simhall samt lokaler för 
idrottsverksamhet samt tekniska anläggningar.  

 

Planförslag: 
Planen kommer att fortsätta att omfatta skolverksamhet [S] men med en större byggrätt än 
tidigare, vilket kommer att generera arbetsplatser. I det planerade bostadsområdet så tillåts 
centrumverksamhet [C] och [D], så som handel, kontor, vård och övrig service. Vilket 
potentiellt bidrar med arbetsplatser till området. I anslutning till konstfotbollsplanen, där 
kommunen avser att anlägga parkeringar, föreslås en yta för centrumverksamhet för att 
möjliggöra en restaurang i Gröna dalen. 

 
2.4.3 Offentlig och kommersiell service 

Planområdet ligger i direkt anslutning till Bålsta centrum, som omfattas av och angränsar till 
större delen av den offentliga servicen som finns inom kommunen. 

 
2.4.4 Placering och utformning 

Centralt i planområdet ligger Gröna Dalenskolan, en drygt hundra meter lång skolbyggnad i 
rosarött tegel. Skolan fungerar som ett landmärke tack vare sitt karaktäristiska uppskjutande 
glastak.  

Öster om planområdet på motsatt sida om Runbrovägen ligger bostadsområdet Mansängen. 
Där består bebyggelsen främst av byggnader i två till fyra plan uppförda mellan 70-80 talet, 
det är främst bestående av rött tegel med vita träinslag.  

Väster om planområdet på ömse sidor om Lindegårdsvägen ligger bostadsområdet Väppeby 
äng. Där består bebyggelsen främst av byggnader i två till fyra plan uppförda från 00-talet och 
framåt. 

 

Planförslag: 

För kvarteret öster om Runbrovägen ger planen möjlighet för handel och service [C]. 
Kommunen avser inte att själva uppföra kvarteret men önskan är att detta uppförs med 
centrumverksamhet i bottenplan. Syftet med detta är delvis för att skapa ett livligare gaturum.  

Detaljplanen möjliggör även byggnader om högst 16 meter i nockhöjd, vilket motsvarar 
cirka 4-5 våningar. För alla byggnaderna inom kvarteret gäller också att sockel eller 
sockelvåning tydligt markeras [f2]. Sockelvåningarna ska skilja sig från de övriga våningarnas 
gestaltning så att byggnader har en tydlig och omsorgsfullt markerad sockelvåning. 
Kvartersmarken möter upp med tänkt gångbana längs Centrumstråket, och det är möjligt att 
anlägga kvarteret direkt mot gångbanan. Det krävs alltså inget minsta avstånd mellan byggnad 
och gatumark. 
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På den befintliga grusparkeringen norr om Gröna Dalenskolan föreslår planen att möjliggöra 
uppförande av en idrottshall [R1]. Idrottshallen kommer att utgöra en entré till Gröna dalen 
och bör utformas och placeras med hänsyn till stråket från Bålsta centrum. Idrottshallen avser 
att vara en förlängning av det arkitektoniska rummet för det blå-gröna stråk som löper från 
Bålsta centrum.  

I planområdets västra del föreslås en yta för centrumverksamhet [C]. Där tillåts en mindre 
byggnad i ett plan som bör anpassas till parken.  
 

2.4.5 Stadsbild/landskapsbild 
Planområdet består främst av flack åker- och ängsmark med vindutsatta områden och ingen 
eller mycket liten rumsbildning. Dalsänkan är omgärdad av bebyggelse i två till fyra våningar.  

 
Planförslag: 

Planen möjliggör en tydligare definierad gräns, i form av samlad bebyggelse, mellan Bålsta 
centrum och Gröna dalen. Bortsett från detta föreslår planen inte några större förändringar i 
stads- eller landskapsbild. 

 
2.4.6 Angränsande bebyggelse 

Bostäderna i Mansängen, öster om planområdet, är uppförda under 70-80 talet medan de i 
Väppeby äng, väster om planområdet, är uppförda efter år 2000. 

 
Planförslag: 

Tillkommande bebyggelse inom planområdet avser att till skala och form anpassas till 
intilliggande bebyggelse.  

 
2.4.7 Tillgänglighet 

Ny bebyggelse planeras så att de uppfyller tillgänghetskraven som de uttrycks i svenska 
nybyggnadsregler, där alla tillkommande bostäder och utemiljöer ska göras tillgängliga för 
människor med funktionsnedsättningar: rullstolsburna och andra grupper. Detta innebär 
exempelvis att utemiljöer inte får ha lutningar större än 1:20. Alla verksamheter som vänder 
sig mot allmänheten ska vara tillgängliga för alla, det innebär bland annat automatiska 
dörröppnare, ramper, räcken, ringklockor och kontrastmarkeringar. Detta hanteras vidare i 
bygglovsprocessen, 
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2.5 Det offentliga rummet 
 

2.5.1 Gatustruktur 
Gatustrukturen inom planområdet kommer att förändras något. 
Centrumstråket föreslås att få en ny dragning förbi 
bostadsområdet i öster av planområdet. I övrigt föreslår planen 
att Runbrovägen förblir som i nuläget. 

Enligt Bålstas planprogram, har tre gatutyper hämtats för att 
beskriva gatustrukturen inom planområdet.  

- Integrerat transportrum 
- Mjuktrafikrum 
- Integrerat frirum 

 

 
 
  

Figur 5-6: Utklipp ur planprogram för Bålsta centrum 

Figur 6 
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2.5.2 Gatumiljö 
Inom planområdet finns två trafikseparerade gator. Runbrovägen som ansluter från 
Centrumleden och Kalmarvägen, vilket är områdets huvudsakliga entré. Runbrovägen har en 
körbar bredd om 6-7 meter med parallella GC-stråk om cirka 3 meter, samt grönytor om 
vardera sidan. Centrumstråket som leder trafik till och från Bålsta centrum, har en körbar 
bredd om 6 meter och ett parallellt GC-stråk om cirka 3 meter. 

 

 

Planförslag: 

Planen möjliggör en ny dragning av Centrumstråket [GATA]. Där är avsikten att bredda 
gaturummet för att möjliggöra ett mjuktrafikrum, med en tvåfilig gata med gångbanor på 
vardera sidan om gatan samt kanstensparkeringar. Jämfört med nuläget så föreslår planen att 
räta ut Centrumstråket, där stråket idag har en S-kurva. Runbrovägen avses till största del 
ligga kvar i nuvarande dragning som ett integrerat transportrum. 
Genom Gröna dalen kan gång- och cykelstråk anläggas i parkmark [PARK] 

Kvarteret vid Ishallen föreslås omgärdas av mjuktrafikrum som knyter samman Centrumleden 
med Gröna dalen och Centrumstråket. Dessa föreslås ske med fasad i liv med gata och 
gångbana med tanke på byggrättens yta, till fördel för en ljusare innergård.  
 
  

Figur 7: Ortorfoto som visar korsningen Runbrovägen - Centrumstråket. 
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2.5.3 Mötesplatser 
I direkt anslutning till planområdet finns Bålsta centrum som idag är en stor mötesplats för 
kommunens alla invånare. Bålsta centrum har all form av service i kommunen. 

 

Planförslag: 
Aktuell plan är en länk i kedjan för kommunens visioner om Bålsta centrum och Gröna dalen 
som finns vidare förklarade i respektive planprogram. Från Bålsta centrum och ner genom 
Gröna dalen finns planer på ett blå-grönt stråk som planförslaget möjliggör. Det blå-gröna 
stråket leder från Bålsta centrum via Centrumstigen och vidare ner i Gröna dalen och slutligen 
till Mälaren. Inom aktuell plan så möjliggörs detta stråk norr om Gröna Dalenskolan i 
parkmark [PARK].  

  
2.5.4 Friytor, lek och rekreation 

Inom planområdet finns ett antal fotbollsplaner och en friidrottsanläggning som är frekvent 
nyttjade av lokala idrottsföreningar. 

 

Planförslag: 
Planförslaget förbättrar möjligheten för idrottsverksamheter att nyttja området då kommunen 
avser att uppföra en ny idrottshall på den befintliga grusparkeringen, norr om Gröna 
Dalenskolan. Vilket är något som planen möjliggör.  

Aktuellt planförslag berör planprogrammet för Gröna dalen, som förklarar kommunens vision 
om att utveckla Gröna dalen till en stadspark som ska binda ihop de centrala delarna av Bålsta 
med Mälaren. Gröna dalen ska bli en mångfunktionell stadspark som innehåller en mängd 
olika aktiviteter och upplevelser för olika åldrar och intressen. Målsättningen är att parken ska 
vara attraktiv att vistas i under hela året. Genomförandet av kommunens vision om Gröna 
dalen avses att möjliggöras på parkmark [PARK] inom aktuellt planområde. 

Norr om konstgräsplanen i planområdets västra del finns en mindre konstgräsplan. Planen 
föreslår en förändrad markanvändning för ytan där den mindre konstgräsplanen finns idag, till 
förmån för parkeringar [P-PLATS]. Detta motiveras med att antalet besökare till området 
bedöms öka då området utvecklas och blir mer tillgängligt. Då delar av de parkeringsytor som 
finns där idag, främst på grusparkeringen, kommer att försvinna så ser kommunen även ett 
behov av att möjliggöra nya parkeringsplatser för att ersätta dessa.  

Övriga fotbollsplaner regleras i planförslaget som idrottsplats [R1]. Inom område avsett för 
bollplaner avses ytor för service, så som snöuppläggningsplats samt servicestråk finnas. 
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2.6 Trafik 
 

2.6.1 Trafikflöden och prognos 
Centrumleden är den huvudsakliga gatan som leder till planområdet. I trafikmätning från 2018 
uppgår trafiken (vardagsdygn) på Centrumleden till 5300-7300 fordonsrörelser, beroende på 
delsträcka. Centrumleden ligger utanför planområdet och leder besökare in till planområdet 
och Bålsta centrum. 
 
Planförslag: 
Planförslaget kommer att innebära en mindre ökning av trafiken längs Centrumleden då nya 
besökare till Gröna dalen mest troligt kommer att använda den infarten för att komma till 
området med bil. Då planområdet ligger centralt intill pendeltåg och busstation är 
förhoppningen att många väljer kollektivtrafiken framför egna fordon. 
 

2.6.2 Kollektivtrafik 
Idag finns det ingen kollektivtrafik inom planområdet. Direkt väster om området passerar 
busslinje 310 längs Lindegårdsvägen. Norr om området finns busslinje 302 som passerar 
området längs Centrumleden. Längs Centrumleden går även den så kallade Mjuka linjen som 
åker in och vänder vid Bålsta centrum. 
 

2.6.3 Angöring 
Angöring till planområdet görs främst från Centrumleden. Både räddningstjänst och 
avfallshämtning sker från Centrumleden. För Postenhusets verksamheter så är den 
rekommenderade angöringen från Stockholmsvägen via Centrumstråket. 
 
Planförslag: 
Planen föreslår en lokalgata i planområdets östra del för att möjliggöra angöring till Ishallen 
från Centrumstråket. Denna avses vara alternativ angöring för räddningstjänst till gymnasiet 
samt ishallen.  
 

2.6.4 Varumottag 
Varumottagning till Gröna Dalenskolan sker idag från Runbrovägen.  
Planförslag: 
Planen föreslår ingen förändring gällande angöring för Gröna Dalenskolan 
 

2.6.5 Parkering 
Idag finns ca 420 avgiftsfria allmänna parkeringsplatser inom planområdet. 90 av dessa finns 
mellan ishallen och Mansängen, 72 norr om badhuset och resterande ca 260 parkeringar finns 
på grusplanen norr om Gröna Dalenskolan.  

Parallellt med planarbetet utreder kommunen parkeringsförutsättningar för centrala Bålsta. 
Även om utredningen inte är helt slutförd, kan visa förutsättningar konstateras. Det gäller 
bland annat behov av antalet parkeringsplatser inom och i direkt anslutning till planområdet. 
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Planförslag: 
Planförslaget möjliggör att parkeringsytan mellan ishallen och Mansängen bebyggs 
(stadskvarter). Även del av parkeringsytan norr om Gröna Dalenskolan (multihall), och den 
norr om simhallen (ny simhall) blir möjliga att bebygga. Vidare kommer Gröna dalen att på 
sikt utvecklas som rekreationsområde. Det kommer därmed blir ett visst ökat tryck på 
parkering lokalt, samtidigt som parkering som tas i anspråk behöver ersättas. 
 
Detaljplanen löser en del parkering direkt, med nya parkeringsytor mot Gröna Dalen och 
Väppeby äng till [P-PLATS]. I planområdets västra del, intill den befintliga 
konstfotbollsplanen har Skanska/BoKlok hårdgjort en yta för uppställning vid tidigare 
exploatering intill området. Den hårdgjorda ytan avser kommunen att använda som 
parkeringsyta när Skanska/BoKlok inte längre använder den.  
 
Norr om konstfotbollsplanen finns ytterligare en mindre grusplan som inte används i 
dagsläget. Där har kommunen noterat att bilister tar sig in via gång- och cykelvägen och 
använder ytan som parkering. På grund utav platsbrist för erforderlig angöring till ytan 
föreslår aktuell plan att ersätta den befintliga ytan avsedd för bollsport och tillåta 
parkeringsplatser där istället. Detta skulle även möjliggöra en, ur trafiksynpunkt, säkrare in- 
och utfart för parkeringsytan.  
 
Söder om Gröna Dalenskolan finns idag en mindre parkeringsyta. Då angöringen till 
parkeringen sker längs en gång- och cykelväg idag, föreslår planen att separera trafikslagen. 
 
Detaljplanen ger även en flexibilitet, där flera ytor möjliggör för parkering i kombination med 
annan användning (simhall, multihall, stadskvarteret etc.). Vidare lämnas ytor i direkt 
anslutning till planområdet för att säkerställa en form av markreserv som kan användas som 
park eller parkering beroende av framtida behov.  
 
Vid projektering för multihallar och ny simhall kommer det vara centralt att samordna 
parkeringsfrågan, då parkering som skapas inom de båda områdena kommer att kunna 
användas för besöksparkering för både nya och befintliga anläggningar/målpunkter.  
 
Stadskvarteret för centrumändamål projekteras lämpligen i ett senare skede. Just för att 
säkerställa att annan, ersättande, parkeringsyta finns tillgänglig. Besöksparkering till ett 
framtida kvarter bedöms kunna lösas längs Centrumstråket och beroende på målpunkt även på 
övriga parkeringar i området. eventuell personalparkering ska dock lösas inom den egna 
fastigheten, lämpligen under mark eller under överbyggd innergård. 
 
För bedömning av parkeringsnorm för området bör parkeringsutredning – Bålsta centrum från 
Structor (2014) användas framför kommunens policy från tidigt 00-tal. Utredningen ger 
parkeringstal för bostäder om 0,5-1,0 platser per lägenhet inklusive besöksparkering beroende 
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på lägenhetsstorlekar. Utredningen konstaterar även att det bör gå att tillåta lägre norm om en 
eller flera mobilitetsåtgärder genomförs. 
 
Eventuellt senare framtagen policy eller parkeringsutredning bör dock användas framför 
Structors. 
 

2.7 Tekniska frågor 
 

2.7.1 Vatten- och avlopp 
Planområdet ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp, inom 
planområdet finns ett utbyggt nät för vatten och avlopp. 
 

Planförslag: 
Kommunens va-avdelning jobbar idag med projektering av både va- och dagvattenledningar 
för att försörja alla etapper inom Bålsta centrum. Förslagsvis kommer ledningen i 
Stockholmsvägen att byggas ut och en huvudledning ska gå längs centrumstråket. Kommunen 
är huvudman för Va-nätet fram till för varje fastighet upprättad förbindelsepunkt 
(servisavsättning). Kommunen anvisar anslutningspunkt för respektive fastighet och avgifter 
följer kommunens taxa. Exploatörerna bygger ut VA inom kvartersmark från anvisad 
anslutningspunkt (tomtgräns) samt ansvarar för teknisk samordning med VA-avdelningen, 
Håbo Kommun. 

 
2.7.2 Dagvatten 

Planområdet lutar från vardera sidan ned mot Västerängsbäcken. Eftersom stora delar av 
marken inom planområdet består av lera är möjligheten för infiltration låg. Dagvatten från 
intilliggande områden leds via ytor och ledningar direkt till Västerängsbäcken. Vattnet i diket 
leds idag direkt till recipienten Mälaren, utan vidare fördröjning eller rening. 

 
Planförslag: 
För att säkerställa att flödet inte ökar från planområdet till följd av exploatering och med 
hänsyn till klimatpåverkan föreslås åtgärder. Föreslagna åtgärder renar även dagvattnet, vilket 
ökar möjligheten att uppnå recipientens miljökvalitetsnormer. 
 
För att förbättra fördröjning och rening av dagvatten i hela tätorten och samtidigt skapa nya 
ekosystemtjänster planläggs nu en större dagvattenanläggning i Gröna dalen som ska hantera, 
rena och fördröja allt dagvatten från tätorten innan de når Mälaren. Dessa förslag har sin 
grund i Idé- och gestaltningsprogrammet för Bålsta Centrum och föreslås främst i det 
planerade Gröna stråk som ska leda dagvattnet från Centrum och ner till Gröna dalen och 
Mälaren. 
 
Tills denna erforderliga dagvattenlösning har kommit på plats föreslås att dagvattnet inom 
planområdet ska fördröjas i svackdiken samt växtbäddar.  
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Nedsänkta växtbäddar är lämpliga dagvattenlösningar att anlägga inom parkeringsområden dit 
gatuvatten kan ledas för att infiltreras, fördröjas och renas. Om växtbädden är nedsänkt i 
förhållande till omkringliggande hårdgjord yta kan detta utrymme även fungera som en 
översvämningsyta vid häftigare regn. Från växtbädden kopplas en bräddledning som ansluts 
till det befintliga dagvattensystemet, dit dagvattnet bräddar vid häftig nederbörd. 
 

2.7.3 Markavvattning 
I Gröna dalen finns två dikningsföretag, Väppeby-Bålsta dikningsföretag från år 1929 samt 
Väppeby-Eneby dikningsföretag från 1952. Då dagvattenparken i Gröna dalen kommer att 
anläggas i dikesanläggningen och inom båtnadsområdet för dessa så kommer de att avvecklas. 
Markavvattningsföretagen bedöms inte längre ha kvar sina syften och funktion vilket gör det 
lämpligt att upphäva företagen. 
 
En process för detta pågår parallellt med planarbetet för aktuell plan. 
 

2.7.4 Översvämningsrisk 
Planområdet lutar från vardera sidan ned mot Västerängsbäcken, lågpunktskartering visar 
dock att det finns lokala lågpunkter inom området där vatten samlas. Detta är främst på 
grönytor där vatten kan infiltrera. Planen föreslår ingen övrig höjdsättning inom planområdet. 
 

2.7.5 El-, tele- och datanät 
Eon svarar för el-försörjningen av planområdet. Telia (Skanova) svarar för telenätet.  

Inom planområdet har Eon och 3G Infrastrukturanläggningar [E]. 

 

Planförslag: 
I den mån det är möjligt ska ledningar bevaras i befintlig placering. Där så inte är möjligt 
kommer dessa flyttas och ersättas inom allmän platsmark. Skulle ledningsflytt krävas 
bekostas det av initiativtagare (byggherre) till flytt. 
 
Planförslaget föreslår att möjliggöra byggnation av en idrottshall norr om Gröna Dalenskolan. 
Inom det icke prickade områdets nordliga hörn föreslår planen att möjliggöra byggnation där 
ledningar idag går. Där föreslår planen att ledningar flyttas till förmån för en sammanhållen 
bebyggelse, sett till placering.  
 

2.7.6 El- och värmeenergi 
För val av uppvärmningssätt ger Håbo kommuns energi- och klimatstrategi Fossilbränslefri 
kommun 2050 riktlinjer. I första hand ska fjärrvärmenätet utnyttjas, men där det inte är möjligt 
eller kostnadseffektivt att ansluta ska förnybara energikällor utnyttjas. Alternativa 
uppvärmningssätt kan vara med jord-, berg- eller sjövärmepump. 

 

Planförslag: 
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Om fjärrvärme inte är ett alternativ föreslås uppvärmning ske med förnybara energikällor 
alternativt med någon form av värmepump. 

 

2.7.7  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: 
För planområdet gäller att utrymmen och kärl ska dimensioneras för en hållbar 
avfallshantering. Kärlstorlekar och hämtningsintervall ska anpassas till antalet boende och 
framtida förändringar. Plats för hämtning av avfall bör så långt som det är möjligt vara 
gemensam och placeras strategiskt., hämtningsfordon ska inte vika av från gatan utan ska 
hämta avfall med angöring direkt vid gatan. Handelsverksamheterna ansvarar för sin egen 
avfallshantering.  
Det ska finnas plats för följande fraktioner  
 
• Matavfall  
• Restavfall  
• Returpapper t.ex. tidningar  
• Pappersförpackningar  
• Metallförpackningar  
• Ofärgade glasförpackningar  
• Färgade glasförpackningar  
• Plastförpackningar  
 

2.8 Störningar, hälsa och säkerhet 
 

2.8.1 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. 

 
Planförslag: 

Radonundersökning bör göras i samband med bygglov. Ny byggelse ska utföras radonsäkert i 
de fall det visar sig vara aktuellt efter genomförd radonundersökning.  
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2.8.2 Förorenad mark 

Inom planområdet finns ett riskobjekt för potentiellt förorenad mark utpekat. Objektet har inte 
tidigare riskbedömts eller undersökts, utan fått branschklassificering 3. 

Inom markområdet finns idag en fjärrvärmeanläggning/pannan, vilken anlades i slutet på 80-
talet, då fjärrvärmenätet i Bålsta byggdes. Innan dess var marken åkermark. Det finns ingen 
uppgift om läckage eller spill (till skillnad från exempelvis tidigare fjärrvärmeanläggning i 
Kalmarsand, där det läckts och sanerats), eller ärende/notering hos tillsynsmyndigheten. Det 
är samma huvudman (E.ON, och dessförinnan delvis kommunägda Graninge) för samtliga 
fjärrvärmeanläggningar i kommunen. 

Kommunen bedömer det som osannolikt att det förekommit omfattande läckage eller spill 
utan att det noterats/rapporterats. Marken i området har låg genomsläpplighet, och det skulle 
därför vara tydligt om så skett. Kommunen bedömer därför vidare att risken för förorening 
över gränsvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) är försumbar.  

  

  
Aktuellt område på flygbilder från 1974, 1980, 1995 resp. 2019. 

 
Planförslag: 

Föreslagen markanvändning är teknisk anläggning (T) för befintlig fjärrvärmeanläggning, 
mobilmast samt transformatorstation. Användningarna är att klassa som MKM, och bedöms 
därför som lämpliga i aktuellt läge.  
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2.8.3 Buller och vibrationer 
På skol- eller förskolegårdar är det önskvärt att ha en ljudnivå om högst 50 dBA 
(ekvivalentnivå dagtid) på de delar av gården som är avsedda för lek, rekreation och 
pedagogisk verksamhet. 

Runbrovägen fungerar idag närmast som lokalgatan för Bålsta centrum och Mansängen. Öster 
om planområdet längs Runbrovägen finns bostadsområdet Mansängen, väster om 
Runbrovägen finns Gröna Dalenskolan, en F-9 skola. 

Enligt Trafikmätning (2018) har Runbrovägen ett trafiktal om 1200 fordon/dygn. Om antalet 
fordon per dygn appliceras till Boverkets vägledning Hur mycket bullrar vägtrafik?, visar 
detta på att ekvivalent ljudnivån är under 55 dBA kring Runbrovägen. Bullernivåerna avtar 
från Runbrovägen och vid fasad i Mansängen och Gröna Dalenskolan är buller nivåerna 
mycket låga.  

Planförslag: 

Planen möjliggör en utökad verksamhet för Gröna Dalenskolan, samt idrottshall. Förslaget 
skulle därmed resultera i ett ökat trafikflöde längs Runbrovägen. Trafiktalet längs 
Runbrovägen samt Centrumstråket är lågt och bedöms inte öka till den grad att det skulle vara 
risk för hälsa och säkerhet, ur ett bullerperspektiv. 

Intill befintlig ishall föreslår planen ett kvarter för 
bland annat bostadsändamål och vård. Bullerpåverkan 
från ishallen bedöms vara låg då kvarteret placeras 
öster om ishallen och ishallens fläktsystem är placerat 
på ishallens västra del. Se figur 9. 
Planen möjliggör ny byggnation i form av en 
idrottshall och centrumverksamhet. Under byggtiden 
föreslås att angöring görs via Runbrovägen från 
Centrumleden, för att minska byggtransporter förbi 
Gröna Dalenskolan. 
 

Det som under genomförandet måste beaktas närmre är maxnivåerna gällande bullerpåverkan. 
 

2.8.4 Luftkvalitet 
Områdets och intilliggande områdes utbyggnad kommer att ha en marginell påverkan på 
luftkvalitén i närområdet. 
 

2.8.5 Farligt gods 
På vägarna runt planområdet får inte transporter med farligt gods framföras. 
 

2.8.6 Barnkonventionen 
Barnkonventionen utgår från att alla barn har samma rättigheter och lika värde samt att 
barnens bästa ska uppmärksammas. Barn och ungas perspektiv ska vara en naturlig del i 
samhällsbyggandet och barn ska ges möjlighet till inflytande i planeringen av den fysiska 

Figur 8: Ortofoto över ishallen. 
Fläktsystem markerat med röd rektangel 
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miljön. Hur inflytandet görs möjligt varierar beroende av markområde och tänkt innehåll i 
planen, där barnperspektivet ibland bör få särskilt fokus. 

 

Planförslag: 

När det gäller barnperspektivet tar planarbetet fokus på framkomlighet. Ett besöksmål i Bålsta 
tätort kan på sikt komma att bli stadsparken i Gröna dalen, som planen till del möjliggör. För 
att nå Gröna dalen krävs i flera fall korsande av gator.  

Placering för övergångsställen över Runbrovägen och Centrumstråket är inte detaljstuderat, 
utan ingår i kommande förprojektering av gatorna. I det arbetet kommer det läggas vikt vid att 
skapa säkra övergångar, för att ansluta centrum till Gröna dalen samt befintliga gång- och 
cykelstråk. 

Vid anläggande av dagvattendammar i Gröna dalen föreslås dessa inneslutas, alternativt en 
större inhägnad där flera dagvattendammar ingår inom samma avgränsning. Parken ska 
utformas med tanke på barns säkerhet, främst kopplat till risken med vattenspeglar.  

 
2.8.7 Trygghet 

Belysning på allmänna platser ska bidra till trygghet och trivsel i området. Stråk, innergårdar, 
gång- och cykelvägar, samt eventuellt större parkeringsytor är särskilt viktiga att belysa. Det 
förekommer punkter där biltrafik korsar gång- och cykelvägar. Det är särskilt viktigt att dessa 
korsningspunkter utförs som upphöjda eller med andra fartdämpande åtgärder. Närheten till 
kollektivtrafik, service och bostäder kan också främja tryggheten genom att utemiljö används 
under olika delar av dygnet. Med en väl planerad ljusmiljö lockas människor att vistas 
utomhus även när mörkret lagt sig.   
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3. GENOMFÖRANDE 
En genomförandebeskrivning ska redovisa 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. Det 
kan till exempel handla om ansvarsfördelningen mellan kommun och exploatör samt övriga 
inblandade i detaljplanens genomförande. Det ska även framgå om kommunen avser att ingå 
exploateringsavtal eller genomföra markanvisningar. 

 

3.1 Organisatoriska åtgärder 
 

3.1.1 Planförfarande  
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan och bygglagen (2010:900). 

 
3.1.2 Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap för allmän plats. Det innebär att Håbo 
kommun ansvarar för utbyggnad, drift och skötsel av allmänna platser, gator, naturområden 
samt vatten- och avloppsledningar. Det innebär vidare att kommunen ska vara huvudman för 
allmän plats inom planområdet, det vill säga ytor som i plankartan markeras med 
bestämmelsen GATA, P-PLATS, PARK och PARK1. Kommunen är också huvudman för 
VA-nätet inom planområdet fram till för varje fastighet upprättad förbindelsepunkt 
(servisavsättning). 

 

Håbo kommun ansvarar för utbyggnad av allmänna platser och vatten och avloppsledningar, 
fram till anslutningspunkt. 

 

Exploatören/fastighetsägaren ansvarar för anläggnings- och byggnadsarbeten inom 
kvartersmark. 

 
E-on ansvarar för utbyggnad av el- och fjärrvärmenät. 

 

Övriga nätägare (bredband, tele) ansvarar för utbyggnad av sina ledningar inom planområdet. 

 
3.2 Avtal 

 
3.2.1 Planavtal  

Planavtal tecknas inte då marken ägs av Håbo kommun. Planavgift kommer att tas ut vid 
bygglov för bostadskvarteret och centrumområdet väster om konstfotbollsplanen.  
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3.3 Fastighetsrättsliga åtgärder 
 

3.3.1 Markägoförhållanden 
Berörda fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande 
fastighetsförteckningen från Metria, se bilaga. Nedan redovisas fastigheterna och 
samfälligheterna inom planområdet fördelat på respektive ägare. 

 

Fastigheter inom planområdet Ägarförhållande 

Mansängen 6:1 Håbo kommun 

Mansängen 9:3 Håbo kommun 

Mansängen 9:6 Håbo kommun 

Väppeby 7:218 Håbo kommun 

Marksamfälligheter inom planområdet  
Eneby s:1 Broby och Eneby Skifteslag 

 
3.3.2 Rättigheter 

Berörda rättigheter inom och utom planområdet redovisas i fastighetsförteckningen. Nedan 
beskrivs eventuell påverkan på rättigheterna. Beteckningarna på rättigheterna stämmer 
överens med kartbilaga till fastighetsförteckning från Metria, se bilaga. 

Servitut 

Sv1 belastar Mansängen 6:1 till förmån för 
Mansängen 6:50 

Avtalsservitut, akt: 03-IM1-69/2868.1 

Servitutet gäller förbud mot värmecentral m.m. inom fastigheten 6:50. Servitutet påverkas 
inte av planarbetet. 

 

Sv2 belastar Mansängen 9:6 och Väppeby 
7:218 till förmån för Yttergrans-Valla 1:63 

Avtalsservitut, akt: 03-IM1-72/7107.1 

Servitutet gäller för vattenledning, olokaliserat. 

 

Sv3 belastar Mansängen 9:6 till förmån för 
Vattenfall 

Avtalsservitut, akt: 0305IM1-01/25479.1 

Servitutet kan avvecklas. 

 

Sv4 belastar Väppeby 7:218 till förmån för 
Knivsta Husby-Långhundra 6:20 

Avtalsservitut, akt: 0305IM-01/25480.1 

Servitutet kan avvecklas. 
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Ledningsrätter 

Lr1 belastar Väppeby 7:218 till förmån för 
Telia AB 

Ledningsrätt, akt: 03-95:256.1 

Ledningsrätt för tele. Ett markreservat har reserverats för att möjliggöra säkerställande av 
u-område för ledningsrätten. 

 

Samfälligheter 

Samfällighet Eneby s:1 till förmån för 
Broby och Eneby Skifteslag 

Samfällighet, akt: 03-KAL-52 

Anläggningen rör tidigare vägar och diken, som idag inte syns i jord. Då samfälligheten 
inte längre anses uppfylla sitt ursprungliga syfte och planen föreslår omfattande 
förändringar för de aktuella områdena och deras ursprungliga syfte, ska samfälligheten 
avregistreras/upphävas. 

 

 
Figur 9: Karta som redovisar två områden av samfälligheten Eneby s:1 som kommer att upphävas i och 
med detaljplanen. 

3.3.3 Nya rättigheter 
För att säkra fjärrvärmeledning som går genom planen bestäms ett område längsmed Gröna 
dalenskolan som så kallat u-område (u).  

 
3.3.4 Fastighetsbildning (och dess praktiska och ekonomiska konsekvenser) 

Vid genomförandet av planen kommer fastigheten Mansängen 9:6 att utvidgas på bekostnad 
av del av Mansängen 9:3 och del av Väppeby 7:218. Det gäller mark åt nordväst för 
utvidgning av skolbyggnad samt skolgård. Marken kommer då bli kvartersmark. 



29 
 

Cirka 1 157 kvm om två markområden som sträcker sig över område för 
idrottsanläggningarna, parkering och park inom fastigheten Väppeby 7:218 utgörs idag av del 
av samfälligheten Eneby s:1. Med anledning av att dessa delar av Eneby s:1 som ingår i 
området för den nya detaljplanen ska övergå från enskilt till kommunalt huvudmannaskap ska 
denna lösas in av kommunen vid en lantmäteriförrättning och genom en fastighetsreglering 
regleras in i Väppeby 7:218, företrädesvis genom en frivillig överenskommelse mellan 
kommunen och delägarna i Eneby s:1. De delar av Eneby s:1 som finns utanför planområdet 
kommer att fortsätta existera. 

Planen medger i övrigt många olika möjligheter till fastighetsbildning. Kommunala 
anläggningar kan få egna fastigheter, men kan även ligga inom nuvarande fastighet.  

 

3.4 Ekonomiska frågor 
 

3.4.1 Planekonomi  
 

3.4.2 Inlösen, markersättningar 
Bildande och ombildande av fastigheter inom kvartersmark ombesörjer och bekostas av 
fastighetsägaren tillika kommunen. 
 

Ersättning kommer att behöva betalas ut till Broby och Eneby skifteslag för ombildandet av 
deras samfällighet Eneby s:1. 

 
3.4.3 Finansiering 

Kostnader för exploatering av allmänna platser (parkeringsplatser) finansieras i möjlig mån 
genom markförsäljning. Eftersom möjlighet till markförsäljning inte är garanterad (marken 
för stadskvarteret kan även fortsatt användas för parkering), kommer dock majoriteten av 
finansieringen ske via kommunens investeringsbudget. 

Kostnader för dagvattenanläggning och parkanläggning i Gröna dalen hanteras i ett separat 
projekt. 
Kostnader för exploatering av kvartersmark finansieras av respektive byggherre/kommunal 
verksamhet. 
 

3.4.4 Vatten 
Anslutningsavgifter för VA bekostas av fastighetsägare/byggherre.  

 
3.4.5 Utbyggnad av allmänna platser och allmänna anläggningar 

Håbo kommun ansvarar för utbyggnaden av allmänna platser inom planområdet. 

Kommunen planerar att förvalta de två fotbollsplaner som redan finns i mitten och sydväst i 
planområdet. 
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På befintlig parkeringsyta i planens norra område planeras ett stadskvarter med tillhörande 
lokalgata runtom. 
 

En befintlig mindre fotbollsplan i anslutning till den sydvästra fotbollsplanen som idag inte 
utnyttjas kommer att planläggas som p-platser. Det kommer även området söder om den 
sydvästra fotbollsplanen att göra. I samband med den andra parkeringsytan kommer angöring 
till restaurangverksamhet och natur planeras för. 
 
Till öster om planen finns idag ett kolonilottsområde. I anslutning till detta kommer det 
planeras för en yta för p-platser åt dessa, samt för förskoleverksamheten till Gröna 
Dalenskolan som har en av sina in- och utgångar i den riktningen. 
 

I och med dessa planerade åtgärder innebär det samtidigt att kommunens gatu- och parkenhet 
behöver anlägga en ny yta för hantering av grus med mera för vintervägsunderhåll. 
 

3.4.6 Kostnader fastighetsbildning 
Kostnader för fastighetsbildning samt ersättning till följd av fastighetsrättsliga åtgärder 
bekostas av fastighetsägaren. 

 
3.4.7 Anslutningsavgifter 

Anslutningsavgifter erläggs enligt respektive ledningsägares gällande taxa. 
 

3.4.8 Bygglovavgifter 
Avgift för bygglov tas ut enligt gällande taxa vid bygglovsprövning. 

 
3.4.9 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. 

 
3.5 Tekniska utredningar 

Under planarbetet har följande tekniska utredningar genomförts och påbörjats: 

• Dagvattenutredning (Norconsult, 2019-12-17) 

Dagvattenutredningen klarlägger hur dagvattnet kan hanteras för att skapa en säker och 
trevlig miljö inom området och undvika påverkan på recipienten och höga vattenstånd. 

• Översiktlig geoteknisk utredning (Bjerking, 2019-02-14) 

Den geotekniska undersökningen visar på en översiktlig nivå gällande 
grundläggningsförhållanden. En noggrannare undersökning tas fram i ett senare skede i 
samband med projektering av byggnaderna.  
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4. KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAG 
4.1 Behovsbedömning 

  
Enligt svensk lag ska konsekvenserna av en detaljplan beskrivas i en 
miljökonsekvensbeskrivning när de kan leda till betydande påverkan på miljön (4 kap 34 § 
plan- och bygglagen). Miljökonsekvensbeskrivningen används för att få en helhetsbild av den 
påverkan en detaljplan kan få på miljön, människors hälsa och hushållningen av resurser. 
En behovsbedömning syftar till att bedöma om det finns behov av att en detaljplan ska 
miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. En behovsbedömning av 
detaljplanen har gjorts. 
 
Behovsbedömningen med ställningstagande har skickats till länsstyrelsen för samråd. 
Länsstyrelsen instämmer 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. 
 
Förslaget till detaljplan är förenligt med miljöbalkens (MB) 3 kapitel som gäller lämplig 
användning av mark och vattenområden samt 5 kapitel som gäller miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft, omgivningsbuller och vattenförekomster. Något riksintresse enligt 4 kapitel 
berörs inte. 
 
Eftersom detaljplanen inte anses medföra betydande miljöpåverkan upprättas ingen 
miljökonsekvensbeskrivning. Nedan beskrivs översiktligt vilka konsekvenser ett 
genomförande av detaljplanen kan tänkas medföra. 
 
 
 
 
Bålsta i april 2020 
Håbo kommun 
 
Johan Hagland 
Plan- och exploateringschef 
 
Patrik Rönnqvist   Magdalena Grönneberg 
Planarkitekt (tom jan 2020)  Mark- och exploateringsingenjör 
 
Anton Karlsson 
Planarkitekt (from jan 2020) 
 
 



 

 UTLÅTANDE 1(6) 
 Datum Vår beteckning 
 2020-06-02 KS 2018/571 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och exploateringsavdelningen 
Anton Karlsson, planarkitekt 
anton.karlsson@habo.se 

 

 

 
Förslag till detaljplan för Mansängen 9:6 m.fl., Gröna Dalen, Håbo kommun, Upp-
sala län 
 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

Hur samrådet har bedrivits 
Förslag till detaljplan har varit utsänt för samråd, enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen, till berörda sakä-
gare, myndigheter och berörda föreningar samt kommunala förvaltningar från och med den 17 juni till 
och med den 16 augusti, 2019. Under samrådstiden inkom 7 yttranden varav 6 med erinran (invänd-
ningar). 

Hur granskningen har bedrivits 
Förslag till detaljplan har enligt underrättelse varit utsänt för granskning mellan den 21 februari 
och den 17 mars. Handlingarna fanns tillgängliga för granskning i kommunhuset, biblioteket och 
på kommunens hemsida. 

Under granskningstiden inkom 13 yttranden varav 10 med synpunkter. Följande remissinstanser 
har inget att invända mot förslaget: Naturskyddsföreningen, Trafikverket samt Vattenfall. 

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 konstaterar att alla frågor gällande dagvattenhantering och påföljande påverkan på 
MKN för vatten inte är helt klarlagda. Kommunen hänvisar till kommande dagvattenanläggning i 
Gröna Dalen, men visar inte i detalj hur anläggningen kommer att utformas och fungera. Utifrån 
omständigheterna bedömer samtidigt Länsstyrelsen att planförslaget är godtagbart i frågan, men 
trycker extra på vikten av att dagvattenanläggningen utreds vidare och säkerställs i kommande 
etapper av Gröna dalen. 
 
Länsstyrelsen lyfter även sitt påpekande från samrådet rörande misstänkt förorenad mark. De an-
ser att framtagande av en ny detaljplan inkluderar att pröva markens lämplighet, oavsett om på-
gående verksamhet kommer fortsätta eller ej (att marken inte får en annan användning). Förut-
sättningarna på platsen är i nuläget bristfälligt beskrivna och de anser att en MIFO undersökning 
fas 1 bör genomföras. 

Svar 
Dagvattenanläggningen är central gällande dagvattenhantering för flertalet av pågående planpro-
jekt i centrala Bålsta. Projektering av dammarna har påbörjats, och anläggandet bedöms göras 
innan ytterligare etapper av Gröna dalen detaljplaneras. Kommunen har samtidigt rådighet över 
marken som berörs. 
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Gällande markområdet som misstänks vara förorenat syns inte kommens bedömning i planbe-
skrivningen. Fjärrvärmepannan anlades i slutet på 80-talet, då fjärrvärmenätet i Bålsta byggdes. 
Innan dess var marken ängsmark och dessförinnan åkermark. Det finns ingen uppgift om läckage 
eller spill (till skillnad från exempelvis tidigare anläggning i Kalmarsand, där det läckts och sa-
nerats), eller ärende/notering hos tillsynsmyndigheten.  

Kommunen bedömer det som osannolikt att det skulle finnas föroreningar, där värden skulle 
överstiga gränsvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Föreslagen markanvändning 
är teknisk anläggning, vilken bedöms som lämplig i aktuellt läge. Ett mindre bra alternativ skulle 
kunna vara att undanta markområdet (och R1 sydväst om) från antagandet. Områdena föreslås 
inte få en ny användning, och är ej heller beroende av övriga delar av planen. Områdena inklude-
ras främst för att täcka ej detaljplanerade luckor och förenkla lovprocesser. 

 

 Lantmäteriet  
Lantmäteriet hittar inte bestämmelsen e15 i plankartan. De påpekar vidare otydlighet i planbe-
skrivningen. Det gäller beskrivning av ledningsrätt och fastighetsindelning. 

Svar 
Bestämmelsen e15 har sluppit igenom kvalitetsgranskningen och ska inte vara med. Beskriv-
ningen av ledningsrätten justeras. Fastighetsindelningen är inte spikad, och då det främst gäller 
kommunala anläggningar/byggnader har kommunen rådighet oavsett fastighetsbildning. Det 
finns samtidigt möjlighet att bilda separata fastigheter om så skulle bli aktuellt i framtiden. För 
att tydliggöra flexibiliteten tas fastighetskartan bort. 
 

 Bygg- och miljönämnden 
Bygg- och miljönämnden konstaterar att föreslagen utvidgning av planområdet för att inkludera 
ishall och gymnasium inte gjorts. De hoppas därför att de tas med i annan detaljplan inom en 
snar framtid. 

De anser fortsatt att idé- och gestaltningsprogrammets gestaltningsprinciper bör ges större vikt i 
bestämmelser i planen. Det efterfrågas även fortsatt förtydligande kring bostadskvarterets möte 
med GC-vägen. 

Huvudfrågan gäller parkering, där nämnden fortsatt efterfrågar en utredning som stöd för lovhan-
teringen. Där det specificeras parkeringstal. De anser även fortsatt att det bör framgå hur parke-
ring till bostadskvarteret ska lösas.  
 
Avslutningsvis lyfter även nämnden det generella behovet av en översyn av parkeringspolicyn då 
den gällande anses vara föråldrad och svårtolkad. En policy som de bedömer ägs av kommunsty-
relsen. 

Svar  
Ishallen och gymnasiet inkluderas i planprogrammets etapp 7. I etapp 7 ingår preliminärt även 
bostadskvarter på simhallsparkeringen samt landstingshuset och dess parkering. Det pågår samti-
digt en utredning rörande nytt/utbyggt gymnasium som kan få påverkan nämnda platser och tid-
planen för etappen. 
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Att gestaltningsprinciperna inte regleras närmre i plankartan är medvetet. Dels för att det är kom-
plicerat att precisera och samtidigt inte onödigt begränsa, dels för att det lätt blir tolkningspro-
blem om det inte är väldigt precist formulerat. I slutänden har samtidigt kommunen, som markä-
gare, möjlighet att ställa krav på gestaltningen vid försäljning. Ansvaret hamnar då på avtalsfor-
muleringen istället för i plankartan och i dess förlängning i lovprocessen. Det är samma upplägg 
som används i övriga etapper för områden där kommunen är markägare. 

Hur mötet mellan gångbana och byggnad/fasad är tänkt förtydligas i planbeskrivningen. Huvud-
spåret är att fasad får uppföras i liv med gångbanan. Det är dock inget krav. 

Parallellt med planarbetet pågår en parkeringsutredning för centrala Bålsta (platsbehov, tillgång, 
reglering etc.). Utredningen är inte avslutad, men det har redan tidigt konstaterats att det krävs 
större flexibilitet inom planområdet. Dels då det inte i nuläget är känt hur multihallarna kommer 
att utformas, och därmed inte hur mycket parkering som kan lösas inom samma tomt. Det går 
också att konstatera att trycket på parkeringen kommer att öka i och med anläggande av parken i 
Gröna dalen, multihallarna och en ny utvecklad simhall. Den större flexibiliteten som delvis 
medgetts med tillägget av P1 i granskningsförslaget, kompletteras med P för bostadskvarteret 
och att del av parkområdet undantas från planläggning. P läggs till för att säkerställa en fortsatt 
parkering som idag, samtidigt som det skulle gå att bygga på med en våning p-däck. Parkområ-
det undantas för att, om så krävs, möjliggöra extra besöksparkering.  

Det är kommunen som står för utbyggnad av ny simhall, multihall och parkanläggning. Kommu-
nen är även markägare. Med parkeringsutredningen som underlag och ett samordnad planerande 
av kommunens anläggningar bedöms planförslaget ge möjlighet att tillmötesgå efterfrågan på 
parkeringsplatser.  

Planbeskrivningen förtydligas med skrivning om att boendeparkering ska lösas inom den egna 
fastigheten. Parkeringstal/norm bör utgå ifrån tidigare parkeringsutredningen för Bålsta centrum 
(Structor 2014). 

Pågående parkeringsutredning för centrala Bålsta kan ses som ett första steg i att se över och 
uppdatera parkeringspolicyn för hela kommunen. 

 Bålsta Partiet, Owe Fröjd 
Svarande framför att förslaget inte stämmer med tidigare detaljplaneprogram för Gröna Dalen. 
Att förslaget bör arbetas om så att det överensstämmer med programmet, och inkluderar hela 
programområdet. Detta då det bör göras en samlad bedömning över hur Gröna Dalen bör utnytt-
jas innan delar detaljplaneras. 

De framför även att förslaget omfattar del av planuppdrag för Bålsta centrum. Att parkeringsplat-
serna vid simhallen och ishallen bör lämnas utanför planen, som då skulle ha plangränsen längs 
Badhusvägen. I och med den tänkta bostadsbyggnationen i Bålsta centrum är parkeringarna av 
strategisk art, och det finns behov av att utöka parkeringen. 

Vidare bör det beaktas att ishallen är i dåligt skick, och att området på den norra delen av Bad-
husvägen bör lämnas orörd planmässigt tills en samlas bedömning av området är framtagen. 

Svar  
Planprogrammet för Gröna dalen är den efterfrågade samlade bedömningen, och den aktuella 
planen ligger i stort sätt i linje med programmet. Skillnaden utgörs av parkeringarna i väster och 
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söder. I och med att parkering tas i anspråk för multihall behöver parkeringen ersättas på annan 
plats. Vidare bedöms det krävas ytterligare parkering för kommande parkområde och själva 
multihallen.  

De delar av planförslaget som omfattas av planprogram för Bålsta C ligger i linje med program-
met bebyggelsemässigt. Bostadskvarteret finns med i programmet. För att ändå ta höjd för en 
fortsatt parkering på mellan lång sikt läggs bestämmelsen P - parkering till i plankartan. Ytan för 
ny simhall var i programmet utpekad för bostäder, men det har varit väl känt att både ishall och 
simhall kommer kräva ombyggnationer inom närtid. Simhallen bedöms inte påverka programmet 
för Bålsta C negativt annat än potentiellt ekonomiskt (mindre intäkter från bostadsförsäljning). 
Även här finns det alltså en samlad bedömning som grund. Att ett område regleras för en viss an-
vändning på kvartersmark ställer inga krav på att användningen måste komma till. Den ger end-
ast möjlighet till den. Detaljplanen ges även en kort genomförandetid, där ändringar kan genom-
föras redan efter fem år. 

Rörande parkering utreds frågan på nytt för hela centrum. Detaljplaneförslaget är anpassat uti-
från det utredningsarbetet, med tillägget av P och undantagandet av del av parkmarken (för att 
möjliggöra en flexiblare användning om så skulle visa sig behövas). 

 E.ON energidistribution (sakägare) 
E.ON framför önskemål om ytterligare tre transformatorstationer. De undrar även om befintlig station vid 
skolan ska flyttas då den inte markeras i plankartan längre. 

Svar 
I dialog efter granskningen har kommunen förklarat att befintlig transformatorstation vid skolan 
inte ska flyttas. Det blev en miss i plangränsen mellan stationen och skolan (beteckningen finns 
med men området har fel färg). I övrigt har ett E-område lagts till på en av parkeringarna vid 
Gröna Dalen, för att säkra möjlighet till servering och potentiell framtida laddningsmöjlighet 
kopplat till parkeringen. 

 E.ON Energilösningar (sakägare) 
E.ON påpekar att de har flera viktiga ledningsdragningar i området och att de vill få till en dialog om nå-
gon av dem berörs av planen. 

Svar  
Ledningarna ska inte påverkas av planen, utan säkerställs med u-områden där det inte går i allmän plats. 
 

 Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten bedömer att det inte finns anledning till att beakta särskilda anläggningsrisker i områ-
det. De konstaterar att området ligger inom 10 min insatstid och att höjdfordon därför får utgöra utrym-
ningsväg för byggnader över fyra våningar. De påpekar även att brandvattenförsörjningen ska svara upp 
till en kapacitet om 20l/sek och att minsta avstånd mellan brandposter är 150 meter. 

Svar  
Kommunen noterar informationen. 
 

 3G Infrastructure Services (sakägare) 
3G infrastructure services påpekar att de har en mast för mobiltelefoni inom planområdet. De hoppas att 
kommunen tar hänsyn till anläggningen i detaljplanen. 
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Svar  
Området för tekniska anläggningar utvidgas för att även täcka in masten. 

 Privatperson 1 
Svarande framför en önskan om en riktig sporthall. Att sådan sporthall ska inkludera innebandy fotboll, 
ishockey, basket, friidrott mm. med gott om sittplatser för publik. Därutöver även billiga lägenheter. 

Svar  

Detaljplanen specificerar inte innehåll i idrottshall/multihall. Kommunens kultur- och fritidsförvaltning 
tittar på just en multihall, med möjlighet till flera olika idrottsverksamheter. 
Detaljplanen specificerar inte heller typ av lägenheter och prisnivå på dessa. 
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SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNTKER UNDER PROCESSEN 
Yttranden under samrådet berörde främst frågor rörande dagvattenhanteringen och hur den avser 
att säkerställa att inte miljökvalitetsnormen försämras. Ytterligare har synpunkter gällande plan-
tekniska frågor inkommit, felaktiga slag på gränser samt användningsbestämmelser. 

Yttrande under granskningen berörde främst parkering, risk för förorening samt planavgränsning 
och överensstämmelse med planprogram. 

Ändringar gjorda efter samrådet 
Ändringar i planhandlingar berör främst användningsslag. Där det främst handlar om ytor för 
bollplaner, som i samrådskedet låg som parkmark men inför granskning revideras till att vara Id-
rottsplats. 

Planbeskrivningen har även kompletterats med beskrivande text om bostadskvarterets utform-
ning, hur dagvattenhantering avser att inte försämra miljökvalitetsnormen för Mälaren-Prästfjär-
den, samt ytterligare förtydliganden. 

Ändringar gjorda efter granskningen 
Efter granskningen har användningen P-lagts till för det tänka bostadskvarteret, för att säkra möj-
lighet till fortsatt pågående användning för parkering. I sluttampen av planarbetet bestämdes 
även att just bostadsanvändningen skulle utgå. Planförslaget och området ska fokusera på aktivi-
tetsytor och funktioner, inte bostäder. Områden för tekniska anläggningar har justerats för trans-
formatorstation och telemast. 

Del av parkområdet utgår ur planen. Detta för att möjliggöra en något mer flexibel användning 
av området, om det skulle visa sig finnas ett annat framtida behov. I övrigt kompletteras och för-
tydligas ett mindre antal punkter, så som kommunens resonemang kring risk för föroreningar vid 
fjärrvärmepannan och just parkering. 

 

Besvärsrätt 
Det är endast ägare av tekniska anläggningar inom området som yttrat sig och också är sakägare. 
Kommunen bedömer att deras synpunkter tillgodosetts. 

 

Bålsta juni 2020 

 

Johan Hagland   
Plan- och exploateringschef  

 

Anton Karlsson     
Planarkitekt  

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-01 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 122 Dnr 2018/00746 

Detaljplan del av Skokloster 2:80, för antagande 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Skokloster 2:80 enligt 5

kap. 27§ Plan- och bygglagen (2010:900).

Sammanfattning 

Efter beslut om planläggning i Kommunstyrelsens arbetsutskott i november 

2018, har ett planförslag arbetats fram. Syftet med detaljplanen är att möj-

liggöra nya lokaler för handel och potentiellt ytterligare service, samt ett 

komplement av bostäder i tvåvåningshus. 

Förslaget var utställt för samråd under oktober-november 2019, och för 

granskning under mars-april 2020. Under granskningen inkom 7 yttranden 

varav 3 med synpunkter. 

Efter granskningen har planförslaget justerats redaktionellt, och bedöms 

vara klart för ett antagande.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2020-05-18 § 88 

Tjänsteskrivelse 

Plankarta, antagande 

Planbeskrivning, antagande 

Granskningsutlåtande 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 

arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Ärende 15



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2020-05-18  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 88 Dnr 2018/00746  

Detaljplan del av Skokloster 2:80, för antagande 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Skokloster 2:80 enligt 5 

kap. 27§ Plan- och bygglagen (2010:900).   

Sammanfattning  

Efter beslut om planläggning i Kommunstyrelsens arbetsutskott i november 

2018, har ett planförslag arbetats fram. Syftet med detaljplanen är att möj-

liggöra nya lokaler för handel och potentiellt ytterligare service, samt ett 

komplement av bostäder i tvåvåningshus. 

Förslaget var utställt för samråd under oktober-november 2019, och för 

granskning under mars-april 2020. Under granskningen inkom 7 yttranden 

varav 3 med synpunkter. 

Efter granskningen har planförslaget justerats redaktionellt, och bedöms 

vara klart för ett antagande.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Plankarta, antagande 

Planbeskrivning, antagande 

Granskningsutlåtande     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller för-

valtningens förslag och finner att så sker.  

______________ 

 
 
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-04-29 KS 2018/00746 nr 95242 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och exploateringsavdelningen 
Anton Karlsson, Planarkitekt 
anton.karlsson@habo.se 

 

Antagande av detaljplan för del av Skokloster 2:80 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Skokloster 2:80 enligt 5 

kap. 27§ Plan- och bygglagen (2010:900).   

 

Sammanfattning 

Efter beslut om planläggning i Kommunstyrelsens arbetsutskott i november 

2018, har ett planförslag arbetats fram. Syftet med detaljplanen är att 

möjliggöra nya lokaler för handel och potentiellt ytterligare service, samt ett 

komplement av bostäder i tvåvåningshus. 

Förslaget var utställt för samråd under oktober-november 2019, och för 

granskning under mars-april 2020. Under granskningen inkom 7 yttranden 

varav 3 med synpunkter. 

Efter granskningen har planförslaget justerats redaktionellt, och bedöms 

vara klart för ett antagande.   

 
Ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade 179 § 2018-11-13 beslut om 

uppdrag och om att samråda förslag till detaljplan för del av Skokloster 

2:80. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya lokaler för handel och 

potentiellt ytterligare service, samt ett komplement av bostäder i 

tvåvåningshus. Fastigheten ägs av Håbo kommun och området är idag 

reglerat med användningen skola och naturmiljö men används för en 

lanthandel etablerad i en barack.  

Enligt upprättad undersökning bedömer förvaltningen att ett genomförande 

av planen inte leder till betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen har 

meddelat att de instämmer med kommunens bedömning och en 

miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats.   

Samråd 

Planförslaget var tillgängligt för samråd under oktober-november 

Under samrådstiden inkom 14 yttranden varav 7 med erinran 

(invändningar). Ett samrådsmöte hölls den 15 oktober i Slottsskolan där 

representanter från Håbo kommun och Håbohus presenterade förslaget och 

svarade på frågor. 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-04-29 KS 2018/00746 nr 95242 

 

Yttranden som inkom berör frågor och synpunkter rörande trafikbuller, 

fastighetsindelning, översvämning och planförslagets föreslagna utformning 

i förhållande till plankartans bestämmelser.  

Utmärkande för samrådet var samtidigt det stora antalet positiva yttranden. 

Den aktuella planen är efterlängtad av många. Samtidigt finns det även ett 

antal privatpersoner motsätter sig en exploatering, främst då de är oroade 

över boendeformen, med hyresrätter.  

Efter samrådet gjordes en del justeringar för att förtydliga skillnad mellan 

illustration och plankarta och säkra mot buller.  

Granskning 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 mars om att ställa ut planförslaget för 

granskning enligt 5 kap. 18§ Plan- och bygglagen (2010:900). Planförslaget 

var tillgängligt för granskning mellan den 26 mars och den 22 april.  

Det inkom 7 yttrande, men endast 3 med synpunkter. Synpunkterna gällde 

bland annat en brist i att inte förutsättningar för exploateringsavtal 

utvecklats samt efterfrågan om att säkerställa avstånd och kapacitet i 

brandposter. Planbeskrivningen förtydligades att det inte kommer tecknas 

något exploateringsavtal, utan ett köpeavtal. Vidare har det konstaterats att 

det finns två brandposter på tillräckligt avstånd och att det ligger precis intill 

vattenverket. 

Med ovanstående i beaktande föreslår förvaltningen att planförslaget antas. 

Efter ett antagande anslås beslutet på kommunens anslagstavla under en 

prövotid på tre veckor. Under prövotiden har sakägare, vars synpunkter inte 

tillgodosetts, möjlighet att överklaga planen enligt 13 kap. 1§ Plan- och 

bygglagen. Eventuell överklagan avgörs i Mark- och miljödomstolen. Om 

inget överklagande skett inom prövotiden vinner Planen laga kraft vid dess 

slut. I annat fall inväntas beslut från domstol. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Planarbetet finansieras av Håbohus. Efter beslut om antagande ska även ett 

köpeavtal upprättas mellan kommunen och Håbohus. Förutom pris på 

marken ska även avtalet reglera kostnader för fastighetsreglering och 

iordningsställande av ny entré till Slottsskolan. 

Uppföljning 

Antagandet är sista steg i planprocessen, och när detaljplanen vinner laga 

kraft avslutas ärendet. 

Beslutsunderlag 

– Plankarta, antagande 

– Planbeskrivning, antagande 

– Granskningsutlåtande   

__________ 
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Beslut skickas till 

Plan- och exploateringsavdelningen  
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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 
granskningen 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. Det är här i processen denna plan är nu. 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 
Beslut om planuppdrag togs av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-13. 
I samband med beslut om uppdrag togs även beslut om att samråda förslag till detaljplan.  
Beslut om granskning av föreslagen detaljplan togs 2020-03-16 av kommunstyrelsen. 
 
Preliminär tidplan 
Samråd 3:e kvartalet 2019 
Granskning  1:a kvartalet 2020  
Antagande  2:a kvartalet 2020  
 
Planhandlingar 

• Plankarta med bestämmelser 
• Planbeskrivning 
• Illustrationsplan 
• Fastighetsförteckning 
• Undersökning 

 
Utredningar 

• Trafikbullerutredning (Bjerking AB) 
• Dagvattenutredning (Bjerking AB) 
• Översvämning riskbedömning, kompletterande PM (Bjerking AB) 
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Medverkande 
Planhandlingarna har upprättats av Bjerking AB i samarbete med tjänstemän inom Håbo 
kommun. Utredningar som ligger till grund för detaljplaneförslaget har Bjerking AB tagit 
fram. Skisser och illustrationer har Bjerking AB tagit fram.  
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1. PLANBESKRIVNING 
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 undersökningen.  

 
1.1 Planens syfte och huvuddrag 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse och centrumverksamhet (BC) i 
anslutning till Slottskolan i Slottsskogen, Skokloster. Planförslaget gör det möjligt att uppföra 
byggnader i två våningar.  
 
Det finns ett behov av en samlingspunkt i Slottsskogen där service kan etableras och platser 
för spontana möten kan tillskapas. Möjlighet till bostäder och lokaler för verksamheter samt 
närheten till skola och förskola skapar goda förutsättningar för en ny mötesplats i 
Slottsskogen. 

 

Illustration över föreslagen bebyggelse, Bjerking 
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Detaljplaneförslaget har en flexibilitet för att kunna möjliggöra olika placeringar av 
bebyggelse inom planområdet. Detaljplanen medger bostäder samt centrumverksamhet inom 
hela planområdet vilket ger möjlighet för olika bebyggelseförslag. Placering av bebyggelse 
begränsas i stor utsträckning av befintliga ledningsstråk.  
 
Avsikten i aktuellt bebyggelseförslag är att uppföra ett antal mindre flerbostadshus i den 
västra delen av planområdet. Centrumverksamhet föreslås i första hand inrymmas i separata 
byggnader i planområdets östra del. Detta kan komma att förändras utifrån behov och vilka 
verksamheter som vill etablera sig på platsen.  

 
Flygperspektivbild, sett från söder, över hur den nya bebyggelsen kan komma uppföras inom aktuellt 
planområde, Bjerking. 

Exploatören avser att uppföra flerbostadshus i två våningar med utvändiga loftgångar på ena 
sidan och balkonger på den andra sidan Bostadsbebyggelsen föreslås grupperas runt en 
gemensam bostadsgård som öppnar upp sig mot det allmänna parkstråket intill planområdet. 
Planbestämmelsen f1 säkrar att uteplats ska anordnas på eller mot innergård. 
 
I planområdets östra del föreslås i aktuellt bebyggelseförslag en mindre livsmedelsbutik 
uppföras i en våning och i en vinkelbyggnad till denna kan en mindre restaurang/pizzeria eller 
annan liknande verksamhet inrymmas. Entréeytor till dessa verksamheter kan utformas som 
mindre platsbildningar med torgliknande karaktär. Dessa ytor behöver även kunna fungera 
som inlastningsytor till butiksverksamheterna vissa tider på dygnet. Parkeringsplatser avses 
att anordnas i anslutning till bostäderna och verksamheterna för att säkra en god 
tillgänglighet. 
 
Den nya detaljplanen inrymmer ett flertal olika ledningsområden som säkras med 
markreservat för allmänna underjordiska ledningar (u1).  
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En tydlig avgränsning mot skolområdet föreslås för att minska störningar från 
skolverksamheten för de boende i det nya kvarteret. En parkeringsyta inramad av buskar och 
träd avses anordnas och utgör då en tydlig gräns mot bostadsområdet. Detta medför att 
skolans nuvarande ingång till skolområdet kommer att behöva flyttas något västerut. Den nya 
entrén till skolan ansluter söderut mot det allmänna gång- och cykelstråk som går längs med 
Slottskogsleden. En ny möjlig anslutning för fotgängare på kvartersmark kan bli ett alternativt 
gångstråk från skolan till busshållplatsen.  
 
För att säkra avstånd mellan bebyggelsen och fastighetsgräns, om fastigheten skulle komma 
att avstyckas i mindre enheter, så reglerar detaljplanen detta med bestämmelsen (p1), byggnad 
ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns mot kvartersmark för bostäder och 
centrumverksamhet. 
 

1.2 Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från och med den dag detaljplanen vinner laga kraft. Efter 
genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla till dess den ändras eller upphävs. 
 

1.3 Tidigare ställningstaganden 
En detaljplan måste förhålla sig till andra planer, policys och ställningstagande. En del planer 
visar en övergripande riktning såsom visionen och översiktsplanen medan andra riktar in sig 
på specifika områden såsom bostadsförsörjningsprogram. Gällande detaljplaner spelar också 
in, i de fall sådana finns.  
 

1.3.1 Kommunens vision – Vårt Håbo 2030 

Håbo kommun antog våren 2014 en ny vision. Visionen ska vara vägledande för den 
kommunala verksamheten gällande planering, produktion och bostadsutveckling. Visionens 
ambition är att det år 2030 ska bo 25 000 invånare i Håbo kommun. Visionen består utav fyra 
olika delar: 
 
• Håbo kommun ska vara en aktiv part av Mälardalsregionen. Regionen växer och vi ska 

växa med den som en attraktiv plats i Mälardalen, en av Sveriges viktigaste regioner. 
Utbud, varor, tjänster, arbetsplatser, kultur och kompetens tillgängliggörs för kommunens 
invånare samtidigt som det som Håbo kommun erbjuder tillgängliggörs för regionen. 
 

• Håbo kommun ska vara en Mälarkommun nära naturen. Tillgängligheten till vatten och 
naturliv är en viktig del i Håbo kommuns identitet och ett stort ansvar. Kommunen ska 
tillhandahålla både Mälar- och naturnära boendemiljöer utan att äventyra natur- och 
djurliv. 

 
• Håbo kommun ska ta vara på huvudorten och Bålsta ska vara en levande småstad där 

många vill vistas och trivs. Bålsta ska vara en sammanhängande ort som är anpassad för 
alla människor i alla åldrar. 

 
• Håbo kommun ska vara en hållbar kommun som skapar ett gott liv för alla. Kommunen ska 

ta ett stort ansvar för att kommande generationer ska ha samma, eller bättre, möjligheter att 
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förvalta och utveckla kommunens verksamheter. Tillväxten ska vara ekonomisk och 
ekologisk hållbar, vår planering ska gå mot att minska behovet av biltrafik och kommunen 
ska skapa en sammanhållen bebyggelse som inte tar nya naturområden i anspråk. 

 
Idag har Skokloster en diffus centrumbildning. Samhället behöver stärkas med mötespunkter 
med närhet till handel, kommunikation och skola. Området som Håbohus vill utveckla ligger i 
en naturlig knutpunkt och skulle kunna bli mötespunkten som saknas i närområdet. 
 
I dagsläget finns få hyreslägenheter i Slottsskogen, som mestadels domineras av 
villabebyggelse. Det finns en efterfrågan på mindre lägenheter för ungdomar, äldre och 
ensamstående i området. Planområdets läge passar bra för denna typ av bebyggelse då det 
ligger centralt i Slottsskogen nära skola, förskola och kollektivtrafik. 
 

1.3.2 Bostadsförsörjningsprogram 

Håbo kommun antog i slutet av 2014 ett bostadsförsörjningsprogram för 2015–2018 med 
utblick mot 2030. Programmet ska vara ett verktyg för den långsiktiga och strategiska 
planeringen och utvecklingen av bostäder i kommunen. Det ska vara ledande för hur 
kommunen ska prioritera och utforma översiktsplaner, detaljplaneprogram, 
gestaltningsprogram och detaljplaner. Samtidigt beräknas regionen runt Mälaren att växa med 
cirka 650 000 personer fram till 2030. En stor utmaning för kommunerna blir att hålla jämna 
steg inom bostadsbyggandet då det råder stor brist på bostäder i kommunen, länet och 
Mälardalsregionen i stort. 2012 genomfördes en etnografisk studie som visar på att 
bostadssökande i Stockholmsområdet som söker hus eller lägenhet ofta söker sig längre ut på 
pendeltågslinjen. Många söker sig till Bålsta på grund av goda kommunikationer och 
attraktiva bostadspriser. Därmed är även Stockholms bostads- och invånarutveckling viktig att 
förhålla sig till. 
 
För att svara upp mot förväntningar och efterfrågan samt för att ta ansvar för utvecklingen 
av regionen, satsar Håbo kommun starkt på att ta fram byggbar bostadsmark.  
 

1.3.3 Miljöstrategi  

Håbo kommun har sedan 2015 en miljöstrategi, vilken identifierar utmaningar och krav för att 
kommunens utveckling ska ske på ett hållbart sätt. Strategin är även kommunens sätt att ta sig 
an de nationella miljökvalitetsmålen som fastställts av riksdagen. Inriktningen i Håbo är 
fokuserad till tre huvudområden: 
 
• 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 och med 
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. 
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• 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. 

 
För planering i detaljplaneskedet finns möjligheter att arbeta med lokalisering av bebyggelse 
och koppling mellan skilda transportslag för att minska beroendet av bil/fossilbränsle. Det är 
även i detta skede viktigt att de lokala förutsättningarna för vattenhantering kartläggs och 
hanteras, med starkt fokus på lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). 
 
Vid planering är det även av vikt att naturmiljöer och grönska generellt vävs in i planer, så att 
planerad verksamhet drar nytta av befintliga förutsättningar. Samtidigt får planen inte 
äventyra värden, vare sig för den biologiska mångfalden eller för friluftsliv och rekreation. 
 

1.3.4 Översiktsplan 

Översiktsplan 2006 
Enligt ÖP 2006 kan småorter som Slottsskogen utvecklas och nya bostäder tillkomma i ökad 
omfattning. Detta bidrar till att småorterna utvecklas och stärks och befolkningen ökar och 
kommunal service omfördelas från Bålsta till tätorterna. Transportbehovet ökar vilket ökar 
behovet av investeringar i infrastruktur och kollektivtrafik.  
 
ÖP utställningshandling-vision Vårt Håbo 2030 
Aktuellt planområde är utpekat som ett befintligt område för småstad i den nya 
översiktsplanen för Håbo kommun som beräknas antas under våren 2020. I Skokloster ska 
tillskott bidra till att skapa mervärde för orten. I de centrala delarna av orten intill befintlig 
service, ska verksamhetsetableringar möjliggöras. Här bör även tillkomma funktioner som 
bidrar till att skapa lokala mötesplatser.  
 
Enligt den nya översiktsplanen ska de rekreativa och kulturhistoriska värdena på Skohalvön 
lyftas och utvecklas för att öka områdets värde för besöksnäringen. Särskilt ska de rekreativa 
värdena i området mellan Skokloster slott och Skokloster tätort utvecklas och säkras 
långsiktigt för att stärka kopplingen mellan de två bebyggelseområdena.  
 
Nya funktioner ska koncentreras längs den exploaterade delen av stranden. Då VA-
kapaciteten är begränsad i området krävs det att VA-frågan kan lösas på ett tillfredsställande 
sätt.  
 

1.3.5 Gällande detaljplaner 

Gällande detaljplan för området är Del av Skokloster 2:80 m.fl. nr 345. Detaljplanen vann 
laga kraft 2005-06-22 och har en genomförandetid på 10 år. Detaljplanen medger inom det 
område som nu ska planläggas markanvändningen natur (N), skola (S) med en största 
sammanlagda byggnadsarea med 1 200 m2, tekniska anläggningar (E) samt gatumark 
(HUVUDGATA). Inom det aktuella planområdet finns idag en byggnad i ett plan som 
inrymmer del av skolans verksamhet och en mindre livsmedelsbutik med intilliggande 



11 
 

parkeringsplatser samt gång- och cykelvägar längs med Slottsskogsleden. Detaljplanen 345 
inrymmer flera större ledningsstråk, u-områden (u1), dessa ledningsstråk kommer att behöva 
säkras upp i den nya detaljplanen. 

 
Gällande plan för Skokloster 2:80. Aktuellt planområde markerat med gult streckad linje.  
 

1.3.6 Kommunala beslut i övrigt 

Planbesked gavs 2018-01-30 avseende planläggning för användningen bostäder och 
centrumverksamhet.  

2. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH PLANFÖRSLAG 
Planbeskrivningen ska redogöra för de fysiska förutsättningar som står bakom motiven till 
planens utformning. Förutom naturliga förutsättningar, som markförhållande, handlar det 
bland annat om hur befintlig bebyggelse, tillgång till service och trafiksituationen ser ut. För 
underrubriker, som berörs, redogörs även för planens förslag till framtida användande. 
 

2.1 Bakgrund 
I nu gällande detaljplan, nr 345, är området endast planlagt för (S) skola för att 
överensstämma med den då huvudsakliga markanvändningen. Detta har med tiden förändrats, 
då denna del av fastigheten inte främst nyttjas av skolans verksamhet. 

 
2.2 Plandata 

Planområdet ligger centralt i Slottsskogen, Håbo kommun, intill Slottsleden, en huvudgata 
som går genom samhället. Planområdet gränsar till Slottsskolans skolområde i norr och i öster 
och söder till Slottsskogsleden samt i väster till ett mindre park-/naturområde med ett mindre 
dike. 
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Slottsskogens läge i förhållande till Bålsta centrum 
 

2.2.1 Planområde och angränsande områden 

Planområdets areal är ca 6 000 m² och utgör idag en del av Slottsskolans skolområde, del av 
Slottsskogsleden samt område för tekniska anläggningar. Planområdet har en tydlig 
avgränsning mot Slottsskogsleden, mot Slottskolans skolgård är gränsen mer diffus. En tydlig 
gräns mot skolans område blir viktig, så att den nya föreslagna bostadsbebyggelsen inte blir 
störd av skolans verksamhet.  
 
Den nya detaljplanegränsen går i den tidigare egenskapsgränsen mot område för naturmark 
(N) i väster och i söder och öster mot egenskapsgräns för gång- och cykelväg (GC-VÄG) 
intill Slottsskogsleden. Gränsen mot skolområdet rätas ut och förtydligas med parkeringar 
med inslag av buskar och träd, detta skapar en tydlig avgränsning för bostadsområdet.  

 
Aktuellt planområde avgränsat med rött.  
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2.2.2 Riksintressen  

Planområdet ligger inom område för riksintresse för det rörliga friluftslivet som innehåller de 
samlade natur och kulturvärdena för Mälaren med öar och strandområden enligt 4 kap. 1,2§ 
MB. 

Det rörliga friluftslivet bedöms inte påverkas negativt av föreslagen exploatering då platsen 
ligger inom bebyggelseområdet Slottsskogen. 
 
Större delar av Håbo kommun ligger inom riksintresse för totalförsvaret.  

Detta bedöms dock inte utgöra något hinder för ett genomförande av föreslagen detaljplan. 
Föreslagna byggnader överstiger inte 20 meter, därav bedöms detaljplanen inte påverka 
riksintresse för totalförsvaret. 
 

2.2.3 Strandskydd  

Aktuellt planområde omfattas inte av strandskydd. 
 

2.2.4 Fornlämningar  

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Länsstyrelsen har vid samråd av 
undersökning inför miljöbedömning bedömt att det inte är troligt att det finns okända 
fornlämningar på platsen. 
 
Planområdet ingår i Regional kulturmiljövård, inga utpekade intressen bedöms ligga inom 
aktuellt planområde. 
Området ingår enligt den gällande översiktsplanen inom ett större område av lokalt intresse 
för kulturmiljö. Målet är att miljöer och objekt av kulturhistoriskt värde ska skyddas. Det 
finns ingen sådan miljö eller objekt inom planområdet och planförslaget bedöms därmed inte 
påverka detta intresse. 
 

2.3 Natur 
 

2.3.1 Mark och vegetation 

Planområdet består till större delen av hårdgjorda grusade ytor samt en mindre skogsdunge 
med ett äldre bestånd av gran i planens sydöstra hörn. Angöring till området sker från 
Slottsskogsleden i öster. Marken är relativt plan men viss höjdskillnad finns mellan 
Slottskogsvägen vid busshållplatsen och marken inom planområdet.  
 
Intentionen i aktuellt bebyggelseföreslag är att den nya bostadsbebyggelsen uppförs i den 
västra delen av planområdet, med en gemensam bostadsgård som ansluter till befintligt 
park/naturområde. Den övriga bebyggelsen, av mer offentlig karaktär, föreslås i den östra 
delen av området i närheten av de tekniska anläggningarna (transformatorstationen och 
telestationen). Ett genomförande av detaljplanen innebär sannolikt att beståndet med gran 
kommer att tas bort. 
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Ny angöring till området föreslås i aktuellt byggnadsförslag få en placering något norrut i 
förhållande till befintlig in- och utfart. Parkeringar kan anordnas i den norra delen av 
planområdet, som avgränsning mot skolan, nära bostäderna och i anslutning till 
verksamheterna. 
 

2.3.2 Naturvärden 

Det finns inga särskilt utpekade naturvärden inom eller i anslutning till det aktuella 
planområdet. 
 
Planområdets recipient är Skofjärden som ingår i ett större område vilket är klassat som 
särskilt värdefullt vatten av Fiskeriverket. 
 
En dagvattenutredning har tagits fram för området i syfte att utreda hur dagvattnet kan 
fördröjas och renas lokalt, för att inte belasta det befintliga dagvattennätet och slutligen 
recipienten ytterligare. Vattenavrinning och dagvattenflöden berörs närmare under rubriken 
Dagvatten sid 22.  
 

2.3.3 Geotekniska förhållanden 

I den tidigare detaljplanen, DPL 345, för Skokloster 2:80 finns information gällande platsens 
geologiska förutsättningar. Den visar att undergrunden till största delen utgörs av 
övervägande del lera med varierande mäktighet mellan en till fyra meter. Leran tolkas som 
fast till halvfast. Under leran finns friktionsjord.  
 
En geoteknisk utredning tas fram i ett senare skede inför byggnation för att säkra 
grundläggning av nya byggnader och andra anläggningar. 
 

2.3.4 Risk för skred/höga vattenstånd 

Området är inte utsatt för risker för skred eller höga vattenstånd. Området ligger högt i 
terrängen och det bedöms inte finnas risk för vare sig skred, ras eller översvämning inom 
planområdet.  
 
Ett genomförande av detaljplanen kan innebära att ytterligare mark kan komma att hårdgöras, 
vilket i sin tur medför en ökad avrinning av dagvatten. Vattenavrinning och dagvattenflöden 
berörs närmare under rubriken Dagvatten sid 22.  
 
För att säkra planområdet mot översvämning vid häftiga regn, så kallade 100-årsregn, har ett 
tillägg till dagvattenutredningen tagits fram. Denna tilläggsutredning visar på att planområdet 
inte förväntas översvämmas vid häftiga regn, då avrinning från planområdet bedöms vara god.  
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2.3.5 Grund- och ytvatten 

Enlig dagvattenpolicyn i Håbo kommun ska:  
• Flödet av dagvatten minskas och/eller utjämnas.  
• Nya dagvattenlösningar planeras på ett sådant sätt att minsta möjliga flöde ska passera 

vidare till det befintliga dagvattennätet.   
• Belastningen av dagvattenflöde från exploateringsområden ska om möjligt inte öka i 

samband med exploatering.  
• Andelen hårdgjorda ytor ska minimeras.  
 
Lokalt omhändertagande av dagvatten ska ske i så stor utsträckning som möjligt inom 
planområdet innan det släpps vidare ut på det kommunala nätet.  
 
En dagvattenutredning har tagits fram i samband med detaljplanearbetet. Se under rubrik 
Dagvattenhantering, sid 22, för utförligare redogörelse.  
 

2.3.6 Recipient 

Recipient är Skofjärden en del av Mälaren, vilken utgör vattentäkt för stora delar av Håbo 
kommun. Skofjärden har en god kemisk status med undantag av kvicksilver och överallt 
överskridande ämnen. Skofjärden har måttlig ekologisk status. MKN för Skofjärden bedöms 
ha en god ekologisk status 2027 samt uppnå en god kemisk status. 
 
Med föreslagen dagvattenhantering inom planområdet bedöms flödet minska till tillåtet 
utflöde och föroreningstransporten för samtliga ämnen förväntas understiga befintlig 
belastning. Därmed görs bedömningen att utbyggnaden enligt detaljplanen inte hindrar 
recipienten att uppnå ställda miljökvalitetsnormer. 
 

2.4 Bebyggelse 
 

2.4.1 Placering och utformning 

Planområdet utgör idag en del av Slottsskolan, men är inte tillgängligt för eleverna då det 
finns ett stängsel som skiljer av skolgården från området. Den enplansbyggnad som finns på 
platsen idag används delvis för skolans verksamhet och delvis av en lanthandel. 
Lanthandeln utgör planområdets huvudsakliga målpunkt idag, intilliggande parkeringsplatser 
används främst av butikens kunder.  
 
Detaljplanen medger bostäder och centrumverksamhet inom planområdet. Byggnadshöjden 
begränsas till högst 8,5 meter och nockhöjden begränsas till 12 meter. Det motsvarar en 
bebyggelse om två våningar. En största tillåtna byggnadsarea anges för att begränsa 
bebyggelsens utbredning. Största sammanlagda byggnadsarea är 1 400 m2.  
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Detaljplanekarta för aktuellt planområde, del av Skokloster 2:80, Bjerking. 

För att säkra avstånd mellan bebyggelsen och fastighetsgräns, om fastigheten skulle komma 
att avstyckas i mindre enheter, så reglerar detaljplanen detta med bestämmelsen (p1), byggnad 
ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns mot kvartersmark för bostäder och 
centrumverksamhet. 
 
Exploatörens intention är att i den västra delen av planområdet uppföra ett antal mindre 
flerbostadshus i två våningar. Bebyggelsen inrymmer cirka 30 lägenheter, möjlighet finns 
även att anordna verksamhetslokaler i delar av bebyggelsen. Mellan bostadshusen finns plats 
att anordna en gemensam bostadsgård i ett bra solläge, som även ansluter till ett allmänt 
mindre natur-/parkområde väster om planområdet. 
 
I den östra delen av planområdet planerar fastighetsägaren att uppföra byggnader enbart för 
centrumverksamhet, som då kan inrymma mer ytkrävande verksamheter. Läget, nära den 
föreslagna in- och utfarten, bidrar till god tillgänglighet för besökande och för varutransporter. 
Planens flexibilitet innebär att detta kan ändras över tid. 
 
Den nya föreslagna infarten till området får en placering något norrut i förhållande till dagens 
infart. I anslutning till infartsvägen kan parkeringar anordnas på mark som ej kan bebyggas på 
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grund av allmänna underjordiska ledningar. Det skapar även en bra avgränsning mellan 
bostäderna och skolans verksamhet. 

 
Fågelperspektiv, sett från väster, över hur bebyggelsen kan placeras inom aktuellt planområde, 
Bjerking. 
 

2.4.2 Arbetsplatser, övrig bebyggelse 

Skolan och förskolan utgör arbetsplatser, dessa verksamheter ligger i direkt anslutning till det 
nya planområdet.  
 
En tydlig avgränsning mot skolan är viktig för det nya bostadsområdet, så att kvartersmarken 
inte upplevs som allmän plats. Planillustrationen visar en placering av parkeringsplatser, 
inramad av buskar, mellan skolan och bostäderna. Parkeringen kan förtydliga gränsen mellan 
skolans offentliga utemiljö och bostädernas mer privata karaktär.  
 
Nya arbetsplatser kan komma att tillskapas i samband med att centrumverksamhet anordnas 
inom planområdet.  
 

2.4.3 Offentlig och kommersiell service 

Det finns idag en mindre livsmedelsbutik/lanthandel i Skokloster som ligger inom det aktuella 
planområdet.  
 
Detaljplanen möjliggör centrumverksamhet inom hela planområdet. Avsikten med aktuellt 
bebyggelseförslag är att verksamheter av mer offentlig karaktär ska koncentreras till den östra 
delen av planområdet, där det finns god tillgänglighet med närhet till områdets föreslagna in- 
och utfart och till befintlig busshållplats. Men det finns även möjlighet att tillskapa 
verksamheter i de västra delarna av planområdet.  
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Markanvändningen i detaljplanen utgör inte något hinder för nuvarande verksamhet på 
platsen. 
Byggherren ansvarar för att planera och utföra hanteringen av post i dialog med PostNord 
(utdelningsforbattringar@postnord.com). Postnord förordar att det vid nybyggnation av 
villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådor i en lådsamling vid infart till 
området. Samt att post till adress i flerfamiljshus tas emot i en fastighetsbox på entréplan. 
 

2.4.4 Stadsbild/landskapsbild 

Planområdet ligger mitt i orten Slottsskogen som mestadels består av villabebyggelse med 
inslag av skola, förskola och idrottsanläggning med tillhörande badanläggning. Slottsskogen 
började byggas under 1980-talet, men byggdes ut i mer omfattande utsträckning under 1990-
talet och etablerades då som en ”småort”.  
 
Detaljplanen skapar möjlighet för ny bostadsbebyggelse vilken kan uppföras i två våningar. 
Den nya bebyggelsens skala stämmer överens med omgivande bebyggelse.  
 

2.4.5 Mötesplatser 

Det finns ett behov av en centrumbildning i Slottsskogen. Planområdet utgör en naturlig plats 
för detta, på grund av den befintliga servicen i form av skola, förskola och lanthandel. Det 
finns god tillgång till områden för lek och rekreation i närhet till planområdet som till 
exempel naturområdet vid Österkvarn, promenadstråken längs med Mälaren och skolområdet 
med stora vistelseytor som kan nyttjas kvällar och helger. Det finns även en idrottsanläggning 
med fotbollsplaner och en simbassäng som kan nyttjas sommartid.  
 

Detaljplanen ger möjlighet att etablera olika verksamheter inom planområdet, som till 
exempel livsmedelsbutik och en mindre restaurang. Det skapar förutsättningar för en ny 
mötesplats i Slottsskogen. I anslutning till verksamheterna finns möjlighet att tillskapa 
torgliknande entréytor eller platser där spontana möten kan ske och möjlighet till en stunds 
vila kan erbjudas.  
 
Det finns även en mindre parkyta i anslutning till planområdet, skolan och förskolan som kan 
utvecklas till en allmän fickpark/mötesplats.  
 

2.4.6 Angränsande bebyggelse 

Angränsande bebyggelse är skolan och förskolan. Öster om Slottskogsleden ligger ett område 
med villabebyggelse.   
 
Detaljplanen innebär att det är möjligt att uppföra en lägre bebyggelse som kan inrymma både 
bostäder och centrumverksamhet. Den nya bebyggelsen harmonierar med befintlig omgivande 
bebyggelse i skala och bör få en omsorgsfull gestaltning. Placering och utformning av den nya 
bebyggelsen hanteras i bygglovskedet i samarbete mellan byggherren och kommunen. 
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2.4.7 Tillgänglighet 

Planområdet ligger centralt i Slottsskogen med närhet till service som skola, förskola och en 
mindre lanthandel. Det finns anslutande gång- och cykelvägar till området och det finns även 
goda bussförbindelser i direkt anslutning till planområdet. 
 
Bebyggelsen ska utformas enligt gällande krav på tillgänglighet. 
 
Gång- och cykelvägar säkras i detaljplanen så att eleverna kan ta sig på ett säkert sätt mellan 
skolan och busshållplatsen.  
 
De nya bostädernas placering och utformning ska uppfylla gällande krav och riktlinjer för 
tillgänglighet, vilket hanteras vidare vid bygglov. 
 
Den nya föreslagna infartsvägen som angör parkeringarna för bostäderna och som gränsar till 
skolområdet kan även nyttjas av gående och cyklister som ska besöka de verksamheter som 
föreslås i den östra delen av planområdet.  
 

2.4.8 Ljusförhållanden 

Planområdet har goda ljusförhållanden och avståndet är stort till närmaste bostadsbebyggelse 
och till skolbyggnaderna, vilket innebär att den nya föreslagna bebyggelsen inte bedöms 
medföra en negativ inverkan på befintliga ljusförhållanden.  
 
Området avses delvis att bebyggas med mindre flerbostadshus i två våningar, byggnaderna 
bedöms få goda förhållanden för både sol- och dagsljus. Bostäderna föreslås få en gemensam 
bostadsgård som bidrar till att det blir ljust och luftigt på platsen och i bostäderna. 
 
Bostäderna avses utformas med loftgångar på ena sidan och balkonger på den andra, vilket 
ger valmöjlighet att vistas i sol eller skugga på sin privata eller gemensamma uteplats.  
 

2.5 Gatustruktur och trafik 
2.5.1 Gator 

Slottskogsleden är en huvudgata i Slottsskogen och trafikeras av de boende samt av 
busstrafik. Slottsskogsleden är även en av vägarna som går upp till Skokloster Slott norr om 
Slottsskogen. 
 
Slottskogsleden går utmed två av planområdets sidor. Parallellt med denna ligger en gång- 
och cykelväg med ett avskiljande gräsremsa/dike. Gång- och cykelvägen ligger dikt an mot 
den föreslagna kvartersmarken.  
 
Det finns även en smal asfalterad gång- och cykelväg som slingrar sig längs med skolans 
staket och mynnar ut i parkeringen vid lanthandeln.  
 
Varumottagning sker idag från befintlig in- och utfart från Slottsskogen. 
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Det finns parkeringsplatser inom planområdet vilka försörjer den lanthandel som idag finns på 
platsen samt den intilliggande förskolan Backsippan. 
 
Håbo kommun ska uppdatera sin parkeringspolicy och rekommendationen för aktuell 
detaljplan är att antal parkeringsplatser för bil ska vara 1 parkering/100 m2 BTA och för cykel 
4 parkeringar/ 100 m2 BTA där hälften av cykelparkeringarna ska vara väderskyddade. 
 
Möjlighet kommer att finnas att ta sig på en mindre gångväg mellan Slottsskolan och gång- 
och cykelvägen längs med Slottsskogsleden i söder. Gångvägen ligger på kvartersmark men 
avses vara tillgänglig för allmänheten. Gångvägen utgör även en del av bostädernas 
angöringsväg för exempelvis räddningstjänst, färdtjänst eller andra fordon som behöver 
angöra bostäderna. Gångvägen blir en gemensam yta för gående och biltrafik. Syftet är dock 
att bostadsgården ska vara bilfri så långt det är möjligt.  

 
Illustration över den tänkta bebyggelsestrukturen inom planområdet, Bjerking. 

Föreslagen in- och utfart till planområdet placeras i aktuellt bebyggelseförslag något norrut i 
förhållande till dagens angöringsväg. Detta skapar god tillgänglighet både för verksamheterna 
och bostäderna.  
 
Varutransporter föreslås köra in via infarten vid Slottsskogsleden på den östra sidan och lasta 
av på den större torgliknande ytan vid parkeringarna intill verksamheterna. Varumottagning 
till eventuella verksamheter i bottenvåningarna av bostadsbebyggelsen ska lösas så att det inte 
utgör någon säkerhetsrisk eller hinder för boende och passerande genom området.  
Parkeringar inom planområdet lokaliseras i anslutning till butiken/verksamheterna samt i 
närheten av bostäderna. Bostadsparkeringarna fungerar även som en naturlig avgränsning mot 
skolområdet. 
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Förskolans behov av parkeringar kan tillgodoses cirka 300 meter från förskolan, strax norr om 
Slottsskolan.  
 
Cykelparkeringar ska anordnas i närhet till bostädernas entréer, det ska även finnas 
väderskyddade cykelplatser för att öka attraktiviteten och tillgängligheten för cyklister. Det 
ska även anordnas cykelparkeringar i anslutning till byggnaderna som avses inrymma 
verksamheter. 
 

2.5.2 Trafikflöden och prognos 

I Skokloster, strax söder om Slottsskogen, planeras det för ytterligare ett nytt bostadsområde, 
Skokloster Udde. Detaljplanen föreslår cirka 350 nya bostäder. Detta kan bidra med en ökning 
av trafikflöden och därmed även trafikbuller i anslutning till aktuellt detaljplaneområde, del 
av Skokloster 2:80. Uppmätta trafikflöden för Slottsskogsleden är 3 950 fordon/dygn med 7% 
andel tung trafik och på Österkvarnsvägen 81 fordon/dygn med 18% andel tung trafik.  
 

2.5.3 Kollektivtrafik 

Det finns busshållplats i direkt anslutning till planområdet. Buss 311 trafikerar Slottsskogen 
längs med Slottskogsleden. 
 
Ett genomförande av detaljplanen, med fler bostäder i anslutning till busshållplatsen, kan 
bidra med ett ökat underlag för kollektivtrafiken.  
 

2.6 Tekniska frågor 
 

2.6.1 Vatten- och avlopp  

Området är anslutet till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Skokloster har ett eget 
vattenverk som ligger strax söder om aktuellt planområde på motsatt sida Slottsskogsleden.  
Skokloster har även ett eget reningsverk som ligger i Österkvarn i närhet till Mälaren cirka 
600 meter sydost om planområdet.  
 
En utredning pågår gällande vattenförsörjning samt avloppssituationen i samband med en 
större planerad utbyggnad av Skokloster udde med cirka 350 bostäder. 
 
Inom planområdet finns allmänna underjordiska ledningar för vatten och avlopp samt för 
dagvatten. 
  

Den nya bebyggelsen ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Bedömningen är att VA- 
kapaciteten idag är tillräcklig för att aktuellt planområde ska kunna anslutas till VA-nätet.  
 
Allmänna underjordiska ledningar kommer att säkras genom u-områden i detaljplanen. 
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2.6.2 Dagvatten 

Riktlinjer i kommunens dagvattenpolicy, antagen av kommunfullmäktige 2017-09-25, ska 
efterföljas. Recipient är Skofjärden, en del av Mälaren, vilken utgör vattentäkt för stora delar 
av Håbo kommun. Mälaren är en ytvattenförekomst som försörjer Håbo och stora delar av 
Mälardalen med dricksvatten. Kommunen ska, genom sin VA-verksamhet, sträva efter att 
minska/utjämna flödet i dagvattnet. Lokalt omhändertagande av dagvatten vid byggande av 
nya bostäder ska tillämpas där det är möjligt. Skofjärden har en god kemisk status med 
undantag av kvicksilver och överallt överskridande ämnen. Skofjärden har måttlig ekologisk 
status. MKN för Skofjärden bedöms ha en god ekologisk status 2027 samt uppnå en god 
kemisk status. 
 
En dagvattenutredning har tagits fram i samband med detaljplanearbetet. Marken inom 
planområdet utgörs av lerjord vilket medför en låg infiltration av dagvatten. Det går även flera 
ledningsstråk genom fastigheten som begränsar ytorna för fördröjning av dagvatten.  
 
Utredningen visar på att dagvattenflödet från området före utbyggnad beräknas vid ett 20-
årsregn uppgå till cirka 44 l/s. Efter planerad utbyggnad ökar mängden hårdgjorda ytor och då 
beräknas utflödet vid ett 20-årsregn uppgå till cirka 114 l/s. Ett ökat dagvattenflöde medför 
krav på att mellanskillnaden i flöde fördröjs inom planområdet. Mängden dagvatten som 
behöver fördröjas inom planområdet uppgår till 42 m3. Denna volym föreslås fördröjas och 
renas i gröna ytor, lågpunktslinjer, skelettjordar och en skålad gräsyta.  
 
Parkeringar ska avvattnas mot gröna ytor alternativt förses med genomsläpplig beläggning för 
rening och fördröjning av dagvatten. Dagvatten från takytor och resterande gårdsytor leds till 
lågpunkts-linjer/infiltrationstråk och vidare till den skålade gräsytan. Där det finns möjlighet 
kan skelettjord anläggas.  

 
Föreslagen dagvattenhantering för rening och fördröjning av dagvatten inom  
planområdet, Bjerking.  
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Den del av planområdet som är avsett att bebyggas regleras med bestämmelsen (n1) som 
innebär att endast 75% av markytan får hårdgöras. Område avsedd för parkering vid gräns 
mot skolområdet regleras med prickad mark eller korsmark, endast 50% av denna markyta får 
hårdgöras (n2). Detaljplanen ställer krav på ändrad lovplikt vilket medför att marklov krävs 
även för ändring av markens genomsläpplighet, vid markarealer över 25 kvadratmeter. 
Begränsningen av hårdgjorda ytor samt ändrad lovplikt gällande marklov säkrar att 
dagvattenhanteringen kan ske inom planområdet.  

 
Sekundära avrinningsvägar inom planområdet går bort från byggnader och västerut mot diket, 
därifrån avrinner det under Slottsskogsleden och vidare söderut, Bjerking. 
 
Den nya bebyggelsens färdig golvhöjd ska vara högre än omkringliggande mark så att risken 
för skador på byggnader minimeras vid extrema regn. Sekundära avrinningsvägar för 
dagvatten inom planområdet går mot diket, vilket säkerställer att ingen översvämning riskerar 
ske inom planområdet vid extrema regn.  
 
Rekommendationen är att dagvatten inom planområdet hanteras i ett öppet dagvattensystem 
med trög avledning. Med föreslagna åtgärder för hantering av dagvatten kommer flödet 
minska till tillåtet utflöde och det kan renas till en föroreningsgrad som är lägre än befintlig 
situation. Därmed görs bedömningen att utbyggnaden inte hindrar recipienten att uppnå 
ställda miljökvalitetsnormer. 
 
Dagvatten från området leds, efter rening och fördröjning, mot befintligt dike väster om 
planområdet. Vattnet i diket leds sedan via en ledning under Slottsskogsleden och vidare ut i 
ett dike mot sydost tills det når recipienten. Ledningen under Slottskogsleden bedöms ha god 
kapacitet att avleda dagvatten från planområdet. 
 
Diket utgör ett mindre vattendrag och om detta ska förbättras, exempelvis genom urgrävning, 
kan en anmälan om vattenverksamhet till länsstyrelsen behöva göras. 



24 
 

2.6.3 El-, tele- och datanät 

Det finns underjordiska el-ledningar för hög- och lågspänning inom planområdet, dessa säkras 
med u-områden eller servitut.  
 
Detaljplanen förhåller sig till befintliga ledningsdragningar och dessa ledningar säkras med 
markreservat för underjordiska ledningar (u) eller servitut. 
 
Tekniskt område för transformatorstationen (E1) säkras i detaljplanen med samma area som i 
tidigare detaljplan. E-området har utvidgats mot Slottskogsleden i öster och begränsats något 
söderut för att möjliggöra den nya föreslagna in- och utfarten till planområdet. Tekniskt 
område för telestationen (E2) säkras i den nya detaljplanen i samma läge som i den tidigare 
detaljplanen  
 

2.6.4 Värme 

Håbo kommuns energi- och klimatstrategi Fossilbränslefri kommun 2050 innebär bland annat 
att: I första hand ska förnybara energikällor användas framför fossila, där fjärrvärme ej är 
möjligt eller kostnadseffektivt. Alternativa uppvärmningssätt med jord-/berg- eller 
sjövärmepump rekommenderas där så är lämpligt och kostnadseffektivt.  
 
Fjärrvärmenätet ligger på för stort avstånd från planområdet och ett alternativt 
uppvärmningssätt enligt ovan rekommenderas. 
 

2.6.5 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 
 
Det finns möjlighet att uppföra en mindre byggnad för avfallssortering av olika fraktioner 
inom planområdet. Byggnaden ska ha en placering som är tillgänglig både för de boende och 
de som hämtar avfallet. I planillustrationen har byggnaden placerats i anslutning till den 
rundkörning som används av verksamheterna vid varutransporter. 
 

2.7 Störningar, hälsa och säkerhet 
 

2.7.1 Radon 

Stora delar av Håbo kommun är utpekat som högriskområde för radon. 
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Radonundersökning bör göras i samband med bygglov. Ny byggelse ska utföras radonsäkert i 
de fall det visar sig vara aktuellt efter genomförd radonundersökning. 
 

2.7.2 Förorenad mark 

Inga kända markföroreningar finns på platsen.  
 

2.7.3 Brandvattenförsörjning 

Brandvattenposter finns inom 150 meter från planområdet. Brandposterna ligger i direkt 
anslutning till vattenverket och har därmed god kapacitet. Exakt kapacitet klargörs i samband 
med exploateringen. 
 

2.7.4 Buller och vibrationer 

I Skokloster, strax söder om Slottsskogen, planeras det för ytterligare ett nytt bostadsområde, 
Skokloster Udde, detaljplanen föreslår cirka 350 nya bostäder. Detta kan bidra med en ökning 
av trafikflöden och därmed även trafikbuller i anslutning till detaljplanen, del av Skokloster 
2:80. Uppmätta trafikflöden för Slottsskogsleden är 3 950 fordon/dygn med 7% andel tung 
trafik och på Österkvarnsvägen 81 fordon/dygn med 18% andel tung trafik.  
 
En trafikbullerutredning har tagits fram i samband med den nya detaljplanen. Buller-
utredningen tar även höjd för tillkommande trafik från den större exploateringen vid 
Skokloster Udde med cirka 250 bostäder. Trafikmängden har i utredningen räknats upp med 
1,5% till prognosår 2040.  
 
Utgångspunkt för bedömningen av trafikbuller vid bostäder är Riksdagens riktvärden för 
trafikbuller. Bedömningen av möjligheterna till bostadsbebyggelse sker i detta utlåtande 
utgående från: 
• Möjligheten att uppfylla målet högst 60 dBA runtom hela fasaden. 
• Alternativt möjligheten att uppfylla målet högst 55 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal 

ljudnivå utanför minst hälften av bostadsrummen i varje bostad där ljudnivån på den 
bullriga sidan överskrider 60 dBA. 

• Möjligheten att erhålla en uteplats med högst 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal 
ljudnivå. 

 
Utredningen visar att det vid samtliga fasader blir den ekvivalenta ljudnivån under 60 dBA. 
Byggnad A får ekvivalenta ljudnivåer över 56 - 57 dBA vid fasad mot Slottsskogsleden i 
söder, vid fasad mot norr, in mot bostadsgården, blir ljudnivån under 50 dBA.  
 
Byggnad B får lägre än 55 dBA vid samtliga fasader, med som högst 51 dBA på fasader mot 
sydväst. 
 
Byggnad C får ekvivalenta ljudnivåer över 55 dBA på fasader mot sydöst, de övriga får 
ekvivalenta ljudnivåer med högst 55 dBA. 
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Ekvivalent ljudnivå, 1,5 meter över markplan. Färgskala med angiven dBA-nivå, Bjerking.  

 

  
Maximal ljudnivå, 1,5 meter över markplan. Färgskala med angiven dBA-nivå, Bjerking.  
 
Byggnad A får maximala ljudnivåer över 70 dBA vid gavlar och fasad mot sydväst och som 
mest 79 dBA norrut blir ljudnivån lägre än 70 dBA.  
 
Byggnad B får som mest 71 dBA vid en liten del av fasaden mot söder och i övrigt lägre eller 
lika med 70 dBA. 
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Byggnad C får maximala ljudnivåer över 70 dBA på nästan hela fasaden, med som högst 81 
dBA på fasad i öster. Planlösning för eventuella bostäder med fasad närmast Slottsskogsleden 
kan behöva planeras med hänsyn av den höga ljudnivån.  
 
Balkonger och uteplatser som placeras norr om byggnad A, på gårdssidan, uppfyller kraven 
med högst 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå. För byggnad B uppfylls kraven 
för balkonger och uteplatser på samtliga fasader bortsett från övre plan på gaveln mot sydväst.  
 
Byggnad C får två områden på fasaden mot väst/nordväst där den ekvivalenta ljudnivån ligger 
under 50 dBA och den maximala underskrider 70 dBA. 
Riktvärden för trafikbuller vid fasader uppfylls för alla planerade bostäder utan åtgärder.  
Uteplatser som uppfyller riktvärdena högst 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå 
kan anordnas på byggnad B bortsett från gaveln på övre plan som är riktad mot 
Slottskogsleden i sydväst.  
 
Balkonger som uppfyller riktvärdet kan även anordnas på byggnad A, på den sida av fasaden 
som vetter in mot innergården. Balkonger för byggnad C uppfyller riktvärden och kan 
anordnas på en begränsad del av fasaderna mot väst/nordväst.  
 
En gemensam uteplats som uppfyller riktvärdena högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 
dBA maximal ljudnivå bedöms kunna anordnas för alla byggnaderna. Planbestämmelsen 
uteplats ska anordnas på eller mot innergård (f1), säkerställer att alla får tillgång till en tyst 
uteplats. 
 
Med rätt dimensionering av yttervägg, fönster och eventuella uteluftsdon uppfylls ljudkrav 
avseende trafikbuller inomhus. 
 

2.7.5 Luftkvalitet 

Luftkvalitén är inte kartlagd i Bålsta, men dålig luftkvalité kopplas främst till hårt trafikerade 
gator/vägar samt dammande verksamheter.  
 
De bostäder och verksamheter som tillkommer i området, kan generera fler trafikrörelser i 
området vilket kan bidra till försämrad luftkvalitet. Ökningen är liten och inga särskilda 
åtgärder bedöms vara nödvändiga inför ett genomförande av aktuell detaljplan. 
 

2.7.6 Kraftledning 

Det finns ingen kraftledning som berör aktuellt planområde.  
 

2.7.7 Farligt gods 

Slottsskogsleden utgör inte någon transportväg för farligt gods. 
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2.7.8 Barnkonventionen 

Barnkonventionen utgår från att alla barn har samma rättigheter och lika värde samt att 
barnens bästa ska uppmärksammas. Barn och ungas perspektiv ska vara en naturlig del i 
samhällsbyggandet och barn ska ges möjlighet till inflytande i planeringen av den fysiska 
miljön. Hur inflytandet görs möjligt varierar beroende av markområde och tänkt innehåll i 
planen, där barnperspektivet ibland bör få särskilt fokus. 
 
Detaljplanen är utformad för att främja säkra och trygga gång- och cykelvägar till och från 
skolan och förskolan.  
Det finns möjlighet att anordna uteplatser med närhet till bostäderna och säkra gångvägar till 
omgivande ytor för lek och rekreation.  
 

2.7.9 Trygghet 

Planområdet ligger i direkt anslutning till Slottskolans skolområde och förskola. Skolan och 
förskolan inrymmer många människor och olika typer av aktiviteter under dagtid på vardagar, 
under kvällar och helger är platserna inte lika befolkade. Idag utgör skolområdet och 
idrottsområdet länken mellan de olika bostadsområdena i Slottsskogen, men det kan även 
uppfattas som en barriär, då det stora området kvälls- och nattetid inte är så befolkat, vilket 
kan upplevas som en otrygghet.  
 
De nya föreslagna bostäderna samt den nya centrumbildningen för matbutik och eventuella 
andra mindre verksamheter förväntas bidra till en ökad aktivitet i området även under kvälls- 
och nattetid samt på helger och lov. Bebyggelsen kan bidra till en ökad känsla av trygghet i 
området, samtidigt som det finns möjlighet att skapa nya kopplingar mellan olika 
bostadsområden i Slottsskogen. 
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3. GENOMFÖRANDE 
 

3.1 Organisatoriska åtgärder  
 

3.1.1 Planförfarande  

Detaljplanen har handlagts med standardförfarande enligt plan och bygglagen (2010:900)  
 

3.1.2 Tidplan 

Tidplan 

• Samråd September/Oktober 2019 
• Granskning Våren 2020 
• Antagande Sommaren 2020 

 
3.1.2 Genomförandetid 

Planens genomförandetid är 5 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. 

 

3.2  Ansvarsfördelningen 
Planbeskrivningens redovisning av hur planen är avsedd att genomföras ska bland annat 
innehålla de ekonomiska, tekniska och organisatoriska åtgärder som måste till för att 
genomföra detaljplanen på ett samordnat och ändamålsenligt sätt. Det kan till exempel handla 
om ansvarsfördelningen mellan kommun och exploatör samt övriga iblandade i detaljplanens 
genomförande. Det ska även framgå om kommunen avser att ingå i exploateringsavtal eller 
genomföra markanvisningar.  
 

3.2.1 Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Detaljplanen anger kommunalt huvudmannaskap. Det innebär att kommunen ansvarar för 
utbyggnad, drift och skötsel av allmänna platser, gator, torg, och parker samt vatten- och 
avloppsledningar. Exploatören ansvarar för anläggnings- och byggnadsarbeten inom 
kvartersmark. 
 
E-on har en anläggning inom planområdet som säkras i detaljplanen med ett E-område för 
tekniska anläggning (E1). Eon ansvarar för utbyggnad av el- och fjärrvärmenät. 
 
Övriga nätägare (bredband, tele) ansvarar för utbyggnad av sina ledningar inom planområdet. 
En telestation finns inom planområdet och dess placering eller E-område förändras inte i och 
med den nya detaljplanen, området säkras med bestämmelsen (E2) för teknisk anläggning.  
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Ledningsflytt eller annan förändring av befintliga anläggningar utförs av ledningsägaren men 
bekostas av exploatören. Ledningsägare ska kontaktas i god tid före byggstart och före 
eventuell kabelutsättning, för att säkerställa att mark som ska schaktas eller bebyggas är fria 
från belastningar. 
 

3.3 Avtal 
 

3.3.1 Planavtal  

Håbo kommun äger idag den aktuella fastigheten. Kommunen har tecknat planavtal med 
Håbohus, blivande fastighetsägare till planområdet. Det kommer därför inte tas ut någon 
planavgift i samband med bygglov. 
 

3.3.2 Köpeavtal 

Kommunen avser även att teckna ett köpeavtal med Håbohus. I köpeavtalet ska kostnader för 
fastighetsreglering (avstyckning) och anordnande av ny entré till skolområdet (enligt 
illustration sida 20) regleras.  
 

3.4 Fastighetsrättsliga frågor  
 

3.4.1 Markägoförhållanden 

Planområdet omfattar del av fastigheten Skokloster 2:80 som ägs av Håbo kommun.  
 

3.4.2 Rättigheter 

I den östra delen av planområdet har Skanova respektive EON ledningsrätter Tele- respektive 
starkströmsledningar. Skanova har även nyttjanderätt för en ej lokaliserad teleledning samt 
ledningsrätt för teleledning. Ledningsstråken säkras genom u-områden i detaljplanen. 
 
Utanför planområdet finns en anläggningssamfällighet (Skokloster ga:14) gällande bollplan, 
parkeringsplatser, grönområden m.m. och de har även rättigheter, i form av officialservitut.  
 

3.4.3 Fastighetsbildning (och dess praktiska och ekonomiska 
konsekvenser) 

All mark inom planområdet är en del av den kommunala fastigheten Skokloster 2:80, oavsett 
om det i gällande plan är allmän plats eller kvartersmark för skoländamål. Den mark som i 
detaljplanen är allmän plats (GÅNG, CYKEL) omfattar den befintliga gång- och cykelvägen 
längs med Slottskogsleden. Eftersom gång- och cykelvägen delvis ligger inom nuvarande 
kvartersmark för skoländamål, har gränsen reviderats mellan allmän plats och kvartersmark så 
att detaljplanen stämmer överens med verkligheten. Detaljplanens gränser kommer att utgöra 
underlag för den fastighetsbildning som kommer att ske för att möjliggöra ett genomförande 
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av detaljplanen. Kvartersmark kommer då att övergå i exploatörens ägo. Allmän plats är i 
kommunal ägo som tidigare. 
 

3.5 Ekonomiska frågor 
 

3.5.1 Utbyggnad av allmänna platser och allmänna anläggningar 

Ingen utbyggnad kommer att ske av allmän plats. Befintliga strukturer behålls och 
detaljplanen bekräftar befintlig markanvändning samt säkerställer allmänna anläggningar, 
som gång- och cykelvägen längs med Slottskogsleden i söder, som idag delvis är anlagd på 
kvartersmark. 

 
3.5.2 Kostnader fastighetsbildning 

Kostnader för fastighetsbildning samt eventuell ersättning till följd av fastighetsrättsliga 
åtgärder bekostas av exploatören.   

 
3.5.3 Anslutningsavgifter 

Anslutningsavgift till vatten och avlopp betalas enligt gällande VA-taxa. Övriga eventuella 
anslutningsavgifter erläggs enligt respektive ledningsägares gällande taxa. 

 
3.5.4 Bygglovavgifter 

Avgift för bygglov tas ut enligt gällande taxa vid bygglovsprövning. Kommunen har tecknat 
planavtal med Håbohus, som förväntas bli fastighetsägare till kvartersmarken inom 
planområdet. För denna fastighet kommer kommunen inte ta ut någon planavgift i samband 
med bygglov.  

 
3.6 Tekniska frågor 

 
3.6.1 Tekniska utredningar 

Inom ramen för detaljplanearbetet har en trafikbullerutredning och en dagvattenutredning 
tagits fram. Inför byggnation bör marken undersökas ytterligare, i syfte att säkerställa en 
ändamålsenlig grundläggning.   
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4. KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAG 
 

4.1 Undersökning av betydande miljöpåverkan/miljöbedömning 
 
Enligt svensk lag ska konsekvenserna av en detaljplan beskrivas i en 
miljökonsekvensbeskrivning när de kan leda till betydande påverkan på miljön (4 kap 34 § 
plan- och bygglagen). Miljökonsekvensbeskrivningen används för att få en helhetsbild av den 
påverkan en detaljplan kan få på miljön, människors hälsa och hushållningen av resurser. 
En undersökning inför miljöbedömning syftar till att bedöma om det finns behov av att en 
detaljplan ska miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. En undersökning 
av detaljplanen har gjorts. 
 
Undersökningen med ställningstagande har skickats till länsstyrelsen för samråd. 
Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att planen inte kan bedömas medföra 
betydande miljöpåverkan. Kommunens ställningstagande efter samrådet är att detaljplanen 
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. 
 
Detaljplanen är förenlig med miljöbalkens (MB) 3 kapitel som gäller lämplig användning av 
mark och vattenområden samt 5 kapitel som gäller miljökvalitetsnormer för utomhusluft, 
omgivningsbuller och vattenförekomster. Något riksintresse enligt 4 kapitel berörs inte.  

Eftersom detaljplanen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan upprättas ingen 
miljökonsekvensbeskrivning. Nedan beskrivs översiktligt vilka konsekvenser ett 
genomförande av detaljplanen kan innebära. 

 

4.2 Miljökonsekvenser 
Planområdet är idag ianspråktaget för en mindre livsmedelsbutik och för skolans verksamhet. 
Större delen av de obebyggda delarna av planområdet utgörs av en grusad parkering, kantad 
av dungar med äldre granar i sydost. Platsens naturvärden bedöms som små, granarna kan tas 
ned utan att större biologiska värden försvinner. Omvandlingen från ett område av mer 
tillfällig karaktär till ett bostads- och verksamhetskvarter med en gestaltad utemiljö, kommer 
innebära att de gröna inslagen som försvinner ersätts av nya träd och buskar inom området.  
 
Då marken redan idag utgörs av relativt hårdgjorda ytor bedöms ett genomförande av 
detaljplanen inte bidra till en ökad avrinning av betydande omfattning. Fördröjning och rening 
av dagvattnet ska ske enligt den dagvattenutredning som tagits fram i samband med 
planarbetet.  
 
Den bullerutredning som tagits fram under planarbetet visar att det är möjligt att ordna en 
bostadsmiljö som klarar gällande riktvärden för trafikbuller. 
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4.3 Sociala konsekvenser 
Detaljplanen gör det möjligt att etablera mindre verksamheter på platsen och därmed skapa 
förutsättningar för ett mindre centrum centralt i Skokloster. Möjligheten att uppföra bostäder 
bidrar till att området befolkas under alla dygnets timmar, vilket kan medföra att den upplevda 
känslan av trygghet ökar i denna del av samhället. En utbyggnad enligt detaljplanen kan också 
bidra till att länka samman Slottsskogen i stort. 
 

4.4 Ekonomiska konsekvenser 
En exploatering enligt detaljplanen innebär ett tillskott av uppskattningsvis cirka 30 nya 
bostäder i flerbostadshus i en mindre tätort. Det kan innebära ett ökat underlag för offentlig 
och kommersiell service, till exempel genom ett ökat tryck på förskole- och skolplatser.  
 
 
 
Bålsta i april 2020 
Håbo kommun 
 
Johan Hagland 
Plan- och exploateringschef 
 
Anton Karlsson   
Planarkitekt    
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Förslag till detaljplan för del av Skokloster 2:80, Håbo kommun, Uppsala län 
 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

Hur samrådet har bedrivits 
Förslag till detaljplan har varit utsänt för samråd mellan den 8 oktober till och med den 8 novem-
ber 2019. Ett samrådsmöte hölls den 15 oktober i Slottsskolan där representanter från Håbo kom-
mun och Håbohus presenterade planförslaget och svarade på frågor. 

Under samrådstiden inkom 17 yttranden varav 7 med synpunkter. Följande remissinstanser till-
styrker eller har inget att invända mot förslaget: EON energidistribution AB, Naturskyddsför-
eningen Håbo, Slottsskogens samfällighetsförening, ett flertal privatpersoner. 

Hur granskningen har bedrivits 
Förslag till detaljplan har enligt underrättelse varit utsänt för granskning mellan den 26 mars till 
och med den 22 april 2020. Handlingarna fanns tillgängliga för granskning i kommunhuset, 
biblioteket och på kommunens hemsida. 

Under granskningstiden inkom 7 yttranden varav 3 med synpunkter. Följande remissinstanser 
tillstyrker eller har inget att invända mot förslaget: Bygg- och miljönämnden, EON elnät Stock-
holm AB, EON värme AB, Länsstyrelsen i Uppsala.  

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  
Översvämning 
Kommunen har efter samrådsfasen tagit fram ett tillägg till dagvattenutredningen som visar att 
planområdet i sin helhet ”inte förväntas översvämmas vid häftiga regn, då avrinning från plan-
området bedöms vara god”. Kommunen har efter samrådet också reglerat hur mycket av marken 
som får hårdgöras med hjälp av planbestämmelser på plankartan. Detta är positivt. 

Länsstyrelsen rekommenderar att ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar 
skada vid en översvämning från minst ett 100-årsregn och att risken för översvämning från ett 
100-årsregn bedöms i detaljplan och eventuella skyddsåtgärder säkerställs. Länsstyrelsen bedö-
mer att det just i detta fall kan vara tillräckligt med en anpassning till 20-årsflödet. Länsstyrel-
serna i Stockholm och Västra Götaland har tagit fram ett faktablad för hur risken för översväm-
ning till följd av skyfall konkret behöver hanteras i enskilda detaljplaner. 
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Vattenverksamhet  
Det dike som det hänvisas till och som behöver rensas för att ha fullgod kapacitet för att hantera 
dagvatten är ett vattendrag. Det betyder att åtgärder i vattendraget kan vara vattenverksamhet. 
Det finns inget markavvattningsföretag i området vilket innebär att det inte finns något fastställt 
djup eller läge för vattendraget och rensningsinsatser som innebär grävning kan därför vara vat-
tenverksamhet som kan behövas anmälas till Länsstyrelsen. 

Svar 

Översvämning 
En fördjupad översvämningsanalys har tagits fram i programmet Scalgo, resultatet visar att plan-
området inte riskerar att översvämmas eftersom avrinningen från området är god. Denna tilläggs-
utredning för dagvatten kompletterades inför granskning av detaljplanen. 

 
Vattenverksamhet 
Planbeskrivningen kompletteras med information om att diket är ett vattendrag och att det kan 
komma att krävas anmälan om vattenverksamhet i samband med rensningsinsatser som innebär 
grävning.  

 
 Lantmäteriet  

Exploateringsavtal 
I planbeskrivningen anges att exploateringsavtal ska upprättas, men inget ytterligare anges om 
innehållet.  

Enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL ska kommunen, om avsikten är att ingå exploateringsavtal, redan i 
samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att planen helt 
eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal i planbeskrivningen. När redovis-
ning av innehållet i ett kommande exploateringsavtal saknas i planbeskrivningen innebär det:  

-att det inte finns någon möjlighet för Lantmäteriet att utföra sin lagstadgade uppgift att i sam-
rådsskedet lämna råd i de fall avtalsinnehållet förefaller strida mot reglerna i 6 kap. 40-42 §§ 
PBL.  

-att de som är berörda av planen inte har någon möjlighet att överblicka de konsekvenser som det 
tänkta avtalsinnehållet kommer att få bl.a. vid genomförandet av detaljplanen  

Svar 

Exploateringsavtal 
Planbeskrivningen innehåller felaktigt information om att ett exploateringsavtal ska upprättas, 
det ska istället upprättas ett köpeavtal. Information om vad som tillkommer i köpeavtalet precise-
ras i planbeskrivningen. Tillkommande uppgifter gäller reglering av fastighetsgräns mot skolom-
rådet samt anordnandet av en ny entré till skolan söderifrån enligt den illustration som finns med 
i planhandlingen. 
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 Räddningstjänsten Enköping-Håbo 
Brandvattenförsörjning behöver säkerställas. Försörjningen vid en större brand kommer ske ge-
nom en kombination mellan Räddningstjänstens tankfordon och brandposter i gata, vilket inne-
bär att nuläge när det gäller placering av samt flödeskapacitet av brandposter behöver utredas. 
Maximalt avstånd mellan brandposter ska vara 150 m och Räddningstjänsten behöver få inform-
ation om aktuellt flöde för att kunna dimensionera behovet av tankfordon därefter.  

Svar  

Planhandlingen kompletteras med information gällande brandvattenförsörjning. Brandvattenpos-
ter finns inom 150 meter från aktuellt planområde. Brandposterna ligger i direkt anslutning till 
vattenverket och har därmed god kapacitet. Exakt kapacitet klargörs i samband med exploate-
ringen. 

 

 Bygg- och miljönämnden Håbo kommun 
Bygg- och miljönämnden kommenterar utifrån de synpunkter som gavs vid samrådet. 

 
Trafikbuller  
Nämnden konstaterar att en särskild planbestämmelse har lagts till;”f1 uteplats ska anordnas på 
eller mot innergård” vilket säkerställer att riktvärden för trafikbuller kan uppfyllas.  

 
Gestaltning av byggnader  
Plan- och exploateringsavdelningen bemöter yttrandet om att gestaltningen ska innehålla be-
skrivning av nya byggnader och planbestämmelse med att gestaltning och utformning hanteras i 
bygglovskedet. 

 
Avstånd till tomtgräns 
Detaljplanen har kompletterats med bestämmelse p1 som säkrar att byggnader ska placeras minst 
4 meter från fastighetsgräns mot kvartersmark för bostäder och centrumverksamhet. Prickmark 
tillämpas för att säkra ett avstånd till allmän plats samt till kvartersmark med teknisk anläggning. 
Detaljplanen kompletteras därför med prickmark för att säkra avstånd mellan ny bebyggelse och 
telestationen. 

 
Korsmark 
Bestämmelse som reglerar korsmark har kompletterats med utformningsbestämmelsen parkering. 

 
Sophus 
Sophuset placeras så att gällande krav uppfylls. 

Svar  

Plan- och exploateringsavdelningen bedömer att samtliga synpunkter från bygg- och miljönämn-
den är tillgodosedda i granskningshandlingen och att inga kvarvarande synpunkter finns att be-
akta inför antagande av detaljplanen. 
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SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNTKER UNDER PROCESSEN 
Yttranden har inkommit under planprocessen som berör trafikbuller, fastighetsindelning, över-
svämning och planförslagets föreslagna utformning i förhållande till plankartans bestämmelser. 
Synpunkter har även inkommit gällande mer detaljerad beskrivning av exploateringsavtalets in-
nehåll. Räddningstjänst har påpekat vikten av tillgång till brandvattenposter inom eller intill 
planområdet.  

Det har också inkommit yttranden från privatpersoner som är positiva till planförslaget dels för 
att skapa variation av boendeformer samt dels för att det skapar möjlighet för centrumverksam-
heten att vara kvar på platsen. Ett antal privatpersoner motsätter sig en exploatering i Skokloster 
då upplåtelseformen avses vara hyresrätter och då en exploatering enligt förslaget anses mera 
lämplig att förläggas i Bålsta.  

 

Ändringar gjorda efter samrådet 
 

Detaljplanekartan har kompletterats med: 

• bestämmelsen f1 uteplats ska anordnas på eller mot innergård. 
• bestämmelsen p1 som säkrar att byggnader placeras minst 4 meter från fastighetsgräns 

mot kvartersmark för bostäder och centrumverksamhet. 
• Prickmark tillämpas för att säkra avstånd till allmänplats samt till kvartersmark med tek-

nisk anläggning. 
• utformningsbestämmelsen parkering på markanvändning korsmark. 
• bestämmelse n1 och n2 som reglerar andel hårdgjord yta och marklov införs som krav vid 

förändring av markens genomsläpplighet vid markarealer över 25 kvm. 
• U-område (u) för Skanovas teleledningar justeras så att dessa ligger säkrade inom mark-

reservat för allmänna underjordiska ledningar. 

Planbeskrivningen har kompletterats med information: 

• gällande översiktsplan och riksintresse för friluftslivet och totalförsvaret 
• en fördjupning av dagvattenutredningen togs fram för att ytterligare undersöka om plan-

området kan komma att översvämmas vid häftiga regn utifrån länsstyrelsens höjd-
punktskartering. Resultatet av utredningen visade att området inte kommer att översväm-
mas och därför inte behöver regleras i detaljplanen. Kapacitet på vägtrumma har under-
sökts och bedöms vara god. 

• om att föreslagen angöringsväg kan anordnas på fler platser än den föreslagna. 
• om att det finns ett allmänt tillgängligt gång- och cykelstråk till skolan via befintliga 

gång- och cykelvägar. 
• gällande placering av postlådor inom planområdet enligt PostNords information. 
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Ändringar gjorda efter granskningen 
• Planbeskrivningen har justerats så att det istället för exploateringsavtal framgår att det 

ska tecknas ett köpeavtal där kostnader i samband med fastighetsreglering för fastighets-
gräns mot skolområdet samt kostnader för anordnandet av ny entré till skolområdet ska 
ingå. 

• Planbeskrivningen har kompletterats med information om det dike som klassas som ett 
vattendrag. Åtgärder som ska förbättra avrinningen i detta vattendrag, som exempelvis 
grävning, kan behöva föregås av en anmälan om vattenverksamhet till länsstyrelsen.  

• Planbeskrivningen kompletteras med information om tillgänglighet till brandvattenposter. 
 
 
 
BESVÄRSRÄTT 
Samtliga synpunkter som sakägare yttrat sig om under samråds- och granskningsskedet bedöms 
vara tillgodosedda. Det finns därmed inga sakägare med besvärsrätt. 

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

Bålsta april 2020 

 
Johan Hagland   
Plan- och exploateringschef  

 

Anton Karlsson    
Planarkitekt 
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UPPGIFTER OM GRUNDKARTAN: 
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STANDARDFÖRFARANDE 

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven 
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela 
planområdet. 
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Utformning 

Största sammanlagda byggnadsarea är 1400 kvadratmeter, 41cap.11 

§ 1 st 1 p. 

Marken får inte förses med byggnad, 4 kap.11 § 1 st1 p. 

Marken får endast förses med komplementbyggnader och 
parkering, 4 kap. 11 § 1 st 1 p. 

Högsta nockhöjd i meter, 4 kap. 11 § 1 st 1 p. 

Högsta byggnadshöjd i meter. 4 kap. 11 § 1 st 1 p. 

Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns mot 
kvartersmark för bostäder och centrumverksamhet, 4 kap. 1a § 1 st 1 p. 

Uteplats ska anordnas på eller mot innergård, 4 kap. 1a § 1 st 1 p. 

Markens anordnande och vegetation 
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Endast 75 % av markytan får hårdgöras, 4 kap. 10 § 

Endast 50 % av markytan får hårdgöras. 4 kap. 10 § 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år, 4 kap. 21 § 

Andrad lovplikt 

Marklov krävs även för ändring av markens genomsläpplighet, vid markarealer över 25 
kvadratmeter, 4 kap. 15 § 1 st 3 p. 

Markreservat 
u, Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar, 4 kap. s § 1 st2 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-04-27 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 105 Dnr 2019/00215 

Avgift för ansökan om godkännande av enskilda hu-
vudmän för förskola 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår barn- och utbildningsnämndens förslag till

beslut.

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. 

Det är frivilligt för kommunen att ta ut en avgift för hantering av ansökan. 

Avgiften är beräknad enligt självkostnadsprincipen enligt 2 kap. 6 § kom-

munallagen (2017:725) för handläggningen av en ansökan om godkännande 

av enskild huvudman för att bedriva förskoleverksamhet. 

Avgift tas ut även om ansökan om godkännande inte beviljas. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut § 160 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut § 159 2019 

Tjänsteskrivelse, barn- och utbildningsförvaltningen 

Ekonomiskt underlag 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att barn- och utbildningsnämndens förslag bifalles 

samt att den föreslagna taxan räknas om till samma timtaxa som gäller för 

övriga ansökningar t.ex för bygglov, till 1.300 kronor i timmen 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 

(avslag till barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut) 

Helene Cranser (S) yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag 

till beslut, punkt 1-4 men att datumet i punkt 5 ändras till 1 juli.  

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Helene Cransers (S) förslag till beslut. 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till Helene Cransers (S) förslag till be-

slut.  

Ärende 16



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-04-27  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen föreslår 

fullmäktige att bifalla nämndens förslag till beslut, arbetsutskottets förslag 

till beslut eller Owe Fröjds (Båp) förslag till beslut och finner att kommun-

styrelsen föreslår fullmäktige att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.    

Reservation 

Agneta Hägglund (S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Sven-

Olov Dväring (S) och Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet.  

______________ 

 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2020-04-14  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 81 Dnr 2019/00215  

Avgift för ansökan om godkännande av enskilda hu-
vudmän för förskola 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår barn- och utbildningsnämndens förslag till 

beslut.  

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. 

Det är frivilligt för kommunen att ta ut en avgift för hantering av ansökan. 

Avgiften är beräknad enligt självkostnadsprincipen enligt 2 kap. 6 § kom-

munallagen (2017:725) för handläggningen av en ansökan om godkännande 

av enskild huvudman för att bedriva förskoleverksamhet. 

Avgift tas ut även om ansökan om godkännande inte beviljas.  

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut § 160 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut § 159 2019 

Tjänsteskrivelse, barn- och utbildningsförvaltningen 

Ekonomiskt underlag     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrel-

sen att föreslå fullmäktige att avslå barn- och utbildningsnämndens förslag 

till beslut.  

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till Liselotte Grahn Elgs (M) avslags-

yrkande.  

Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall till Liselotte Grahn Elgs (M) avslags-

yrkande.   



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-04-14  

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att avslå barn- och utbildnings-

nämndens förslag till beslut och finner att så sker.  

Protokollsanteckning 

Agneta Hägglund (S) och Fredrik Anderstedt (S) avstår deltagande i beslu-

tet.  

 

______________ 

 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
 2019-12-11  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

  

BOU § 160 Dnr 2019/00221  

Avgift för ansökan om godkännande av fristående 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 35 400 kronor per ansökan om godkännande för ny-
etablering av fristående huvudman för förskola. 

3. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska 
fastslå avgiften till 17 200 kronor per ansökan om godkännande för ut-
ökning eller förändring av befintlig verksamhet. 

4. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska 
fastslå avgiften till 6 100 kronor per ansökan om godkännande för till-
fällig utökning eller förändring av befintligt verksamhet. 

5. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
att beslutet träder i kraft 1 mars 2020.  

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. 

Det är frivilligt för kommunen att ta ut en avgift för hantering av ansökan. 
Avgiften är beräknad enligt självkostnadsprincipen enligt 2 kap. 6 § kom-
munallagen (2017:725) för handläggningen av en ansökan om godkännande 
av enskild huvudman för att bedriva förskoleverksamhet.  

Avgift tas ut även om ansökan om godkännande inte beviljas. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-11-15, BOU 2019/00221 nr 57315. 
– Ekonomiskt underlag – avgift för ansökan om godkännande 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
 



Beräkningsunderlag avgift ansökan fristående förskola
Beräkningsförutsättningar
Årsarbetstid, timmar per år 1 617         2 080 Årsarbetstid enligt HR
Personalomkostnadspålägg (PO) 39,17% 26 Arbetstidsförkortning
Semesterersättning 1,40% 296 Semester 40+ = 31+6 dagar 
Löneökning 2020 2,00% 65 Övrig frånvaro (halvdag, friskvård)

6,21% 102 Sjukdom (6% av tillg.arb.tid)
Genomsnittskostnad/timma 506 kr 1 617 Total tillgänglig tid

Tjänst

Antal 
timmar/ä
rende

Tot kostn 
per ärende

Verksamhetschef, förskola 12,5 6 325 kr
Administrativ chef 12,5 6 325 kr
Verksamhetscontroller 6,5 3 289 kr
Förvaltningsjurist 30,5 15 433 kr
Förvaltningsekonom 2,5 1 265 kr
Ekonomiadministration 3 1 518 kr
Övrig administration 2,5 1 265 kr
Totalt 70 35 420 kr
Förslag 35 400 kr

Tjänst

Antal 
timmar/ä
rende

Tot kostn 
per ärende

Verksamhetschef, förskola 7,5 3 795 kr
Administrativ chef 7,5 3 795 kr
Verksamhetscontroller 4,5 2 277 kr
Förvaltningsjurist 9,5 4 807 kr
Förvaltningsekonom 1,5 759 kr
Ekonomiadministration 2 1 012 kr
Övrig administration 1,5 759 kr
Totalt 34 17 204 kr
Förslag 17 200 kr

Tjänst

Antal 
timmar/ä
rende

Tot kostn 
per ärende

Verksamhetschef, förskola 1,5 759 kr
Administrativ chef 1,5 759 kr
Verksamhetscontroller 1,5 759 kr
Förvaltningsjurist 3,5 1 771 kr
Förvaltningsekonom 1,5 759 kr
Ekonomiadministration 1 506 kr
Övrig administration 1,5 759 kr
Totalt 12 6 072 kr
Förslag 6 100 kr

Tillfällig utökning av befintlig verksamhet

OH-kostnader (kommunövergrip, förvaltning

Nyetablering av verksamhet

Utökning av befintlig verksamhet



 

 

 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-11-15 BOU 2019/00221 nr 57315 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningskontoret 
Louise Wikström, Förvaltningsjurist 
0171-46 84 66 
louise.wikstrom@habo.se 

 

Avgift för ansökan om godkännande av fristående förskola 

Förslag till 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 35 400 kronor per ansökan om godkännande för 

nyetablering av fristående huvudman för förskola. 

3. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska 

fastslå avgiften till 17 200 kronor per ansökan om godkännande för 

utökning eller förändring av befintlig verksamhet. 

4. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska 

fastslå avgiften till 6 100 kronor per ansökan om godkännande för 

tillfällig utökning eller förändring av befintligt verksamhet. 

5. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

att beslutet träder i kraft 1 mars 2020.  

 

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. 

Det är frivilligt för kommunen att ta ut en avgift för hantering av ansökan. 

Avgiften är beräknad enligt självkostnadsprincipen enligt 2 kap. 6 § 

kommunallagen (2017:725) för handläggningen av en ansökan om 

godkännande av enskild huvudman för att bedriva förskoleverksamhet.  

Avgift tas ut även om ansökan om godkännande inte beviljas. 

 

  

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-11-15 BOU 2019/00221 nr 57315 

 

 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden föreslog att kommunfullmäktige skulle 

fastslå en avgift för ansökan om godkännande av fristående huvudmän för 

förskola (se ärende BOU dnr 2019/00119, BOU § 56, 2019-05-08). 

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet till barn- och 

utbildningsnämnden (dnr 2019/00215 § 102, 2019-06-17).  

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet med motiveringen att ta fram 

bättre underlag för beräkningen av avgiftsnivåer, jämförelse med andra 

kommuner samt att beräkningen av avgiften enligt självkostnadsprincipen 

ska göras och att ett förtydligande av barn- och utbildningsnämndens 

beslutssats fyra behövs. 

Med anledning av ytterligare återremittering från Kommunfullmäktige har 

det ursprungliga ärendet gällande avgifter (BOU dnr 2019/00119) avslutats 

och ett nytt ekonomiskt underlag för redovisning av avgiften i enlighet med 

självkostnadsprincipen har tagits fram. 

Jämförelse med andra kommuner 

Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en förfrågan angående beslut 

om avgift för ansökan om godkännande av fristående huvudmän till följande 

kommuner: Enköping, Heby, Luleå, Solna, Sundbyberg, Tierp, Täby, 

Upplands-Bro och Uppsala. Enköping, Heby, Tierp, Täby, Upplands-Bro 

och Uppsala har återkommit och meddelat att de inte fattat något beslut om 

att ta ut en avgift.  

Solna kommun och Sundbyberg kommun har fattat beslut om att ta ut en 

avgift. Respektive kommun har beslutat om samma nivåer på avgifterna. 

Avgift tas ut vid ansökan om godkännande vid nyetablering (35 000 kr), 

ansökan om godkännande vid utökning eller förändring av befintligt 

godkännande (20 000 kr) respektive ansökan om godkännande vid tillfällig 

utökning eller förändring av befintligt godkännande (5 000 kr). Mot 

bakgrund av hur Solna och Sundbyberg kommun och lagt upp sina avgifter - 

tre olika avgifter för tre olika typer av ansökningar – har barn- och 

utbildningsförvaltningen tagit fram ekonomiskt underlag och förslag till att 

Håbo kommun ska ta ut avgifter enligt samma modell som Solna och 

Sundbyberg kommun. 

Luleå kommun har fattat beslut om att ta ut en avgift. Avgift tas ut för 

ansökan om nyetablering av fristående förskola och vissa fritidshem (25 000 

kr), ansökan om utökning av befintligt godkännande (15 000 kr) och 

ansökan om ägarbyte (15 000 kr). 

Barn- och utbildningsförvaltningen har vänt sig till de kommuner som tar ut 

en avgift (Solna, Sundbyberg och Luleå) med förfrågan om att ta del av det 

underlag som ligger till grund för den beslutade avgiften. Ingen av de 

tillfrågade kommunerna har något underlag för beräkning till besluten om 

avgift.   



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-11-15 BOU 2019/00221 nr 57315 

 

 

Beräkning enligt självkostnadsprincipen 

Enligt 2 kap. 6 § kommunallagen får kommunen inte ta ut högre avgifter än 

motsvarande självkostnaden och avgifter får inte tas ut till sådana belopp att 

de tillför kommunen en vinst. Den avgiftsnivå som barn- och 

utbildningsnämnden föreslår utgår ifrån vad det kostar kommunen att 

handlägga ärendena.  

Förvaltningsekonom hos barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram 

ett underlag, där det av beräkningarna framgår hur respektive avgiftsnivå 

räknats fram.  

En inventering av arbetstid som respektive personalkategori/funktion lägger 

ner på ärendetypen har gjorts. Det ekonomiska underlaget utgår från 

inventeringen av arbetstid för hanteringen av ärendetyperna. Utöver detta så 

ingår bland annat semesterersättning, OH-kostnader, 

personalomkostnadspålägg (PO) i avgiften på det sätt som framgår av det 

ekonomiska underlaget.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser. Den avgift som tas ut för 

ansökan utgår från kostnaden för handläggningen av ansökan. 

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, 2019-11-15, BOU 2019/00221 nr 57315. 

– Ekonomiskt underlag – avgift för ansökan om godkännande, 2019-12-

03. 

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen  

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
 2019-12-11  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

  

BOU § 159 Dnr 2019/00119  

Avgift för ansökan om godkännande av enskilda huvudmän för 
förskola 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden återkallar tidigare förslag till kommun-

fullmäktige (BOU 2019-10-02 § 109). 
2. Barn- och utbildningsnämnden avslutar ärendet.  

Sammanfattning  
Den 2019-10-21 § 220 beslutade kommunstyrelsen att ärendet skulle utgå 
från beredningen till kommunfullmäktige.  

Barn- och utbildningsnämnden föreslår nu att ärende BOU 2019/00119 
återkallas från kommunfullmäktige i sin helhet till förmån för nytt förslag 
(BOU 2019/00221). 

Anledningen till återkallandet är att kompletteringar inklusive nya uträk-
ningar har gjorts.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2019-11-15, BOU 2019/00119 nr 57317.  
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-03-16 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 75 Dnr 2020/00091 

Revidering av regler för Jan-Fridegårdpriset 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen bordlägger ärendet i väntan på en föredragning för att

besvara Fredrik Anderstedts (S) frågor om ärendet.

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har genom beslut KFN 2019-08-27 § 70 fått 

i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att utreda alternativ till Jan Fride-

gårdspriset till gagn för kommuninnevånarna. 

För att uppfylla målet att priset kommer kommuninnevånarna till gagn före-

slår kultur- och fritidsförvaltningen att Regler för Jan Fridegårdspriset revi-

deras på följande punkter: 

§ 2 revideras så att jury fortsättningsvis utses av kultur- och fritidsnämnden.

Ansvaret för priset har flyttats över från kommunstyrelsen till kultur- och

fritidsnämnden i och med den nya förvaltningen som träde i kraft 2019-01-

01.

§ 3 revideras till att priset delas ut vartannat år på dag och plats som kultur- 

och fritidsförvaltningen beslutar om.

I nuvarande § 3 anges att priset delas ut vartannat år på Jan Fridegårds fö-

delsedag 14 juni eller vid annan dag som kommunstyrelsen beslutar om och 

att prisceremonin genomförs på Biskops-Arnö i samarbete med Nordens 

Folkhögskola Biskops-Arnö. De nuvarande reglerna begränsar till en plats 

och tid som inte uppfyller krav på tillgänglighet eller kommer allmänheten 

till godo. Vartannat år delas priset ut av Uppsala kommun utan regler som 

styr utdelningen. Prisutdelningen bör framöver genomföras på tjänsteman-

nanivå även i Håbo kommun. 

För år 2020 föreslår förvaltningen att Jan Fridegårdspriset delas ut i sam-

band med införandet av en ny Fridegårdsfestival som är öppen för allmän-

heten och i samarbete med grundskolan innehåller riktade aktiviteter till 

skolan som bättre skulle uppmärksamma Jan Fridegård för allmänheten. 

Förslaget är att festivalen förläggs till skolterminen för att passa skolan och 

målgruppen bättre. Kultur- och fritidsförvaltningen tar fram ett festivalpro-

gram med aktiviteter för valda årskullar under skolveckan och en festivaldag 

för allmänheten på lördagen där även prisceremonin äger rum. 

Ceremonin har kostat 75 000 kr och delar av det går till juryarbetet. Reste-

rande del kan fortsättningsvis läggas på Fridegårdsfestivalen med tillskott av 

medel från allmänkulturbudgeten.  

Ärende 17



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-03-16  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsunderlag 

KSAU 2020-03-02 §61 

Beslut från kultur- och fritidsnämnden 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 

Förslag till nya regler för Jan Fridegårdpriset 

Nu gällande regler för Jan Fridegårdpriset 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Anderstedt (S) efterfrågar information, som även efterfrågades vid 

arbetsutskottets sammanträde, om hur förvaltningen tänkt att det ska fungera 

när förslaget arbetats fram.  

Beslutsgång 

Efter diskussion beslutar kommunstyrelsen att bordlägga ärendet tills dess 

att en föredragning för att besvara Fredrik Anderstedts (S) frågor kan ge-

nomföras.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kommundirektör 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2020-03-02  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 61 Dnr 2020/00091  

Revidering av regler för Jan-Fridegårdpriset 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar revidering av Regler för Jan Fridegårdpriset. 

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare regler för Jan Fridegårdspriset KS 

2013/106 nr 2013.2562. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att framtida revideringar av Jan Fridegårds-

priset beslutas av Kultur- och fritidsnämnden. 

4. Kommunfullmäktige reviderar reglementets tredje paragraf enligt föl-

jande: Det ska framgå om priset delas ut udda år eller jämna år istället för att 

det står att priset delas ut vartannat år. Ordet "bestämmer" ska ersättas av 

ordet "beslutar".  

Sammanfattning  

Kultur- och fritidsförvaltningen har genom beslut KFN 2019-08-27 § 70 fått 

i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att utreda alternativ till Jan Fride-

gårdspriset till gagn för kommuninnevånarna. 

För att uppfylla målet att priset kommer kommuninnevånarna till gagn före-

slår kultur- och fritidsförvaltningen att Regler för Jan Fridegårdspriset revi-

deras på följande punkter: 

§ 2 revideras så att jury fortsättningsvis utses av kultur- och fritidsnämnden. 

Ansvaret för priset har flyttats över från kommunstyrelsen till kultur- och 

fritidsnämnden i och med den nya förvaltningen som träde i kraft 2019-01-

01. 

§ 3 revideras till att priset delas ut vartannat år på dag och plats som kultur- 

och fritidsförvaltningen beslutar om. 

I nuvarande § 3 anges att priset delas ut vartannat år på Jan Fridegårds fö-

delsedag 14 juni eller vid annan dag som kommunstyrelsen beslutar om och 

att prisceremonin genomförs på Biskops-Arnö i samarbete med Nordens 

Folkhögskola Biskops-Arnö. De nuvarande reglerna begränsar till en plats 

och tid som inte uppfyller krav på tillgänglighet eller kommer allmänheten 

till godo. Vartannat år delas priset ut av Uppsala kommun utan regler som 

styr utdelningen. Prisutdelningen bör framöver genomföras på tjänsteman-

nanivå även i Håbo kommun. 

För år 2020 föreslår förvaltningen att Jan Fridegårdspriset delas ut i sam-

band med införandet av en ny Fridegårdsfestival som är öppen för allmän-

heten och i samarbete med grundskolan innehåller riktade aktiviteter till 

skolan som bättre skulle uppmärksamma Jan Fridegård för allmänheten. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-03-02  

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Förslaget är att festivalen förläggs till skolterminen för att passa skolan och 

målgruppen bättre. Kultur- och fritidsförvaltningen tar fram ett festivalpro-

gram med aktiviteter för valda årskullar under skolveckan och en festivaldag 

för allmänheten på lördagen där även prisceremonin äger rum. 

Ceremonin har kostat 75 000 kr och delar av det går till juryarbetet. Reste-

rande del kan fortsättningsvis läggas på Fridegårdsfestivalen med tillskott av 

medel från allmänkulturbudgeten.  

Beslutsunderlag 

Beslut från kultur- och fritidsnämnden 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 

Förslag till nya regler för Jan Fridegårdpriset 

Nu gällande regler för Jan Fridegårdpriset      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Efterfrågas information om beslutet - är det en skolfråga nu? Nyfiken hur 

man tänkt.  

Michael Rubbestad (SD) yrkar att reglementets § 3 ska korrigeras så att det 

preciseras om priset delas ut jämna eller udda år istället för att det står 

vartannat år. Likaså att ordet "bestämmer" i samma paragrafersättas av ordet 

"beslutar".  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller kul-

tur- och fritidsnämndens förslag till beslut med Michael Rubbestads (SD) 

ändring och finner att så sker.  

______________ 
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§ 3 Dnr 2019/00129  

Alternativ till Jan Fridegårdspriset 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut till Kommunfull-
mäktige 

1. Kommunfullmäktige antar revidering av Regler för Jan Fridegårdpriset. 

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare regler för Jan Fridegårdspriset KS 

2013/106 nr 2013.2562.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att framtida revideringar av Jan Fridegårds-

priset beslutas av Kultur- och fritidsnämnden.    

Sammanfattning  

Kultur- och fritidsförvaltningen har genom beslut KFN 2019-08-27 § 70 fått 

i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att utreda alternativ till Jan Fride-

gårdspriset till gagn för kommuninnevånarna. 

För att uppfylla målet att priset kommer kommuninnevånarna till gagn före-

slår kultur- och fritidsförvaltningen att Regler för Jan Fridegårdspriset revi-

deras på följande punkter: 

§ 2 revideras så att jury fortsättningsvis utses av kultur- och fritidsnämnden. 

Ansvaret för priset har flyttats över från kommunstyrelsen till kultur- och 

fritidsnämnden i och med den nya förvaltningen som träde i kraft 2019-01-

01. 

§ 3 revideras till att priset delas ut vartannat år på dag och plats som kultur- 

och fritidsförvaltningen beslutar om. 

I nuvarande § 3 anges att priset delas ut vartannat år på Jan Fridegårds fö-

delsedag 14 juni eller vid annan dag som kommunstyrelsen beslutar om och 

att prisceremonin genomförs på Biskops-Arnö i samarbete med Nordens 

Folkhögskola Biskops-Arnö. De nuvarande reglerna begränsar till en plats 

och tid som inte uppfyller krav på tillgänglighet eller kommer allmänheten 

till godo. Vartannat år delas priset ut av Uppsala kommun utan regler som 

styr utdelningen. Prisutdelningen bör framöver genomföras på tjänsteman-

nanivå även i Håbo kommun. 

För år 2020 föreslår förvaltningen att Jan Fridegårdspriset delas ut i sam-

band med införandet av en ny Fridegårdsfestival som är öppen för allmän-

heten och i samarbete med grundskolan innehåller riktade aktiviteter till 

skolan som bättre skulle uppmärksamma Jan Fridegård för allmänheten.  

Förslaget är att festivalen förläggs till skolterminen för att passa skolan och 

målgruppen bättre. Kultur- och fritidsförvaltningen tar fram ett festivalpro-
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gram med aktiviteter för valda årskullar under skolveckan och en festivaldag 

för allmänheten på lördagen där även prisceremonin äger rum. 

Ceremonin har kostat 75 000 kr och delar av det går till juryarbetet. Reste-

rande del kan fortsättningsvis läggas på Fridegårdsfestivalen med tillskott av 

medel från allmänkulturbudgeten.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Alternativ till Jan Fridegårdpriset, KFN 2019/00129 nr 

614, 2020-01-09 

Regler för Jan Fridegårdspriset KS 2013/106 nr 2013.2562 

Förslag till Regler för Jan Fridegårdspriset KFN 2019/00129 

   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen, för vidare behandling 
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 Datum Vår beteckning 

 2020-01-09 KFN 2019/00129 nr 614 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
 
Sara Hallström, Kulturansvarig 
sara.hallstrom@habo.se 

 

Alternativ till Jan Fridegårdspriset 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige  

1. Kommunfullmäktige antar revidering av Regler för Jan Fridegårdpriset. 

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare regler för Jan Fridegårdspriset 

KS 2013/106 nr 2013.2562.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att framtida revideringar av Jan 

Fridegårdspriset beslutas av Kultur- och fritidsnämnden.    

Kultur- och fritidsnämndens beslut  

1.  Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till 

alternativ till Jan Fridegårdpriset.   

 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har genom beslut KFN 2019-08-27 § 70 fått 

i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att utreda alternativ till Jan 

Fridegårdspriset till gagn för kommuninnevånarna. 

För att uppfylla målet att priset kommer kommuninnevånarna till gagn 

föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att Regler för Jan Fridegårdspriset 

revideras på följande punkter: 

§ 2 revideras så att jury fortsättningsvis utses av kultur- och fritidsnämnden. 

Ansvaret för priset har flyttats över från kommunstyrelsen till kultur- och 

fritidsnämnden i och med den nya förvaltningen som träde i kraft 2019-01-

01. 

§ 3 revideras till att priset delas ut vartannat år på dag och plats som kultur- 

och fritidsförvaltningen beslutar om. 

I nuvarande § 3 anges att priset delas ut vartannat år på Jan Fridegårds 

födelsedag 14 juni eller vid annan dag som kommunstyrelsen beslutar om 

och att prisceremonin genomförs på Biskops-Arnö i samarbete med Nordens 

Folkhögskola Biskops Arnö. De nuvarande reglerna begränsar till en plats 

och tid som inte uppfyller krav på tillgänglighet eller kommer allmänheten 

till godo. Vartannat år delas priset ut av Uppsala kommun utan regler som 

styr utdelningen. Prisutdelningen bör framöver genomföras på 

tjänstemannanivå även i Håbo kommun. 

För år 2020 föreslår förvaltningen att Jan Fridegårdspriset delas ut i 

samband med införandet av en ny Fridegårdsfestival som är öppen för 

allmänheten och i samarbete med grundskolan innehåller riktade aktiviteter 

till skolan som bättre skulle uppmärksamma Jan Fridegård för allmänheten.  
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Förslaget är att festivalen förläggs till skolterminen för att passa skolan och 

målgruppen bättre. Kultur- och fritidsförvaltningen tar fram ett 

festivalprogram med aktiviteter för valda årskullar under skolveckan och en 

festivaldag för allmänheten på lördagen där även prisceremonin äger rum. 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår vidare att framtida revideringar av 

Regler för Jan Fridegårdspriset beslutas av kultur- och fritidsnämnden. 

Kommunfullmäktige beslutade KF 2019-04-01 § 45 att kommunstyrelsens 

uppdrag som inte längre finns inom kommunstyrelsens ansvarsområde 

flyttas till den nämnd som i och med den förändrade politiska 

organisationen tilldelats ansvarområdet. Därav bör framtida beslut om regler 

för priset tas av nämnden vars ansvarområde det berör 

 
Ärendet 

Kultur- och fritidsförvaltningen har genom beslut KFN 2019-08-27 § 70 fått 

i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att utreda alternativ till Jan 

Fridegårdspriset till gagn för kommuninnevånarna. 

För att uppfylla målet att priset kommer kommuninnevånarna till gagn 

föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att § 2 och § 3 i Regler för Jan 

Fridegårdspriset revideras. 

§ 2 revideras så att jury fortsättningsvis utses av kultur- och fritidsnämnden. 

Ansvaret för priset har flyttats över från kommunstyrelsen till kultur- och 

fritidsnämnden i och med den nya förvaltningen som träde i kraft 2019-01-

01. 

Håbo kommuns Jan Fridegårdspris är ett kulturpris som har delats ut 

vartannat år sedan 2006 till minne av Jan Fridegårds författarskap och 

tilldelats en person som verkar i Jan Fridegårdsanda. I enighet med 

nuvarande regler för Jan Fridegårdspriset:   

§3 Priset utdelas vartannat år på Jan Fridegårds 

födelsedag 14 juni eller vid annan dag som 

kommunstyrelsen beslutar om. Prisceremonin 

genomförs på Biskops-Arnö i samarbete med Nordens 

Folkhögskola Biskops-Arnö. 

 

Prissumman som är på 100 000 kronor har delats ut under en prisceremoni 

på Biskops Arnö till pristagare som juryn utsett. Kostnader kring ceremonin 

har bestått av hyra av lokal på Biskops Arnö, mat, dryck samt 

serveringspersonal, städning, jurys arvode samt arvode för juryns 

medverkande i författarsamtal, marknadsföring och teknik vilket har uppgått 

till 75 000 kronor.  

Ceremonin har skett på Jan Fridegårds födelsedag den 14 juni och varit 

placerad på Biskops Arnö. Allmänheten bjuds in men trots det har 

deltagarna på ceremonin bestått av litet antal politiker, tjänstepersoner och 
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pristagarens medbjudna anhöriga. Platsen är svårtillgänglig i och med att 

buss inte går ända fram och val av plats kan upplevas som att ceremonin 

inte är öppen för allmänheten. Styrd av plats, datum och kostnader har det 

resulterat i en ceremoni som inte når allmänheten. 

Fridegårdspriset delas vartannat år ut av Uppsala kommun. Formerna för 

utdelning av priset uppdras i Uppsala kommun till tjänstepersoner att 

bedöma och är inte styrt av regler.  

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att Jan Fridegårdspriset utvecklas 

till en litteraturfestival med läsfrämjande för barn och unga i fokus. En 

litteraturfestival i Fridegårdsanda som är öppen för alla och även innehåller 

riktade aktiviteter till skolan i samarbete med grundskolan som skulle kunna 

uppmärksamma Jan Fridegård för allmänheten. Litteraturfestivalen förläggs 

till skolterminen för att passa skolan bättre. Kultur- och fritidsförvaltningen 

tar fram ett festivalprogram som både innehåller riktade aktiviteter för valda 

årskullar och en festivaldag för allmänheten på lördagen vartannat år från 

och med 2020. 

Förslag på ändring av § 3 

§3 Priset utdelas vartannat år på dag och plats som 

kultur- och fritidsnämnden beslutar om.  

 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår vidare att rätten att besluta om 

framtida revideringar av Jan Fridegårdspriset överförs till kultur- och 

fritidsnämnden. Kommunfullmäktige i Håbo beslutade KF 2019-04-01 § 45 

att uppdrag som inte längre finns inom kommunstyrelsens uppdrag flyttas 

till den nämnd som i den förändrade politiska organisationen tilldelats 

ansvarsområde.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inom ram. 2020 frigörs budget från ceremonin om 75 0000 kr till att 

utveckla en första litteraturfestival. 

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse Alternativ till Jan Fridegårdpriset, KFN 2019/00129 nr 

614, 2020-01-09 

– Regler för Jan Fridegårdspriset KS 2013/106 nr 2013.2562 

– Förslag till Regler för Jan Fridegårdspriset KFN 2019/00129 

   

__________ 

Beslut skickas till 

Kulturansvarig, kultur- och fritidsförvaltningen 

Förvaltningschef, kultur- och fritidsförvaltningen  

Kommunstyrelsen för vidare hantering 

Kultur och fritidsnämnden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antaget av "[Ange vilken politisk instans som antagit styrdokumentet]"  

Antaget "[Ange datum och § för antagande]"  

Giltighetstid "[Ange giltighetstid, ex tillsvidare, dock längst fyra år efter antagande]"  

Dokumentansvarig "[Ange ansvarig tjänstemannafunktion]"  
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Diarienummer KFN 2019/00129 nr 632 

Gäller för  Jan Fridegårdspriset 

Tidpunkt för - 

aktualitetsprövning 

Ersätter tidigare versioner KS 2013/106 nr 2013.2562 

Relaterade styrdokument - 
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Regler för Jan Fridegårdspriset 
 

§ 1 Priset 
Jan Fridegårdpriset är instiftat av Håbo kommun till minnet av Jan Fridegårds 

författarskap och tilldelas en person som verkar i Jan Fridegårds anda. Priset 

spänner över det nordiska språkområdet och innefattar ett berättande inom 

litteraturens, filmens eller teaterns fält.  

 

§2 Jury 
Juryn utses av kultur- och fritidsnämnden i Håbo kommun.  Förslag på 

jurymedlemmar lämnas av Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö inför det år priset 

utdelas. Juryn består av 3-5 medlemmar med kompetens baserat på prisets nordiska 

språkområde och berättarfält, enligt § 1. Juryarbetet bedrivs av Nordens 

Folkhögskola Biskops-Arnö på uppdrag av Håbo kommun. Juryn kan till sig 

adjungera representanter med erforderlig kompetens, enligt ovan.   

 

§3 Prisutdelning 

Priset delas ut vartannat år vid dag och plats som kultur- och fritidsförvaltningen 

bestämmer. 

 

 

 



 

 

 

REGLER 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regler för Jan Fridegårdpriset 
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 2013-09-16  2013/106 nr 2013.2562 

 

Regler för Jan Fridegårdpriset 

§ 1 Jan Fridegårdpriset är instiftat av Håbo kommun till minnet av Jan 

Fridegårds författarskap och tilldelas en person som verkar i Jan Fridegårds anda. 

Priset spänner över det nordiska språkområdet och innefattar ett berättande inom 

litteraturens, filmens eller teaterns fält.  

 

§2 Juryn utses av kommunstyrelsen i Håbo kommun.  Förslag på 

jurymedlemmar lämnas av Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö inför det år 

priset utdelas. Juryn består av 3-5 medlemmar med kompetens baserat på prisets 

nordiska språkområde och berättarfält, enligt §1. Juryarbetet bedrivs av Nordens 

Folkhögskola Biskops-Arnö på uppdrag av Håbo kommun. Juryn kan till sig 

adjungera representanter med erforderlig kompetens, enligt ovan.   

 

§3 Priset utdelas vartannat år på Jan Fridegårds födelsedag 14 juni eller vid 

annan dag som kommunstyrelsen beslutar om. Prisceremonin genomförs på 

Biskops-Arnö i samarbete med Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö. 

__________ 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-03-16 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 76 Dnr 2019/00374 

Hundbad, revidering av ordningsföreskrifter 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige gör följande tillägg i § 17 de kommunala ordnings-

föreskrifterna: ”Hundar får dock vistas året runt inom ett särskilt anvisat

område i anslutning till kommunala badplatser förutsatt att sådant finns."

Sammanfattning 

Enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter får hundar idag inte vistas 

inom områden för de allmänna badplatserna Ekillabadet, Kalmarsandsbadet 

samt Kräggabadet under tiden 1 maj - 30 september. Kultur- och fritidsför-

valtningen föreslår att § 17 i de kommunala ordningsföreskrifterna ändras så 

att hundar tillåts vistas året runt inom ett särskilt anvisat område i anslutning 

till Kalmarsandsbadet. 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att ett område beläget vid sidan av 

det allmänna badet i Kalmarsand mot Bro-hållet anvisas särskilt för hund-

bad. Området kommer skyltas för att tydligt särskilja hundbadet från det 

allmänna badet. Även en skylt med ordningsregler kommer att sättas upp på 

området. Området kommer kompletteras med en hundlatrin och en livboj. 

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för skötsel av hundbadet samt om-

besörjer skyltar och annat material för detta bad.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2020-03-02 § 63 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Ordningsföreskrifter (nu gällande)  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att ärendet återremitteras för framtagande av ett för-

tydligande om vilket område som avses. 

Michael Rubbestad (SD) yrkar på följande förändringar i kultur- och fritids-

nämndens förslag: "Hundar får dock vistas året runt inom ett särskilt anvisat 

område i anslutning till kommunala badplatser förutsatt att sådant finns".  

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till Michael Rubbestads (SD) yrkande. 

Beslutsgång 

Ordförande Helene Zeland Bodin (C) frågar om kommunstyrelsen beslutar 

att ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att ärendet ska 

avgöras idag.  

Ärende 18
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Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets 

(och kultur- och fritidsnämndens) förslag med Michael Rubbestads (SD) 

ändring och finner att så sker.  

Reservation 

Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet.  

______________ 
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§ 63 Dnr 2019/00374  

Hundbad, revidering av ordningsföreskrifter 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige gör följande tillägg i § 17 de kommunala ordnings-

föreskrifterna: ”Hundar får dock vistas året runt inom ett särskilt anvisat 

område i anslutning till Kalmarsandsbadet." 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att i den på-

gående översynen av ordningsföreskrifterna, skapa en friare skrivning så att 

hundar ges möjlighet att vistas även på andra kommunala badplatser än 

Kalmarsand.  

Sammanfattning  

Enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter får hundar idag inte vistas 

inom områden för de allmänna badplatserna Ekillabadet, Kalmarsandsbadet 

samt Kräggabadet under tiden 1 maj - 30 september. Kultur- och fritidsför-

valtningen föreslår att § 17 i de kommunala ordningsföreskrifterna ändras så 

att hundar tillåts vistas året runt inom ett särskilt anvisat område i anslutning 

till Kalmarsandsbadet. 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att ett område beläget vid sidan av 

det allmänna badet i Kalmarsand mot Bro-hållet anvisas särskilt för hund-

bad. Området kommer skyltas för att tydligt särskilja hundbadet från det 

allmänna badet. Även en skylt med ordningsregler kommer att sättas upp på 

området. Området kommer kompletteras med en hundlatrin och en livboj. 

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för skötsel av hundbadet samt om-

besörjer skyltar och annat material för detta bad.  

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Ordningsföreskrifter (nu gällande)  

Beslutsgång 

Efter diskussion beslutar arbetsutskottet att bifalla kultur- och fritidsnämn-

dens förslag till beslut samt att uppdra till förvaltningen att, i den pågående 

övergripande översynen av ordningsföreskrifterna, skapa en friare skrivning 

så att hundar ges möjlighet att vistas även på andra kommunala badplatser 

än Kalmarsand.  

______________ 
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§ 98 Dnr 2019/00112  

Kommunalt hundbad 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut till kommunfull-
mäktige 

1. Kommunfullmäktige gör följande tillägg i § 17 de kommunala ordnings-

föreskrifterna: ”Hundar får dock vistas året runt inom ett särskilt anvisat 

område i anslutning till Kalmarsandsbadet. 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag 

att anordna ett kommunalt hundbad i anslutning till Kalmarsandsbadet till 

sommaren 2020 förutsatt att kommunfullmäktige ändrar ordningsföreskrif-

terna enligt ovan förslag.  

 
Sammanfattning  

Enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter får hundar idag inte vistas 

inom områden för de allmänna badplatserna Ekillabadet, Kalmarsandsbadet 

samt Kräggabadet under tiden 1 maj - 30 september. Kultur- och fritidsför-

valtningen föreslår att § 17 i de kommunala ordningsföreskrifterna ändras så 

att hundar tillåts vistas året runt inom ett särskilt anvisat område i anslutning 

till Kalmarsandsbadet. 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att ett område beläget vid sidan av 

det allmänna badet i Kalmarsand mot Bro-hållet anvisas särskilt för hund-

bad. Området kommer skyltas för att tydligt särskilja hundbadet från det 

allmänna badet. Även en skylt med ordningsregler kommer att sättas upp på 

området. Området kommer kompletteras med en hundlatrin och en livboj. 

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för skötsel av hundbadet samt om-

besörjer skyltar och annat material för detta bad.  

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse: Kommunalt hundbad KFN 2019/00112 nr 585, 2019-11-

20 

Kartor med utmärkt plats för hundbad 

Fotografier 1-3 Hundbad 

Yttrande från miljöavdelningen 2019-10-18 

Yttrande från Håbohus, inkl bilaga 2019-11-13 

Yttrande från Plan- och exploateringsavdelningen 2019-11-14 

   



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-12-03  

Kultur- och fritidsnämn-
den 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 98 Dnr 2019/00112  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen, för vidare hantering 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Miljöavdelningen, för kännedom 

Håbohus, för kännedom 

Plan- och exploateringsavdelningen, för kännedom 
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Allmänna ordningsföreskrifter, gällande inom Håbo 
kommun 

Håbo kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen 
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att 
meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 

Kommunfullmäktiges beslut 2008-04-20, § 46  

Kommunfullmäktiges beslut 2012-09-24, § 98 – ändring i föreskrifternas 
13§ 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

1§ 

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig 
plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617) 

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om 
hur den allmänna ordningen i Håbo kommun skall upprätthållas. 
Bestämmelserna i 20 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller 
egendom skadas till följd av användning av pyrotekniska varor. 

2 § 

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig 
plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1- 4 ordningslagen om inte annat 
anges. 

För områden som kommunen upplåtit till torghandel gäller också 
kommunens föreskrifter om torghandel. 

3 § 

Vid tillämpning av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med 
stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden 
jämställas med offentlig plats: 

Badplatser:   Ekillabadet,  

   Kalmarsandsbadet  

   Kräggabadet 
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Idrottsplatser:  Gröna dalens idrottsplats  

    Björkvallen 

   Kvarnvallen 

   Gransäters idrottsplats 

 

Kyrkogårdar vid: Häggeby kyrka 

   Kalmar kyrka, Bålsta tätort  

   Skokloster kyrka 

   Yttergrans kyrka  

   Övergrans kyrka 

 

Motionsspår:  Vibyspåret, Bålsta tätort 

   Granåsenspåret, Bålsta tätort  

 

Park:   Skeppsparken, Bålsta tätort 

 

Campingplats:  Sånkans campingplats 

 

Köpcenter:   Valhall köpcenter 

 

4 § 

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 – 12 §§ samt 
14 § bör kommunen ges möjlighet att yttra sig.  
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Lastning av varor 

5 § 

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som ansvarar 
för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts 
för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt. 

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustningar, utrymningsvägar och handikapparkeringar 
eller andra handikappanordningar blockeras eller så att räddningstjänstens 
arbete hindras. 

Schaktning, grävning m.m. 

6 § 

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av 
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till 
att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga 
olägenhet. 

Störande buller 

7 § 

Verksamhet som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, 
får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. 

Containrar 

8 § 

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på 
en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägaren eller 
nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. 

Markiser, flaggor och skyltar 

9 § 

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en 
gångbana på lägre höjd än 2.20 meter och över en cykelbana på lägre höjd 
än 2.50 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4.50 meter. 

Affischering 

10 § 

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av 
polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller 
liknande som vetter mot offentlig plats. 
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Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller liknande 
anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd 
för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivande som 
avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns. 

Högtalarutsändning 

11 § 

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till 
personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande 
utan tillstånd av polismyndigheten. 

Insamling av pengar 

12 § 

Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller 
liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän 
sammankomst eller offentlig tillställning. 

När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs 
inte tillstånd. 

Förtäring av alkohol 

13 § 

Spritdrycker, vin och andra alkoholdrycker över 2,25 volymprocent får inte 
förtäras, annat än i samband med tillåten utskänkning, inom följande 
områden som redovisas i kartbilagor:  

Inom området Bålsta som innefattar: 

Järnvägs- och pendeltågsstationen innefattande samtliga pendlar-
parkeringar, angöringsytor för buss och taxi, Mansängen, Centrumleden, 
Gröna Dalen IP, konstgräsplanen, Centrumstråket, Stockholmsvägen, 
Österled, Håbovägen, Västergränd och Västerängsvägen, Västerängs-
skolan med Nybygget, Backsippan och Ellenborgs förskola, Stockholms-
vägen och gångvägen som löper parallellt med denna från nya centrum 
upp till gamla centrum där den övergår i Enköpingsvägen innefattande 
Gransäterskolans område upp till Klyvvägen och vidare till Åsleden och 
sedan ner till Enköpingsvägen och Shell. 
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Ambulerande försäljning 

14 § 

För ambulerande försäljning på följande platser krävs polismyndighetens 
tillstånd: 

Centrumparkeringen samt Valhalls Köpcentrum. 

Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig 
plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför 
inte kräver tillstånd enligt 3 kap. 1 § ordningslagen. 

Camping    

                      15 §  

Tältning och camping är förbjuden på offentlig plats, reglerat i 
ordningslagens 1 kap, 2 § samt inom de områden som redovisas i denna 
stadgas 3 §. Polismyndigheten kan medge undantag från förbudet om 
särskilda skäl föreligger. 

Hundar och katter 

16 § 

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande 
eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa 
bestämmelserna i 17 och 18 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller 
inte ledarhund för synskadad person eller för polishund i tjänst. 

17 § 

Hundar skall hållas kopplade: Inom idrottsplatser, campingplats och park – 
se 3 § i dessa föreskrifter. 

Tikar skall under löptiden hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte 
inom inhägnade områden. 

När en hund inte hålls kopplad skall den antingen ha halsband på sig med 
ägarens namn, adress och telefonnummer eller ha tydlig 
identitetsmärkning. 

Hundar får inte vistas på begravningsplatser och skolgårdar eller under 
tiden 1 maj - 30 september inom områden för allmänna badplatser. För det 
senare – se 3 § i dessa föreskrifter. 

18 § 

Inom följande områden skall föroreningar efter hundar plockas upp: Efter 
gång- och cykelbanor inom Bålsta tätort och Skoklosterområdet. Inom 
samtliga bad- och idrottsplatser, motionsspår och parken som redovisas i 
dessa föreskrifters 3 §.  
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19 § 

När en katt inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens 
namn, adress och telefonnummer. Katter får istället vara ID-märkt på annat 
sätt som möjliggör kontakt med ägaren. 

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor 

                        20 § 

Tillstånd från polismyndigheten krävs för användning av fyrverkerier eller 
andra pyrotekniska varor inom detaljplanelagt området inom hela 
kommunen. 

Följande tider under året är undantagna från tillståndskravet:  

Nyårsafton:  mellan kl. 18.00 – 24.00 

Nyårsdagen: mellan kl. 00.00 – 02.00 

Påskafton  mellan: kl. 18.00 – 24.00 

Påskdagen  mellan: kl. 00.00 – 02.00 

Valborgsmässoafton:  mellan kl. 18.00 – 24.00 

1 maj: mellan: kl. 00.00 – 02.00. 

Den som skjuter av fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor ska visa 
största möjliga hänsyn till omgivningen. 

Skjutning med fjädervapen m.m. 

                        21 § 

Luftvapen, fjädervapen, paintballvapen samt motsvarande vapen får inte 
användas inom offentlig plats, reglerat i ordningslagens 1 kap, 2 § samt 
inom de områden som redovisas i denna stadgas 3 §. 

Ridning och löpning 

22 § 

Ridning får inte ske: Inom samtliga skolgårdar samt på av kommunen 
anlagda/skötta gräsytor. 

Ridning får ej heller ske i följande motionsspår: Vibyspåret och Granåsens 
motionsspår. 

Gång, löpning och körning med draghund är förbjudet i följande anlagda 
skidspår: Vibyspåret och Granåsen, båda inom Bålsta tätort. 
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Särskilt preparerade skidspår får inte nyttjas annat än för skidåkning. 

Avgift för att använda offentlig plats 

23 § 

För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt 
med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder 
som har beslutats av kommunfullmäktige. 

Förbud mot åkning med rullskridskor m.m. – Valhall Köpcentrum 

24 § 

Åkning med rullskridskor, inlines och skateboard och liknande förbjuds inne 
i Valhall Köpcentrum, Bålsta tätort. 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 

25 § 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot dessa 
ordningsföreskrifter kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra 
stycket i ordningslagen. 

I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och 
förverkande. 

Bilagor: Kartor där områden och platser med begränsningar markeras.  

 

/Kommunfullmäktige 
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KF 2012/§98 – Område inom vilket spritdrycker inte får förtäras inom offentlig plats - se föreskrifternas §133. 
Skala: 1:12 000



  10(11)

 Datum Vår beteckning 

  2012-12-21 KS2008/31 nr 2012.3773

 

 

 



  11(11)

 Datum Vår beteckning 

  2012-12-21 KS2008/31 nr 2012.3773

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-03-16 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 74 Dnr 2020/00046 

Revidering av reglementen för socialnämnden och 
bygg- och miljönämnden 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överföra ansvaret för handläggning en-

ligt alkohollagen och tobakslagen från Socialnämnden till Bygg- och miljö-

nämnden från och med 2020-04-01.

2. Kommunfullmäktige antar föreslagna reviderade reglementen för Social-

nämnden respektive Bygg- och miljönämnden att gälla från och med 2020-

04-01.

Sammanfattning 

Då nuvarande handläggare av ärenden enligt alkohollagen och tobakslagen 

avslutar sin anställning i kommunen föreslår förvaltningen att ansvaret för 

handläggning av dessa ärenden övergår från Socialnämnden till Bygg- och 

miljönämnden från och med 2020-04-01. Detta då förvaltningen bedömer 

att ingen ny rekrytering behöver göras utan att det går att lösa inom kom-

munen med redan befintliga resurser genom att omprioritera i miljöavdel-

ningens tillsynsplan för 2020. En fördel är också att Bygg- och miljönämn-

den redan arbetar med myndighetsutövning av detta slag och att tillsyn en-

ligt alkohollagen och tobakslagen till viss del går att samordna med övriga 

livsmedelsinspektioner.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2020-03-02 § 56 

Tjänsteskrivelse 

Nu gällande reglementen för Socialnämnden och Bygg- och miljönämnden 

Föreslagna reglementen för Socialnämnden och Bygg- och miljönämnden 

Risk- och konsekvensanalys 

Beslutsgång 

Ordförande Helene Zeland Bodin (C) frågar om kommunstyrelsen bifaller 

arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Ärende 19



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2020-03-02  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 56 Dnr 2020/00046  

Revidering av reglementen för socialnämnden och 
bygg- och miljönämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överföra ansvaret för handläggning en-

ligt alkohollagen och tobakslagen från Socialnämnden till Bygg- och miljö-

nämnden från och med 2020-04-01.  

2. Kommunfullmäktige antar föreslagna reviderade reglementen för Social-

nämnden respektive Bygg- och miljönämnden att gälla från och med 2020-

04-01.   

Sammanfattning  

Då nuvarande handläggare av ärenden enligt alkohollagen och tobakslagen 

avslutar sin anställning i kommunen föreslår förvaltningen att ansvaret för 

handläggning av dessa ärenden övergår från Socialnämnden till Bygg- och 

miljönämnden från och med 2020-04-01. Detta då förvaltningen bedömer 

att ingen ny rekrytering behöver göras utan att det går att lösa inom kom-

munen med redan befintliga resurser genom att omprioritera i miljöavdel-

ningens tillsynsplan för 2020. En fördel är också att Bygg- och miljönämn-

den redan arbetar med myndighetsutövning av detta slag och att tillsyn en-

ligt alkohollagen och tobakslagen till viss del går att samordna med övriga 

livsmedelsinspektioner.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Nu gällande reglementen för Socialnämnden och Bygg- och miljönämnden  

Föreslagna reglementen för Socialnämnden och Bygg- och miljönämnden 

Risk- och konsekvensanalys  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller för-

valtningens förslag till beslut och finner att så sker.   

______________ 

 
 
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-02-04 KS 2020/00046 nr 93949 

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

 

Revidering av reglementen för socialnämnden och bygg- och 
miljönämnden 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att överföra ansvaret för handläggning 

enligt alkohollagen och tobakslagen från Socialnämnden till Bygg- och 

miljönämnden från och med 2020-04-01.  

2. Kommunfullmäktige antar föreslagna reviderade reglementen för 

Socialnämnden respektive Bygg- och miljönämnden att gälla från och 

med 2020-04-01.   

 

Sammanfattning 

Då nuvarande handläggare av ärenden enligt alkohollagen och tobakslagen 

avslutar sin anställning i kommunen föreslår förvaltningen att ansvaret för 

handläggning av dessa ärenden övergår från Socialnämnden till Bygg- och 

miljönämnden från och med 2020-04-01. Detta då förvaltningen bedömer 

att ingen ny rekrytering behöver göras utan att det går att lösa inom 

kommunen med redan befintliga resurser genom att omprioritera i 

miljöavdelningens tillsynsplan för 2020. En fördel är också att Bygg- och 

miljönämnden redan arbetar med myndighetsutövning av detta slag och att 

tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen till viss del går att samordna med 

övriga livsmedelsinspektioner.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Nu gällande reglementen för Socialnämnden och Bygg- och 

miljönämnden  

– Föreslagna reglementen för Socialnämnden och Bygg- och 

miljönämnden 

– Risk- och konsekvensanalys  

__________ 

Beslut skickas till 

Socialnämnden  

Bygg- och miljönämnden 

Författningssamling 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antaget av Kommunfullmäktige 

Antaget 2018-12-03 § 158 

Giltighetstid Från och med 2018-12-11 till beslut om upphävande 

Dokumentansvarig Kansli- och kvalitetschef 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

REGLEMENTE FÖR 

Social-

nämnden 



 

 

 

  

 

Håbo kommuns styrdokumentshierarki 

 

 

 

 

 

 

 

Diarienummer KS 2018/00696 nr 86947 

Gäller för  Socialnämnden 

Tidpunkt för - 

aktualitetsprövning 

Ersätter tidigare versioner 2014/00142, nr. 2014.2988, antaget 2014-12-15 § 110 

Relaterade styrdokument Reglemente för Håbo kommuns nämnder 



 

 REGLEMENTE 3(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-12-07 KS 2018/00696 nr 86947 

 

 

  

Reglemente för socialnämnden  

§1. Utöver vad som är föreskrivet i Reglemente för Håbo kommuns nämnder och 

kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

§2. Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom följande huvudområden: 

 Individ- och familjeomsorgsverksamhet enligt socialtjänstlagen, lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i 

vissa fall (LVM) och annan särskild lagstiftning. 

 Vårdnad och umgängesrätt 

 Utredningar avseende ensamkommande barn 

 Mottagande av ensamkommande barn 

 Mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande 

 Samordningsansvar för integrationsfrågor 

 Våld i nära relationer 

 Familjerådgivning till den som begär det 

 Handläggning av adoptionsärenden 

 Arbetsmarknadsåtgärder 

 Konsumentrådgivning 

 Utdelning av medel ur sociala samfonden 

 Föreningsbidrag inom socialnämndens verksamhetsområde 

 Alkohollagen och tobakslagen 

 Budget- och skuldrådgivning 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antaget av Kommunfullmäktige 

Antaget 2018-12-10 § 171 

Giltighetstid Från och med 2019-01-01 till beslut om upphörande 

Dokumentansvarig Kansli- och kvalitetschef 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

REGLEMENTE FÖR 

Bygg- och 

miljö-

nämnden 

 



 

  

 

Håbo kommuns styrdokumentshierarki 

 

 

 

 

 

 

 

Diarienummer KS 2018/00723 nr 87262 

Gäller för  Bygg- och miljönämnden 

Tidpunkt för - 

aktualitetsprövning 

Ersätter tidigare versioner KF 2014-12-15 § 110 

Relaterade styrdokument Reglemente för Håbo kommuns nämnder 



 

 REGLEMENTE 3(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-12-10 KS 2018/00723 nr 87262 

 

  

Reglemente för bygg- och miljönämnden  

§1. Utöver vad som är föreskrivet i Reglemente för Håbo kommuns nämnder gäller 

bestämmelserna i detta reglemente.  

§2. Bygg- och miljönämnden har till uppgift att svara för 

 att fullgöra kommunens myndighetsutövande uppgifter inom byggnadsväsendet 

enligt plan- och bygglagen. Det innefattar inte planeringen av användningen av 

mark och vatten, då detta ingår i kommunstyrelsens ansvar. 

 att fullgöra kommunens myndighetsutövande uppgifter inom miljö- och 

hälsoskyddsområdet som regleras i miljöbalken, strålskyddslagen, tobakslagen, 

lag om handel med vissa receptfria läkemedel samt följdförfattningar till nämnda 

lagar. 

 

 att fullgöra kommunens myndighetsutövande uppgifter inom livsmedelsområdet 

samt de övriga uppgifter som ska bedrivas inom offentlig livsmedelskontroll 

enligt Europaparlamentets och Rådets förordningar (EG), livsmedelslagen och 

smittskyddslagen samt följdförfattningar till nämnda lagar. 

 

 att ansvara för de kart- och mättekniska uppgifterna i kommunen samt för 

geografiska informationssystem. 

 

 att ansvara för kommunens åtaganden enligt lagen om lägenhetsregister. 

 

 handläggning och utbetalning av bostadsanpassningsbidrag. 

 

 besluta om avskrivning av fordran som hänför sig till nämndens 

förvaltningsområde med begränsning som i särskilt fall kan följa av lag eller 

beslut av kommunfullmäktige. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antaget av Kommunfullmäktige 

Antaget ÅÅÅÅ-MM-DD § XX 

Giltighetstid Från och med 2020-04-01 till beslut om upphävande 

Dokumentansvarig Kansli- och kvalitetschef 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

REGLEMENTE FÖR 

Social-

nämnden 



 

 

 

  

 

Håbo kommuns styrdokumentshierarki 

 

 

 

 

 

 

 

Diarienummer KS 2020/00046 nr 93946 

Gäller för  Socialnämnden 

Tidpunkt för - 

aktualitetsprövning 

Ersätter tidigare versioner 2018/00696 nr 86947 

Relaterade styrdokument Reglemente för Håbo kommuns nämnder 



 

 REGLEMENTE 3(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-02-04 KS 2020/00046 nr 93946 

 

 

  

Reglemente för socialnämnden  

§1. Utöver vad som är föreskrivet i Reglemente för Håbo kommuns nämnder och 

kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

§2. Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom följande huvudområden: 

 Individ- och familjeomsorgsverksamhet enligt socialtjänstlagen, lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i 

vissa fall (LVM) och annan särskild lagstiftning. 

 Vårdnad och umgängesrätt 

 Utredningar avseende ensamkommande barn 

 Mottagande av ensamkommande barn 

 Mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande 

 Samordningsansvar för integrationsfrågor 

 Våld i nära relationer 

 Familjerådgivning till den som begär det 

 Handläggning av adoptionsärenden 

 Arbetsmarknadsåtgärder 

 Konsumentrådgivning 

 Utdelning av medel ur sociala samfonden 

 Föreningsbidrag inom socialnämndens verksamhetsområde 

 Alkohollagen och tobakslagen 

 Budget- och skuldrådgivning 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antaget av Kommunfullmäktige 

Antaget ÅÅÅÅ-MM-DD § XX 

Giltighetstid Från och med 2020-04-01 till beslut om upphörande 

Dokumentansvarig Kansli- och kvalitetschef 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

REGLEMENTE FÖR 

Bygg- och 

miljö-

nämnden 

 



 

 

 

  

 

Håbo kommuns styrdokumentshierarki 

 

 

 

 

 

 

 

Diarienummer KS 2020/00046 nr 93947 

Gäller för  Bygg- och miljönämnden 

Tidpunkt för - 

aktualitetsprövning 

Ersätter tidigare versioner KS 2018/00723 nr 87262 

Relaterade styrdokument Reglemente för Håbo kommuns nämnder 



 

 REGLEMENTE 3(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-02-04 KS 2020/00046 nr 93947 

 

 

  

Reglemente för bygg- och miljönämnden  

§1. Utöver vad som är föreskrivet i Reglemente för Håbo kommuns nämnder gäller 

bestämmelserna i detta reglemente.  

§2. Bygg- och miljönämnden har till uppgift att svara för 

 att fullgöra kommunens myndighetsutövande uppgifter inom byggnadsväsendet 

enligt plan- och bygglagen. Det innefattar inte planeringen av användningen av 

mark och vatten, då detta ingår i kommunstyrelsens ansvar. 

 att fullgöra kommunens myndighetsutövande uppgifter inom miljö- och 

hälsoskyddsområdet som regleras i miljöbalken, strålskyddslagen, tobakslagen, 

lag om handel med vissa receptfria läkemedel samt följdförfattningar till nämnda 

lagar. 

 

 att fullgöra kommunens myndighetsutövande uppgifter inom livsmedelsområdet 

samt de övriga uppgifter som ska bedrivas inom offentlig livsmedelskontroll 

enligt Europaparlamentets och Rådets förordningar (EG), livsmedelslagen och 

smittskyddslagen samt följdförfattningar till nämnda lagar. 

 

 att ansvara för de kart- och mättekniska uppgifterna i kommunen samt för 

geografiska informationssystem. 

 

 att ansvara för kommunens åtaganden enligt lagen om lägenhetsregister. 

 

 handläggning och utbetalning av bostadsanpassningsbidrag. 

 

 handläggning enligt alkohollagen och tobakslagen 

 

 besluta om avskrivning av fordran som hänför sig till nämndens 

förvaltningsområde med begränsning som i särskilt fall kan följa av lag eller 

beslut av kommunfullmäktige. 
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 Datum Vår beteckning 

 2020-02-17  

Bygg- och miljöförvaltningen  
Ida Wallström 
E-post: ida.wallstrom@habo.se 

 

 

      

POSTADRESS 

746 80 BÅLSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON VÄXEL 

0171-525 00 

TELEFAX 

0171-563 33 

ORG. NR 

212000-0241 

HEMSIDA 

www.habo.se 
E-POST 

kommun@habo.se 

 

 

Risk- och konsekvensanalys med anledning av omorganisation 
med ansvar för serveringstillstånd och tobak från socialnämn-
den till bygg- och miljönämnden 

Med anledning av att tidigare handläggare slutar som arbetar med serve-

ringstillstånd och tobak inom myndighetsutövningen med tillstånd och till-

syn så har socialförvaltningen sökt finna alternativa lösningar. Tjänsten har 

utgjort en halvtidstjänst och socialförvaltningen har sett det svårt att lösa 

funktionen inom sin organisation. 

Bygg- och miljöförvaltningen bjöds tidigt in i processen för att diskutera al-

ternativen och av de alternativ som lyfts framstår en placering inom bygg- 

och miljöförvaltningens miljöavdelning som det för kommunen mest opti-

mala alternativet. Motivering till det är att dels att miljöavdelningen har en 

mycket god rutin inom myndighetsutövning och dels att det i stort är samma 

verksamhetsutövare inom miljöavdelningens livsmedelstillsyn som det är 

inom serveringstillsynen. Det vill säga det är samma ”kunder” man träffar. 

Kontaktcenter har erbjudit sig att samverka inom verksamhetsområdet och 

kan ge information och rådgivning, hantera ansökningar för nya verksam-

heter, övervaka de skriftliga proven och liknande.  

Förändringen medför som en övergripande konsekvens att miljöavdelningen 

måste prioritera om i årets tillsynsplan för att kunna frigöra tid för arbetet 

med det nya verksamhetsområdet. Planen för 2020 är redan beslutad i 

nämnden, men utrymme har lämnats för miljöchefen att prioritera om i till-

synsplanen.    

Då tidigare handläggare slutade sin anställning vecka 6 så har miljöavdel-

ningen redan tagit över ansvaret för verksamheten. Dock ligger det formella 

ansvaret kvar på socialnämnden fram till dess att nämndernas reglementen 

är justerade. Under tiden styrs samarbetet mellan socialförvaltningen och 

miljöavdelningen med upprättat avtal om förutsättningarna för samverkan. 

Personalen på miljöavdelningen har tillsammans med miljöchefen på ar-

betsplatsträff diskuterat förutsättningarna för omorganisationen och samti-

digt analyserat de risker och konsekvenser som förändringen kan betyda. 

Nedan återges analysen tillsammans med kommentar på hur identifierad 

konsekvens hanteras.  

1. Reglemente och delegationsordning behöver ses över. 

Kommentar: Reviderat reglemente planeras att hanteras i kommun-



 

  2(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-02-17  

 

fullmäktige den 30 mars 2020. Därefter kan bygg- och miljönämn-

den hantera reviderad delegationsordning, lämpligen på sammanträ-

det den 31 mars 2020. 

 

2. Avtal mellan miljöavdelningen och kontaktcenter behöver tas fram 

för att reglera samverkan. 

Kommentar: Sådant avtal ska tas fram. 

 

3. Kompetensutveckling av personal inom det nya verksamhetsområdet 

behövs. I dagsläget finns det personal på miljöavdelningen som har 

utbildning i serveringstillstånd.  

Kommentar: Erforderlig utbildning för de som ska arbeta med det 

nya verksamhetsområdet kommer att läggas in i respektives utbild-

ningsplan.  

 

4. Eftersom tillsynsarbete inom alkoholservering måste ske kvällstid 

och det blir ofta sena kvällar så framförs viss oro över detta. Dessu-

tom uppkommer frågan om kvällsarbetet innebär övertidsersättning.  

Kommentar: För kvällsarbete som kan ses som beordrat arbete 

kommer också övertidsersättning att kunna utgå efter kommunens 

regler om detta.  

 

5. Under mötet konstateras att det inte är ovanligt i andra kommuner att 

det är livsmedelsinspektörer som arbetar med alkoholtillsynen. Ofta 

samordnas kvällsinspektioner tillsammans med alkoholhandläggare, 

polis, skattemyndigheten och livsmedelsinspektör. Vidare konstate-

ras att det är samma verksamhetsutövare där alkoholtillsyn sker som 

också livsmedelsinspektören träffar i sin tillsyn.  

 

6. Det lyfts en oro över att det blir sena kvällar och att det finns en risk 

för att personal blir trött vid hemfärd. Det är många som pendlar till 

arbetet både med bil och tåg.  

Kommentar: Fördelning av arbetstid kommer att ske i dialog med 

handläggare och chef, men det är chef som beslutar om arbetstiden. 

Dialogen är till för att kunna anpassa så gott som möjligt till hand-

läggarens förutsättningar. Att arbeta sen kväll medför att handlägga-

ren behöver få tillräcklig återhämtning både under samma dag som 

kvällsarbetet och dagen efter kvällsbesöket.  

 

7. Behovsutredning och tillsynsplan för miljöavdelningen är redan be-

slutad i bygg- och miljönämnden för 2020 och alkoholhandlägg-

ningen kommer utöver det som redan är planerat. Det innebär att en 

omprioritering behöver göras och att tillsynsplanen inte kan följas.  

Kommentar: Det som miljöchefen kommer att prioritera ned är 

främst handläggning av klagomålsärenden och tillsynsprojekt inom 

hälsoskyddsområdet. Det är främst personalresurser som påverkas.  
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8. Miljöavdelningen implementerar ett nytt ärendehanteringssystem 

som är utformat för handläggning inom miljö, hälsa, livsmedel och 

även alkohol. Det nya systemet innebär nya rutiner och ett utveck-

lingsarbete som leder till effektivare handläggning.  

Kommentar: Systemet medför att alla rutiner ses över och målsätt-

ningen är effektivare handläggning. De olika mallar som tidigare al-

koholhandläggare har använt måste anpassas till det nya ärendehan-

teringssystemet. Här kommer även hanteringen av klagomålsärenden 

ses över för att få en effektivare handläggning med mindre tidsåt-

gång än idag. Det är förvisso möjligt att invånare kommer att upp-

leva försämring i återkoppling på klagomålsärenden.   

 

 

 

Anna-Karin Bergvall  Ida Wallström 

Förvaltningschef bygg- och miljö Miljöchef 

 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-01 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 138 Dnr 2020/00180 

Revidering av reglemente för den gemensamma över-
förmyndarnämnden i Uppsala län 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att tillåta att ledamöter och ersättare i den

gemensamma överförmyndarnämnden får delta i nämndens sammanträden

på distans

2. Kommunfullmäktige beslutar att göra tillägg till nämndens reglemente i

enlighet med bilaga 1.

Sammanfattning 

Under föreliggande extraordinära förhållanden har frågan om deltagande på 

distans för ledamöter och ersättare i den gemensamma överförmyndanämn-

den, aktualiserats. Gällande kommunallag medger deltagande på distans. 

För att det ska vara möjligt för ledamöter och ersättare i den gemensamma 

överförmyndarnämnden att delta i nämndens sammanträden på distans, 

måste beslut om det fattas av kommun-fullmäktige i de samverkande kom-

munerna. Därutöver måste reglementet för nämnden innehålla föreskrifter 

om i vilken utsträckning det får ske samt vad som i övrigt ska gälla för så-

dant deltagande. Det föreslås att respektive kommunfullmäktige i de sam-

verkande kommunerna beslutar att deltagande på distans ska tillåtas och att 

det görs ett tillägg om det i nämndens reglemente.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2020-05-18 § 107 

Tjänsteskrivelse 

Bilaga 1 med förslag till tillägg 

Tjänsteskrivelse från Uppsala kommun 

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 

arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Ärende 20



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2020-05-18  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 107 Dnr 2020/00180  

Revidering av reglemente för den gemensamma över-
förmyndarnämnden i Uppsala län 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att tillåta att ledamöter och ersättare i den 

gemensamma överförmyndarnämnden får delta i nämndens sammanträden 

på distans 

2. Kommunfullmäktige beslutar att göra tillägg till nämndens reglemente i 

enlighet med bilaga 1.   

Sammanfattning  

Under föreliggande extraordinära förhållanden har frågan om deltagande på 

distans för ledamöter och ersättare i den gemensamma överförmyndanämn-

den, aktualiserats. Gällande kommunallag medger deltagande på distans. 

För att det ska vara möjligt för ledamöter och ersättare i den gemensamma 

överförmyndarnämnden att delta i nämndens sammanträden på distans, 

måste beslut om det fattas av kommun-fullmäktige i de samverkande kom-

munerna. Därutöver måste reglementet för nämnden innehålla föreskrifter 

om i vilken utsträckning det får ske samt vad som i övrigt ska gälla för så-

dant deltagande. Det föreslås att respektive kommunfullmäktige i de sam-

verkande kommunerna beslutar att deltagande på distans ska tillåtas och att 

det görs ett tillägg om det i nämndens reglemente.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Bilaga 1 med förslag till tillägg 

Tjänsteskrivelse från Uppsala kommun   

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller för-

valtningens förslag och finner att så sker.  

______________ 

 
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-05-14 KS 2020/00180 nr 95453 

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

 

Revidering av reglemente för den gemensamma 
överförmyndarnämnden i Uppsala län 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att tillåta att ledamöter och ersättare i den 

gemensamma överförmyndarnämnden får delta i nämndens 

sammanträden på distans, samt 

2. Kommunfullmäktige beslutar att göra tillägg till nämndens reglemente i 

enlighet med bilaga 1.   

 

Sammanfattning 

Under föreliggande extraordinära förhållanden har frågan om deltagande på 

distans för ledamöter och ersättare i den gemensamma 

överförmyndanämnden, aktualiserats. Gällande kommunallag medger 

deltagande på distans. För att det ska vara möjligt för ledamöter och 

ersättare i den gemensamma överförmyndarnämnden att delta i nämndens 

sammanträden på distans, måste beslut om det fattas av kommun-

fullmäktige i de samverkande kommunerna. Därutöver måste reglementet 

för nämnden innehålla föreskrifter om i vilken utsträckning det får ske samt 

vad som i övrigt ska gälla för sådant deltagande. Det föreslås att respektive 

kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna beslutar att deltagande 

på distans ska tillåtas och att det görs ett tillägg om det i nämndens 

reglemente. 

   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Bilaga 1 med förslag till tillägg 

– Tjänsteskrivelse från Uppsala kommun   

__________ 

Beslut skickas till 

Överförmyndarförvaltningen, Uppsala län  
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Revidering av överförmyndarnämndens 
reglemente   

Förslag till beslut 

Ägarsamrådet för den gemensamma överförmyndarnämnden  förslår 
kommunfullmäktige i Uppsala, Enköping, Heby, Knivsta, Tierp, Älvkarleby, Östhammar 
samt Håbo besluta 

1. att tillåta att ledamöter och ersättare i den gemensamma 
överförmyndarnämnden får delta i nämndens sammanträden på distans, samt 

2. att göra tillägg till nämndens reglemente i enlighet med bilaga 1. 

Ärendet 

Under föreliggande extraordinära förhållanden har frågan om deltagande på distans 

för ledamöter och ersättare i den gemensamma överförmyndanämnden, aktualiserats. 
Gällande kommunallag medger deltagande på distans. För att det ska vara möjligt för 
ledamöter och ersättare i den gemensamma överförmyndarnämnden att delta i 

nämndens sammanträden på distans, måste beslut om det fattas av kommun-
fullmäktige i de samverkande kommunerna. Därutöver måste reglementet för 
nämnden innehålla föreskrifter om i vilken utsträckning det får ske samt vad som i 
övrigt ska gälla för sådant deltagande. Det föreslås att respektive kommunfullmäktige i 

de samverkande kommunerna beslutar att deltagande på distans ska tillåtas och att 

det görs ett tillägg om det i nämndens reglemente. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Föredragning 

Enligt 6 kap. 24 § kommunallagen, KL, ska fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse  2020-05-12 ÖFN-2020-18 

  
Handläggare:  

Lena Grapp stadsjurist 
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ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. Deltagande på distans ska 

ske på det sätt som anges i 5 kap. 16 § ”genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på 
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika 
villkor”. 

Det föreslås att det görs ett tillägg, i enlighet med bilaga 1, i reglementet för den 

gemensamma överförmyndarnämnden, att nämnden får, om särskilda skäl föreligger, 
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Att det ska föreligga ”särskilda 
skäl” för att ett distanssammanträde ska få äga rum, markerar att 
distanssammanträden ska vara ett komplement till sammanträden med fysisk 

närvaro. I förarbetena ges som exempel på särskilda skäl att någon ledamot på grund 
av långa avstånd, funktionsnedsättning eller väderförhållanden har svårt att komma 
till sammanträdet eller att ett ärende brådskar.  Även den omständigheten att 
ledamöter och ersättare som är äldre än 70 år eller tillhör en riskgrupp som, enligt 
Folkhälsomyndigheten ska begränsa sina nära kontakter, bör kunna betraktas som 

särskilda skäl.  

Ljud- och bildöverföring måste ske på sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra. Det är alltså inte tillräckligt att de som är närvarande i 
sammanträdeslokalen kan se den distansdeltagande ledamoten. Den 
distansdeltagande ledamoten måste även kunna se samtliga övriga deltagare. Om 
flera ledamöter deltar på distans måste även de kunna se varandra. Ljud- och 

bildöverföringen måste dessutom vara stabil och av hög kvalitet. Om kvaliteten 
försämras eller förbindelsen bryts måste sammanträdet avbrytas tills en förbindelse av 
sådan kvalitet har återupprättats att alla åter kan sägas delta på lika villkor.  

Om föredragningslistan innehåller valärenden eller ärenden om anställning ställs 
andra krav eftersom dessa vid votering avgörs med sluten omröstning. Den tekniska 
lösning som då används måste säkerställa att valhemligheten bevaras, att alla de 

beslutandes röster kommer med i rösträkningen och att alla ges möjlighet till insyn i 
förfarandet så att omröstningen inte kan manipuleras. Om dessa krav inte kan 
uppfyllas får deltagande på distans inte ske vid sammanträden då sluten omröstning 
kan komma att tillämpas.  

Vid deltagande på distans i ett sammanträde bör ordföranden och de ledamöter som 
deltar på distans vara särskilt observanta på att den plats där de distansdeltagande 

ledamöterna deltar är sådan att inga sekretesskyddade uppgifter riskerar att röjas. Om 
det inte kan garanteras bör ordföranden inte tillåta deltagandet på distans. Eftersom 
nämndens ärenden i huvudsak utgörs av ärenden som innefattar uppgifter som 
omfattas av sekretess, måste ordföranden även beakta denna omständighet vid 
ställningstagande om deltagande på distans ska tillåtas. 

I bestämmelsen föreskrivs att förhandsanmälan måste göras om en ledamot önskar 

närvara på distans. Ordföranden måste få tid på sig att ta ställning till om närvaro på 

distans ska tillåtas, eller om en ersättare ska kallas in. Det är nämndens ordförande 
som avgör om närvaro på distans får ske. 

För att deltagande på distans i överförmyndarnämndens sammanträden ska 

möjliggöras föreslås att beslut om detta fattas och att det görs ett tillägg i nämndens 
reglemente i enlighet med bilaga 1. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse  

 Bilaga 1, tillägg till överförmyndarnämndens reglemente 



Sida 1 (1) 

 

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 

Bilaga 1 till ärende om tillägg till 
reglemente för gemensam 
överförmyndarnämnd 
Sammanträde på distans 

10 § Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra på lika villkor.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre dagar före sammanträdet anmäla 
detta till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
nämnden. 

Datum: Diarienummer: 

2020-05-12 ÖFN-2020-00018 

Kommunledningskontoret  

Bilaga till tjänsteskrivelse 

 
Handläggare:  Lena Grapp 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-01 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 120 Dnr 2020/00169 

Avfallsföreskrifter 2020 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar föreslagna avfallsföreskrifter. Föreskrifterna

ska gälla from 2020-10-16.

Sammanfattning 

Avfallsavdelningen har tagit fram ett förslag till nya avfallsföreskrifter för 

Håbo kommun. Förslaget har varit ute på samråd enligt Tekniska nämndens 

beslut 2020-02-13 § 1. Samråd har skett under perioden 18 februari 2020 till 

och med den 20 mars 2020.  

När förslag till avfallsföreskrifter upprättas ska kommuner i skälig omfatt-

ning samråda med fastighetsinnehavare, myndigheter och allmänheten som 

kan ha ett väsentligt intresse i saken.  

Fyra svar inkom under samrådstiden, ett svar var ett yttrande från Håbo 

kommuns Bygg- och miljönämnd. Två svar var utan erinran på förslaget och 

ett svar var önskemål om en förenklad version av föreskrifterna. Avfallsav-

delningen har behandlat inkomna yttranden från Håbo kommuns Bygg- och 

miljönämnd i bifogad samrådsredogörelse.  

Föreliggande förslag till nya avfallsföreskrifter har tagits fram i första hand 

för att anpassa föreskrifterna till det nya insamlingssystemet med fastig-

hetsnära insamling av förpackningar och tidningar från en- och tvåbostads-

hus. Även förändringar i lagstiftningen som skett sedan den senaste revide-

ringen har beaktats.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2020-05-18 § 104 

Tekniska nämndens beslut § 41 2020 

Avfallsföreskrifter 

Underlag till avfallsföreskrifter 

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 

tekniska nämndens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Ärende 21



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2020-05-18  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 104 Dnr 2020/00169  

Avfallsföreskrifter 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar föreslagna avfallsföreskrifter. Föreskrifterna 

ska gälla from 2020-10-16 

Sammanfattning  

Avfallsavdelningen har tagit fram ett förslag till nya avfallsföreskrifter för 

Håbo kommun. Förslaget har varit ute på samråd enligt Tekniska nämndens 

beslut 2020-02-13 § 1. Samråd har skett under perioden 18 februari 2020 till 

och med den 20 mars 2020.  

När förslag till avfallsföreskrifter upprättas ska kommuner i skälig omfatt-

ning samråda med fastighetsinnehavare, myndigheter och allmänheten som 

kan ha ett väsentligt intresse i saken.  

Fyra svar inkom under samrådstiden, ett svar var ett yttrande från Håbo 

kommuns Bygg- och miljönämnd. Två svar var utan erinran på förslaget och 

ett svar var önskemål om en förenklad version av föreskrifterna. Avfallsav-

delningen har behandlat inkomna yttranden från Håbo kommuns Bygg- och 

miljönämnd i bifogad samrådsredogörelse.  

Föreliggande förslag till nya avfallsföreskrifter har tagits fram i första hand 

för att anpassa föreskrifterna till det nya insamlingssystemet med fastig-

hetsnära insamling av förpackningar och tidningar från en- och tvåbostads-

hus. Även förändringar i lagstiftningen som skett sedan den senaste revide-

ringen har beaktats.  

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens beslut § 41 2020 

Avfallsföreskrifter 

Underlag till avfallsföreskrifter 

______________ 

 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2020-04-23  

Tekniska nämnden  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 41 Dnr 2020/00028  

Nya avfallsföreskrifter för Håbo kommun 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att godkänna de nya avfallsföreskrifterna för 

Håbo kommun.   

2. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagna av-

fallsföreskrifter. Föreskrifterna ska gälla from 2020-10-16.   

Sammanfattning  

Avfallsavdelningen har tagit fram ett förslag till nya avfallsföreskrifter för 

Håbo kommun. Förslaget har varit ute på samråd enligt Tekniska nämndens 

beslut 2020-02-13 § 1. Samråd har skett under perioden 18 februari 2020 till 

och med den 20 mars 2020.  

 

När förslag till avfallsföreskrifter upprättas ska kommuner i skälig omfatt-

ning samråda med fastighetsinnehavare, myndigheter och allmänheten som 

kan ha ett väsentligt intresse i saken.  

 

Fyra svar inkom under samrådstiden, ett svar var ett yttrande från Håbo 

kommuns Bygg- och miljönämnd. Två svar var utan erinran på förslaget och 

ett svar var önskemål om en förenklad version av föreskrifterna. Avfallsav-

delningen har behandlat inkomna yttranden från Håbo kommuns Bygg- och 

miljönämnd i bifogad samrådsredogörelse.  

 

Föreliggande förslag till nya avfallsföreskrifter har tagits fram i första hand 

för att anpassa föreskrifterna till det nya insamlingssystemet med fastig-

hetsnära insamling av förpackningar och tidningar från en- och tvåbostads-

hus. Även förändringar i lagstiftningen som skett sedan den senaste revide-

ringen har beaktats.  

      

Beslutsunderlag 

Förslag till nya föreskrifter om avfallshantering för Håbo kommun  

Bilaga 1, Samrådsredogörelse  

Bilaga 2, Ändringar i de nya föreskrifterna  

Nuvarande avfallsföreskrifter  

 

      



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-04-23  

Tekniska nämnden    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Tekniska förvaltningen - avfallsavdelningen 
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FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING 

Bemyndigande 

1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 
74-75 §§ avfallsförordningen (2011:927) meddelar kommunfullmäk-
tige dessa föreskrifter för avfallshantering i Håbo kommun.  

Inledande bestämmelser 

Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och inform-
ation 

2 § Den avfallsansvariga nämnden har verksamhetsansvar, enligt 15 
kap 20 § Miljöbalken, för hanteringen av hushållsavfall i kommunen, 
med särskilt ansvar för att hushållsavfall som utgörs av farligt avfall 
samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning. Hantering 
av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av kommu-
nens avfallsorganisation och upphandlade entreprenörer. 
 
3 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och 
enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utförs av den 
tillsynsansvariga nämnden. 
 
4 § Kommunens avfallsorganisation informerar hushållen om krav 
och hantering avseende förpackningar, tidningar/returpapper och 
elavfall i enlighet med gällande producentansvar.  
 

Fastighetsinnehavares och nyttjanderättshavares ansvar 

5 § Fastighetsinnehavare är ansvarig gentemot kommunen för hante-
ring av avfall som uppkommer eller av andra skäl förekommer inom 
fastigheten och för att dessa föreskrifter följs.  
 
Vad som stadgas i dessa föreskrifter gällande fastighetsinnehavares 
ansvar ska i samma utsträckning gälla nyttjanderättshavare. 
 
6 § Ändring av ägandeförhållanden eller annan ändring som berör 
avfallshanteringen ska utan dröjsmål anmälas till kommunens avfalls-
organisation.  

 
7 § Fastighetsinnehavare är skyldig att i behövlig omfattning infor-
mera den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten 
om gällande regler för avfallshantering. 
 
8 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och 
bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg och i 
enlighet med avfallstaxa som kommunen har antagit med stöd av 27 
kap. 4 § miljöbalken. 
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Sortering, emballering och överlämning av hushålls-
avfall 

Sortering av avfall 

9 § Fastighetsinnehavare ska sortera ut avfallsslag enligt bilaga 2 
och hålla det skilt från annat hushållsavfall. 
 
10  § Fastighetsinnehavare ska säkerhetsställa möjligheter att sortera 
ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner som ska sorteras ut enligt  
bilaga 2.  
 
11 § Verksamheter, där det inte uppstår matavfall och där mängden 
restavfall ryms inom abonnemanget 140 liters kärl, undantas från krav 
på att lämna matavfall i separat behållare utan krav på ansökan om 
undantag.   
 
I sådan livsmedelsanläggning som avses i livsmedelslagen och där 
livsmedel tillhandahålls konsumenter, kunder, elever, patienter eller 
liknande, ska matavfall alltid sorteras ut. 
 

Emballering och vikt 

12 § Fastighetsinnehavare samt hushåll och verksamheter har an-
svar för att emballera och överlämna avfall enligt bilaga 2. Avfall 
ska vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller olä-
genhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. 
 
13 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall 
för vilket behållaren och utrymmet är avsedd.  
 
Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas helt. Den får inte 
heller vara så tung att det kan bli svårigheter att flytta den eller att 
arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. Mer information om dragmot-
stånd och maxvikter för behållare ges av kommunens avfallsorgani-
sation. 
 
Avfall som samlas in i behållare får inte packas så hårt att det blir 
svårt att tömma den. 
 
14 § Fastighetsinnehavare med en- och tvåbostadshus eller fritidshus 
med egna abonnemang och som tillfälligt har för mycket restavfall kan 
använda extra säck, mot avgift, och efter beställning. Säcken ställs ut 
bredvid ordinarie behållare. Hämtning sker i samband med nästkom-
mande ordinarie hämtningstillfälle. 
 
Fastighetsinnehavare med flerbostadshus, gemensamhetslösning el-
ler verksamhet och som tillfälligt har för mycket restavfall kan be-
ställa extra tömning av ordinarie behållare, mot avgift. 
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Skyldighet att överlämna hushållsavfall 

15 § Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till kommu-
nens insamlingssystem om inte annat sägs i dessa föreskrifter. 
 
Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen 
eller anvisad plats enligt § 40 eller lämnas på plats som anvisas i  
bilaga 2.  
 
Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för 
människors hälsa och miljön inte uppstår. Hämtningsintervallet, stor-
lek och antal behållare ska motsvara behovet av borttransport av hus-
hållsavfall från fastigheten.  

Anskaffande, ägande och skötsel av behållare, anord-
ning och anläggning 

Anskaffande och ägande 

16  § I kommunen får endast de behållare användas som anges i avfall-
staxan och som kan tömmas med de insamlingsfordon som används i 
kommunens insamlingssystem.  
 
17  § Fastighetsinnehavaren ska beställa de behållare, enligt 16 §, och 
det hämtningsintervall, enligt 50 §, som motsvarar fastighetens behov, 
i sådan utsträckning att bestämmelser om sortering, fyllnadsgrad och 
vikt följs.  
 

Om avfallsmängden som uppstår på fastigheten inte ryms i behållare 
med befintligt abonnemang får avfallsansvarig nämnd besluta om änd-
ringar av antal behållare, storlek på behållare eller intervall för hämt-
ning.  
 
18  § Kärl och andra behållare som tillhandahålls av kommunens av-
fallsorganisation ägs också av kommunen. Övriga behållare anskaffas 
och ägs av fastighetsinnehavaren eller av entreprenören.  
 
Små avloppsanläggningar, fettavskiljare samt tank för mat- och fettav-
fall anskaffas, ägs och installeras av fastighetsinnehavaren. Avfalls-
kvarn för matavfall måste kombineras med tank för uppsamling av 
kvarnat matavfall eller med anläggning för avskiljning av mat- och 
fettavfall från avloppsvatten.   
 
Underjordsbehållare, sopsugsanläggning samt andra behållare och 
anordningar för avfallshantering ska godkännas av kommunens av-
fallsorganisation innan installation. Fastighetsinnehavare ansvarar för 
och bekostar sådana installationer. 
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Skötsel och tillsyn 

19 § Behållare, anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshante-

ring ska underhållas och ges regelbunden service. Det är viktigt för att:  

 Bibehålla god funktion 

 Uppfylla krav på god arbetsmiljö och för att  

 Minimera risken för skada eller olycksfall  

 Undvika buller, lukt och skadedjur  

 Behållaren eller anläggningen ska hålla den tänkta livslängden 
 
20 § Fastighetsinnehavaren ansvarar för, och bekostar, underhåll och 
service för anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshante-
ringen inom fastigheten.  
 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för underhåll och service av alla be-
hållare som fastighetsinnehavaren själv äger, eller hyr från annan än 
kommunens avfallsorganisation. 
 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att anläggningar för små avlopp, 
fettavskiljare och tankar för mat- och fettavfall, sköts och att åtgärder 
vidtas, så att anläggningen uppfyller kraven på funktion och säkerhet. 
Fettavskiljare ska ha en skötselrutin och tömningar ska journalföras. 
Dokumentationen ska kunna visas upp vid tillsynsbesök för kommu-
nens tillsynsmyndighet.  
 
21 § Fastighetsinnehavaren är ansvarig för rengöring, åtgärder vid 
nedskräpning och tillsyn av samtliga behållare i avfallsutrymmen, eller 
vid annan plats där behållare som hör till fastigheten står. Missköts 
rengöringen, och fastighetsinnehavaren inte heller rengör efter att ha 
fått en uppmaning, får kommunens avfallsorganisation rengöra behål-
laren. Det sker på fastighetsinnehavarens bekostnad till självkostnads-
pris eller en avgift som bestäms av avfallstaxan. 
 
22 § När kommunens avfallsorganisation ska utföra underhåll eller 
byte av behållare ska dessa vara tillgängliga. 

 

23 § På behållare som är märkta för identifiering, får markeringarna 
eller utrustning för elektronisk avläsning inte tas bort, förstöras eller 
göras oläsliga. 

Ny- och ombyggnation, installation och anläggande 

Planering 

24 § Vid ny- och ombyggnation ska bygglovshandläggare, kommunens 
tillsynsmyndighet och kommunens avfallsorganisation kontaktas tidigt 
i planeringsskedet för samråd om placering och utformning.  
 
Det är särskilt viktigt vid ny- och ombyggnation av, eller som påverkar: 

 Avfallsutrymme, miljöhus och liknande 
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 Behållare som ska tömmas med kran, till exempel underjords-
behållare  

 Gemensam avfallslösning för flera fastigheter 

 Små avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank för mat- och fett-
avfall, eller dylikt 
 

 
I det fall det berör det kommunala avloppsnätet ska också VA-
organisationen underrättas. 
 
Vid utformning och placering av avfallsutrymme, anläggning eller be-
hållare ska hänsyn tas till vad som utgör en god arbetsmiljö vid hämt-
ning av avfall. Platsen där hämtningsfordonet stannar ska anpassas till 
den typ av behållare som ska hanteras på platsen, eller vilken anlägg-
ning som ska tömmas, samt storleken på hämtningsfordonet. 

Bestämmelser som särskilt ska tas hänsyn till är:  

 9-11 §§ om sortering 

 16-18 §§ om anskaffande och ägande av anläggning och behål-
lare 

 25-32 §§ om anläggning och installation 

 33-38 §§ om åtgärder inför hämtning  

 40-42 §§ om hämtningsplats och dragväg 

 45-48 §§ om transportvägar  
 
Ytterligare riktlinjer finns i ”Teknisk handbok” på kommunens hem-
sida, www.habo.se och i Avfall Sveriges ”Handbok om avfallsut-
rymme”, www.avfallsverige.se. 
 

Avfallsutrymmen 

25 § Avfallsutrymme ska svara mot fastighetens behov av förvaring, 
källsortering och borttransport. Avfallsutrymmen ska vara väl till-
tagna, med marginal för eventuella förändringar i hur fastigheten an-
vänds samt förändrade krav på sortering.  
 
Följande gäller vid dimensionering av avfallsutrymme för mat- och 
restavfall: 

 Flerbostadshus eller verksamhet ska vara dimensionerat för 
minst en veckas avfallsmängd. 

 En- och tvåbostadshus ska vara dimensionerat för minst två 
veckors avfallsmängd. 

 
När kärl används ska det finnas tillräckligt med plats runt varje kärl 
för att kunna hantera dessa. Den fria gången mellan rader av kärl ska 
vara minst 1,5 meter och avståndet mellan varje kärl minst 6 cm på 
vardera sida.  
 
26 § Avfallsutrymmen ska placeras och utformas så att risken för skada 
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och olycka begränsas, både för den som ska lämna och hämta avfall. 
 
Avfallsutrymmen får inte placeras så att avfall måste transporteras 
genom utrymmen där livsmedel hanteras. 
 
Vid nybyggnation ska dragväg för kärl mellan avfallsutrymmet och 
platsen där hämtningsfordonet stannar vara högst 10 meter om det 
inte finns särskilda skäl. Se även 41 § om avstånd mellan avfallsut-
rymme eller kärl och hämtningsfordon. 
 
27 § Trappsteg och trösklar ska inte förekomma. I undantagsfall kan 
tröskel vara kvar om den förses med ramp på båda sidor. Om trösklar 
behövs ska de vara så låga som möjligt för att underlätta för rullstols-
burna samt vid hämtning av avfall. 
 
Det ska finnas uppställningsanordning för dörrar som enkelt kan akti-
veras. Dörrar ska kunna öppnas inifrån utan nyckel.  
 
God belysning ska finnas i rum för kärl och andra behållare samt 
utanför avfallsutrymmen. Belysningsarmaturer ska placeras så att de 
inte döljs av dörrar eller portar.  
 
28 § Avfallsbehållare ska vara tydligt skyltade med uppgift om vilken 
typ av avfall som ska läggas i respektive behållare. 
 
Fastighetsinnehavare ansvarar för att skyltning och information är 
tydlig både för avfallslämnare och hämtningspersonal. 
 
29 § Kommunens avfallsorganisation och entreprenören ska ha till-
träde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, 
portkoder och dylikt ska tillhandahållas till kommunens avfallsorgani-
sation. 
 

Små avloppsanläggningar, anläggning med sugbart fosforfil-
termaterial, fettavskiljare eller tank för mat- och fettavfall 

30  § Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutnings-
punkt för tömning ska inte överstiga 10 meter såvida inte särskilda 
skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats 
och botten på anläggningen ska vara mindre än 6 meter, om inte sär-
skilda skäl föreligger. Befintliga anläggningar behöver inte byggas om, 
men det kan medföra särskilda avgifter enligt kommunens avfallstaxa. 
 
Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd 
med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anlägg-
ningens beskaffenhet och belägenhet, men enkel att öppna för den 
som ska tömma.  
 
31 § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd 
avloppsanläggning, som innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska 
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sluttömning ske. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att sluttömning 
utförs. 
 

Underjordsbehållare, andra bottentömmande behållare eller 
filterkassett/säck 

32 § Vid installation av underjordsbehållare, andra bottentömmande 
behållare, eller anläggning med fosforfilterkassett eller säck för filter-
material, ska behållaren/anläggningen utformas så att den är åtkomlig 
för fordon utrustat med kran.  
 
Anläggande ska ske så att avståndet mellan kranfordonets uppställ-
ningsplats och behållarens lyftanordning inte överskrider 6 meter, om 
inte särskilda skäl föreligger.  Om fastighetsinnehavaren eller nyttjan-
derättshavaren själv placerar fosforfilterkassett eller säck för filter-
material inom angivet avstånd inför hämtning kan anläggningen pla-
ceras längre från fordonets uppställningsplats. 
 
Vid hämtning av avfall ska den fria höjden ska vara minst 10 meter 
över kranfordonet, och hålla minst samma höjd mellan kranfordonets 
uppställningsplats och behållaren eller anläggningen. Det får inte fin-
nas hinder nära den sträcka som behållaren lyfts från behållarplatsen 
till fordonet. 
 
Uppställningsplatsen ska ha lämpligt underlag som ger tillräcklig bä-
righet när kranfordon ska lyfta behållaren. 

Åtgärder inför hämtning 

Tömning av kärl eller container 

33 § Behållare ska placeras enligt instruktioner från kommunens av-
fallsorganisation så att hämtning kan ske med de fordon som används 
i kommunens insamlingssystem och att hämtning underlättas.  
 
Behållare ska placeras väl synligt senast klockan 06.00 på hämtnings-
dagen, om inte annat har överenskommits med kommunens avfallsor-
ganisation.  
 
34 § Behållare ska vara fri från snö och is vid hämtningstillfället. 
 
35 § Dragvägen, som kärlet eller slangen för slamtömning behöver dras 
av den som utför hämtningen, ska inför hämtning hållas fri från hin-
der, röjas från snö och hållas halkfri. 
 
36 § Transportvägen för hämtningsfordon ska inför hämtning ha fri 
sikt, hållas fri från hinder, såsom grenar över vägområdet, fordon som 
blockerar hämtstället och liknande, samt röjas från snö och hållas 
halkfri. 
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37 § Fastighetsinnehavaren ska försluta latrinbehållare och rengöra 
den på utsidan innan hämtning sker. 
 

Tömning av små avloppsanläggningar, fettavskiljare och 
tank för mat- och fettavfall 

38  § Inför tömning ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen 
så att tömning kan ske med det fordon som används. Slanganslutning 
ska ha en klokoppling av den typ som används i kommunen.  
 
Små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska 
vara lätt tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka som öppnas 
manuellt får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske. 
Lock eller manlucka får väga högst 15 kg, om inte särskilda skäl före-
ligger. Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket kan dras åt 
sidan får locket väga högst 35 kg, om inte särskilda skäl föreligger.  
 
Tydliga instruktioner som behövs i samband med tömning ska tillhan-
dahållas av fastighetsinnehavaren i god tid innan tömning och ska 
finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. När anlägg-
ningen är belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med 
skylt som anger till vilken fastighet anläggningen tillhör. 
 
Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att 
skydda sin anläggning från skador vid tömning. 
 
Det åligger fastighetsinnehavaren att inför hämtningstillfället placera 
filterkassett eller annan flyttbar behållare som ska tömmas med for-
don utrustat med kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt 30 §. 
 
Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter 
vattentillförsel. Efter hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfäl-
lor ska nytt filtermaterial tillföras anläggningen genom fastighetsin-
nehavarens försorg. 
 
39 § Vattenfasen får lämnas kvar i slamavskiljare vid tömning om 
avvattningsteknik tillämpas vid tömning av avloppsanläggning. 

Hämtningsplats, gemensam plats, drag- och trans-
portvägar  

Hämtningsplats och dragväg 

40 § Hämtning av hushållsavfall sker:  
 

- vid fastighetsgräns vid väg som är farbar enligt § 45, 
- vid en med kommunens avfallsorganisation överenskommen 

plats eller  
- vid en av kommunen anvisad plats.  
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Anvisning av plats görs av avfallsansvarig nämnd. 
 
41 § Platsen där kärlet eller kärlen ställs upp inför hämtning ska vara 
belägen så nära platsen där hämtningsfordonet stannar som möjligt. 
Bestämmelser om avstånd för kärl gäller för alla avfallsslag som läm-
nas i kärl och som omfattas av kommunens ansvar. 
 
För slangdragning vid tömning av små avloppsanläggningar och fett-
avskiljare gäller 30 §. 
 
För en- och tvåbostadshus och fritidshus får avståndet inte överstiga 
1,5 meter. Om det finns särskilda skäl kan avfallsansvarig nämnd, efter 
ansökan, besluta att avstånd får vara längre. 
 
För flerbostadshus, verksamheter samt en- och tvåbostadhus som in-
går i gemensamhetslösning, ska kärl placeras högst 10 meter från plat-
sen där hämtningsfordonet normalt stannar. Om avståndet överstiger 
10 meter debiteras särskild avgift för dragväg enligt kommunens av-
fallstaxa. Avståndet får inte överstiga 30 meter.  
 
Om det finns särskilda skäl kan avfallsansvarig nämnd, efter ansökan, 
besluta att avstånd får vara längre. 
 
42 § Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som kärlet eller 
slangen för slamtömning behöver dras av den som utför hämtningen 
hålls i sådant skick att kärl/slang utan svårighet kan förflyttas. Drag-
väg för kärl ska vara jämn, hårdgjord och utan trappsteg.  
 

Gemensamma behållare och gemensamhetslösning 

43 § Två eller flera fastighetsinnehavare med en- och tvåbostadshus 
eller fritidshus, som bor nära varandra och som har samma typ av 
abonnemang, får dela ett abonnemang för fyrfackskärl och använda 
gemensamma avfallsbehållare under förutsättning att:  
 
1. Ett normalt abonnemang med fyrfackskärl för en- och tvåbostads-

hus eller fritidshus är tillräckligt för att samla in avfall från samt-
liga fastigheter som avser att dela abonnemang. 

2. Fastighetsinnehavarna delar båda fyrfackskärlen som ingår i ett 
abonnemang. 

3. Det är högst 500 meter mellan ordinarie uppställningsplatser för 
behållare vid egna abonnemang.  

4. Kraven om fyllnadsgrad och vikt i de här föreskrifterna uppfylls. 

5. En av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för uppställ-
ningsplatsen för behållarna. 

 

Beställning görs hos kommunens avfallsorganisation. 
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44  § Fastighetsinnehavare som ingår i samfällighetsförening får an-
vända en eller flera gemensamma avfallsbehållare under förutsättning 
att:  

1. Bestämmelserna i dessa föreskrifter om farbar väg, fyllnadsgrad 
och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller 
miljö inte uppstår. 

2. Samfällighetsföreningen är betalningsansvarig för avfallshante-
ringen. 

3. Samfällighetsföreningen ansvarar för uppställningsplats för, och 
skötsel av, behållare. 

 
Beställning görs hos kommunens avfallsorganisation. 
 

Transportvägar 

45 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den 
uppställningsplats som används vid hämtning, hålls i farbart skick.  
 
Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall ska vara så 
dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar vid varje 
hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som normalt används i 
hämtningsområdet. 
 
Riktlinjer för utformning av transportväg finns i Avfall Sveriges hand-
bok för avfallsutrymmen, www.avfallsverige.se. 
 
46 § Vägen ska ha en fri höjd på minst 4,5 meter. Träd och växtlighet 
får inte inkräkta på den fria höjden eller på den fria bredden. 
 

47 § Backning måste alltid kunna ske på ett betryggande sätt och end-
ast i undantagsfall samt i samband med vändning. Backning ska sär-
skilt undvikas intill gång- och cykelbanor, lekplatser, bostadsområden, 
skolor, förskolor eller äldreboende. 
 
48 § Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren av-
lämna avfallet på plats som överenskommes med kommunens avfalls-
organisation eller anvisas enligt 40 §. 

Hämtningsområde och hämtningsintervall 

49 § Kommunen utgör ett hämtningsområde. 
 
50 § Avfall ska transporteras bort från fastighet så ofta att olägenhet för 
människor hälsa och miljön inte uppstår. Hämtning av hushållsavfall 
sker med de intervall som framgår av bilaga 3. 
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Åtgärder om föreskrifter inte följs 

51 § Fastighetsinnehavare är skyldig att rätta sig efter dessa föreskrifter 
och instruktioner från kommunens avfallsorganisation om hantering av 
hushållsavfall som uppkommer inom fastighet, så att kommunen kan 
fullgöra sin bortforslingsskyldighet. 
 
52 § Om föreskrifterna inte följs, exempelvis vid felsortering, dåligt 
eller felaktigt emballerat avfall, felplacerad, överfull eller för tung be-
hållare har kommunens avfallsorganisation rätt att lämna kvar avfallet 
för att fastighetsinnehavaren ska rätta till felet eller att hämta avfallet 
på annat sätt än det ordinarie, mot särskild avgift enligt avfallstaxan. 
 
Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren eller an-
nan som använder fastigheten hämtas antingen vid nästa ordinarie 
hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning mot avgift.  
 
53 § Om transportväg inte är framkomlig vid hämtningstillfället uteblir 
hämtningen. Nedan anges exempel på tillfälliga hinder och hur det 
påverkar avfallshämtningen: 

 Om vägen inte är farbar på grund av dålig väderlek, snö eller 
halka, utförs hämtning så snart som möjligt efter att väghålla-
ren snöröjt eller halkbekämpat vägen. 

 Om vägen inte är farbar på grund av hinder som fastighetsinne-
havaren råder över, kan fastighetsinnehavaren beställa extra 
hämtning mot avgift enligt kommunens avfallstaxa, när hindret 
har undanröjts. 

 Om vägen inte är farbar på grund av hinder som fastighetsinne-
havaren inte råder över, utförs hämtning så snart som möjligt 
efter att hindret är undanröjt och entreprenören har fått känne-
dom om att vägen är farbar. 

 
54 § Vid upprepade tillfällen när föreskrifterna inte följs kan avfallsan-
svarig nämnd besluta att abonnemanget ska ändras. 

Särskilt om hushållsavfall från verksamheter 

55 § Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall 
än hushållsavfall. För hushållsavfall från verksamheter gäller 5–70 §§ 
och bilaga 1-3 om ej annat anges i dessa föreskrifter. 
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Annat avfall än hushållsavfall från verksamheter 

Uppgiftsskyldighet 

56 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen 
som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall, ska på begäran 
lämna de uppgifter om arten, sammansättningen, mängden eller han-
teringen av avfallet som behövs som underlag för kommunens ren-
hållningsordning. 
 
Enligt 24 § avfallsförordningen ska den som är innehavare av en hamn 
lämna uppgift om behovet av avfallshantering enligt 23 § avfallsför-
ordningen till kommunen. Uppgifterna ska lämnas till kommunens 
avfallsorganisation.  

Undantag 

Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 

57 § Undantag från dessa föreskrifter kan medges under förutsättning 
att särskilda skäl föreligger och att det inte medför risk för olägenhet 
för människors hälsa eller miljön. 
 
Anmälan eller ansökan om undantag från avfallsföreskrifterna hand-
läggs av tillsynsansvarig nämnd om inte annat anges i 61-70 §§. 
 
58 § Anmälan eller ansökan om eget omhändertagande av avfall, enligt 
61-62 §§ på den egna fastigheten ska vara skriftlig och innehålla upp-
gifter om vilka avfallsslag och de beräknade avfallsmängderna som 
avses omhändertas samt en redogörelse för på vilket sätt omhänderta-
gandet ska ske så att eventuell påverkan på miljön och människors 
hälsa kan bedömas. 
 
59 § Beviljade undantag är personliga och upphör att gälla: 

- vid ägarbyte av fastigheten 
- om avfallet inte omhändertas på det sätt som angivits 
- om förutsättningarna inte längre är uppfyllda 
- efter tidsperiod som anges i beslut från tillsynsmyndigheten 
- om olägenheter för människors hälsa eller miljön uppstår 

Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av 
visst hushållsavfall 

60 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten 
utan särskild anmälan. 
 
61 § Fastighetsinnehavare som själv avser att kompostera matavfall 
och liknande avfall från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta 
till tillsynsansvarig nämnd. 
 
Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i 
skadedjurssäker behållare som kan användas året runt och på sådant 
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sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.  
 
62 § Eget omhändertagande av avloppsfraktioner som till exempel 
kompostering av latrin, uppsamling av urin eller eget omhänderta-
gande av slam och filtermaterial får, efter ansökan till tillsynsansvarig 
nämnd, ske i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten. Om-
händertagandet ska ske på sådant sätt att näringsämnen kan tillgodo-
göras samt att olägenhet för människors hälsa eller miljön, eller nä-
ringsläckage, inte uppstår. 
 
Ansökan ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen. 
 
63 § Installation av matavfallskvarnar kopplade till det kommunala 
avloppsnätet kräver skriftligt medgivande av avfallsansvarig nämnd. 

 

Matavfallshantering med matavfallskvarn kopplat till små avloppsan-
läggningar kräver skriftligt medgivande av tillsynsansvarig nämnd. 
 
Matavfallskvarn ansluten till tank för mat- och fettavfall får installeras 
efter anmälan till avfallsansvarig nämnd. 
 

Undantag från krav på utsortering av matavfall 

64 § Fastighetsinnehavare som av byggnadstekniska eller andra skäl 
inte kan införa sortering av matavfall i separat behållare eller fack, kan 
efter ansökan om undantag till avfallsansvarig nämnd beviljas att 
lämna restavfall utan att sortera ut matavfall i enlighet med gällande 
taxa. Undantaget gäller för en period om längst två år från det datum 
beslut är taget. 
 

Undantag för gemensamma behållare och gemensamhets-
lösning 

65 § Denna paragraf gäller fastighetsinnehavare som inte kan använda 
gemensamma behållare eller gemensamhetslösning enligt 43 § eller 
44 §. 
 
Fastighetsinnehavare, med närliggande fastigheter, kan efter ansökan 
till avfallsansvarig nämnd medges rätt att använda gemensamhetslös-
ning med gemensamma avfallsbehållare under förutsättning att:  
 
1. Kraven om fyllnadsgrad och vikt i de här föreskrifterna uppfylls. 

2. En av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för uppställ-
ningsplatsen för behållarna. 

 
Ansökan ska undertecknas av samtliga fastighetsinnehavare och läm-
nas till den avfallsansvariga nämnden. 
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Utsträckt hämtningsintervall 

66 § För små avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare, efter an-
sökan till tillsynsansvarig nämnd medges utsträckt hämtningsintervall 
för avfall från anläggningen. Förlängt intervall kan medges under för-
utsättning att nämnden utifrån ansökan med uppgifter om anlägg-
ningens belastning och beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte 
behöver utföras med ordinarie intervall, utan risk för olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. Det är fastighetsinnehavarens ansvar 
att hämtning anpassas till anläggningens behov. 
 
Ansökan ska vara nämnden tillhanda minst 2 månader innan förlängt 
hämtningsintervall kan börja gälla. 
 
Medgivandet gäller i högst 5 år, därefter måste en ny ansökan lämnas 
in. 
 
67 § För fettavskiljare och tank för mat- och fettavfall, kan fastighets-
innehavare, efter ansökan till avfallsansvarig nämnd medges utsträckt 
hämtningsintervall för avfall från anläggningen. Förlängt intervall kan 
medges under förutsättning att det utifrån ansökan med uppgifter om 
anläggningens belastning och beskaffenhet kan bedömas att hämtning 
inte behöver utföras med ordinarie intervall, utan risk för olägenhet 
för människors hälsa eller miljön och utan risk för att hämtning för-
svåras eller att tekniska problem på avloppsnätet. Det är fastighetsin-
nehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov. 
 
Ansökan ska vara avfallsansvarig nämnd tillhanda minst 2 månader 
innan förlängt hämtningsintervall kan börja gälla. 
 
Medgivandet gäller i högst 5 år, därefter måste en ny ansökan lämnas 
in. 

Uppehåll i hämtning 

Mat- och restavfall samt förpackningar  

68 § Uppehåll i tömning av fyrfackskärl eller andra behållare för mat- 
och restavfall kan medges efter ansökan till avfallsansvarig nämnd. 
Ansökan ska ha inkommit senast en månad före den avsedda uppe-
hållsperiodens startdatum. Uppehåll i hämtning kan medges för högst 
5 år i taget. Medgivande till uppehåll i hämtning innebär inte befrielse 
från debitering av grundavgift i enlighet med fastställd avfallstaxa. 
 
Uppehåll i hämtning från permanentbostad kan efter ansökan medges 
fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under 
en sammanhängande tid om minst sex månader. 
 
Uppehåll i hämtning från fritidsbostad kan medges fastighetsinneha-
vare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under hela hämtnings-
säsongen. 
 
Uppehåll i hämtning från verksamhet kan medges om verksamhet inte 
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kommer att bedrivas under en sammanhängande tid om minst sex 
månader. 
 
Slam och fosforfiltermaterial 

69 § Uppehåll i hämtning av slam eller fosforfiltermaterial från små 
avloppsanläggningar kan medges efter ansökan till tillsynsansvarig 
nämnd. Ansökan ska ha inkommit senast 2 månader före den avsedda 
uppehållsperiodens startdatum. Uppehåll i hämtning kan medges för 
högst 5 år i taget.  
 
Uppehåll kan tillåtas under förutsättning att fastigheten inte kommer 
nyttjas under en sammanhängande period av minst tolv månader. 
 
En förutsättning för uppehåll är att fastigheten inte har använts sedan 
förra tömningen eller att tömning sker innan uppehållet inleds för att 
det inte ska finnas avfall i anläggningen när uppehållet börjar gälla. 

Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att 
överlämna hushållsavfall till kommunen 

70  § Kommunen får efter ansökan till den tillsynsansvariga nämnden, 
om det finns särskilda skäl, medge dispens för fastighetsinnehavare 
från förbudet i 15 kap. 24 § 1 st. miljöbalken om den som ska hantera 
avfallet med stöd av dispensen kan göra det på ett hälso- och miljö-
mässigt godtagbart sätt. 
 
Ansökan ska innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses. Om 
ansökan omfattar allt avfall som uppstår på fastigheten får fastighets-
innehavaren inte använda kommunens återvinningscentral eller andra 
avfallstjänster under tiden som undantaget gäller. 
 

Ikraftträdande 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2020-10-16 då föreskrifter för av-
fallshantering för Håbo kommun beslutade 2017-04-03 § 46 upphör 
att gälla. Beslut om undantag enligt tidigare föreskrifter gäller tills vi-
dare om inte annat anges i beslut eller tills förutsättningarna föränd-
ras. 
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Bilaga 1 Definitioner 
 
Med hushållsavfall avses sådant avfall som kommunen ansvarar enligt 
15 kap. 20 1 st. § miljöbalken, det vill säga avfall som kommer från 
hushåll och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. 
 
Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den 
som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses 
som fastighetsägare, till exempel tomträttsinnehavare och samfällig-
hetsförening. 
 
Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begrep-
pet fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. 
 
Med entreprenör avses den eller dem som kommunen anlitar för han-
tering av hushållsavfall.  
 
Med behållare avses kärl, container, bottentömmande behållare ovan 
eller under mark, säck, latrinbehållare, fettavskiljare eller annan an-
ordning för uppsamling av hushållsavfall. 
 
Med gemensamhetslösning avses en eller flera behållare som omfattar 
större volym än ett normalt abonnemang för en- och tvåbostadshus 
och som används av avfallslämnare för flera fastigheter.  
 
Med små avloppsanläggningar avses sluten tank, slamavskiljare, fos-
forfälla, minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som 
ger upphov till hushållsavfall. Slam- och oljeavskiljare, fettavskiljare 
och latrinkärl innefattas inte i detta begrepp. 
 
Med tank för mat- och fettavfall avses anläggning för hantering av 
kvarnat matavfall. Det kan vara en sluten tank för uppsamling av 
kvarnat matavfall eller en kombitank, det vill säga en anläggning för 
avskiljning av mat- och fettavfall från avloppsvatten.  
 
Med återvinningscentral (ÅVC) avses en bemannad plats där hushåll 
får lämna grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall, farligt avfall och små 
mängder bygg- och rivningsavfall. Avfallslämnaren sorterar själv avfal-
let i olika behållare, enligt instruktioner på plats. Restavfall och matav-
fall får inte lämnas på ÅVC. Verksamheter får lämna grovavfall och 
små mängder bygg- och rivningsavfall mot avgift.  
 
För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa fö-
reskrifter hänvisas till 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen.  
 
Ytterligare information om avfallshantering finns i kommunens av-
fallsplan och på kommunens hemsida. 
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Bilaga 2 Anvisningar om sortering, emballering och överlämning 
 
Krav på sortering 
Fastighetsinnehavare ska sortera ut avfallsslag enligt tabellen nedan och hålla det skilt från varandra. Hur avfallet ska emballeras 
och var det ska lämnas framgår i tabellen. 
 
Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  

lämning/hämtning 
Bygg- och riv-
ningsavfall 

Med bygg- och rivningsavfall avses 
avfall som uppkommer vid bygg- 
och anläggningsverksamhet, vid 
rivnings- och renoveringsarbeten 
samt jord- och schaktmassor.  
 
Bygg- och rivningsavfall som inte 
producerats i en yrkesmässig verk-
samhet ingår i hushållsavfall.  

Bygg- och rivningsavfall ska 
normalt lämnas utan att embal-
leras. 

Bygg- och rivningsavfall lämnas vid återvin-
ningscentral. Fastighetsinnehavaren kan även 
beställa container för bygg- och rivningsavfall. 
Beställning görs hos kommunens avfallsorgani-
sation. 
 
Bygg- och rivningsavfall ska sorteras enligt an-
visningar från kommunens avfallsorganisation. 
 
Farligt avfall ska sorteras ut från bygg- och riv-
ningsavfall och lämnas som farligt avfall. För-
packningar ska sorteras ut och lämnas som för-
packning. 
 

Elavfall Med elavfall avses apparater med 
sladd och/eller batterier, det vill 
säga detsamma som i 13 § förord-
ningen (2014:1075) om producent-
ansvar för elutrustning. 
 

 El- och elektronikavfall och små batterier kan 
lämnas vid återvinningscentral, i batteriholk 
eller i Samlaren som finns vissa butiker.   
 
Hämtning från fastighet kan göras efter beställ-
ning. 

Farligt avfall Med farligt avfall avses ett ämne Farligt avfall ska vara tydligt Farligt avfall lämnas till kommunens återvin-
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Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  
lämning/hämtning 

eller föremål som är avfall och som 
är markerat med * i bilaga 4 till av-
fallsförordningen, till exempel ke-
mikalier, målarfärger, spillolja, lös-
ningsmedel, asbest och bekämp-
ningsmedel. 

märkt med uppgift om innehåll 
eller lämnas i uppmärkt behål-
lare. Olika typer av farligt avfall 
får inte blandas inom samma 
kolli eller i samma flaska. 
 

ningscentral. Vissa typer av farligt avfall kan 
även lämnas i Samlaren som finns i vissa buti-
ker.   

Förpackningar 
och tidningar/ 
returpapper 

Förpackningar är en produkt till-
verkad för att skydda, hantera, le-
verera och presentera en vara. För-
packningar som avses här är gjorda 
av papp, papper, kartong, wellpapp, 
hård- och mjukplast, glas, metall 
eller aluminium. 
 
Returpapper är tidningar, tidskrif-
ter, direktreklam, kataloger och 
liknande produkter av papper. Ku-
vert är inte returpapper bland an-
nat eftersom klistret på kuvert är 
ett problem vid återvinningen. 
 

Varje materialslag ska sorteras 
ut för sig. Avfallet som lämnas i 
behållare eller i avsett fack får 
inte packas så hårt att det blir 
svårt att tömma.  
 
Förpackningar och tidning-
ar/returpapper ska läggas löst i 
behållare eller fack. Förpack-
ningar av plast får packas i 
plastpåse. 
 

Förpackningar och tidningar/returpapper som 
läggs i behållare vid fastigheten ska läggas i av-
sett fack eller behållare, enligt anvisning från den 
som tillhandahåller insamlingssystemet. 
 
Större förpackningar eller om förpackningar och 
tidningar/returpapper av annat skäl inte kan 
lämnas i behållare nära fastigheten ska detta 
lämnas vid återvinningsstation eller annan plats 
som producentorganisation tillhandahåller. 
 
Enligt 24b och 24d §§ avfallsförordningen ska 
alla avfallslämnare sortera ut förpackningar och 
tidningar och lämna till återvinning. Enligt 24e § 
avfallsförordningen ska fastighetsägare under-
lätta sortering och insamling av förpackningar 
och tidningar. 
 

Förbrukade 
sprutor och ka-
nyler 

 Förbrukade sprutor och kany-
ler ska läggas i särskilda behål-
lare som tillhandahålls av apo-

Lämnas till apotek 
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Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  
lämning/hämtning 

tek.  
 

Grovavfall Med grovavfall avses hushållsavfall 
som är så tungt eller skrymmande 
eller har egenskaper som gör att det 
inte är lämpligt att samla in till-
sammans med restavfall. 

Grovavfall ska förses med 
märkning som klargör att det är 
fråga om grovavfall. 

Grovavfall lämnas på återvinningscentral eller 
hämtas sorterat vid fastigheten efter beställning.  
 
Grovavfall för separat borttransport ska lämnas 
enligt anvisningar från kommunens avfallsorga-
nisation. Avfallet som ska hämtas från fastighet-
en ska kunna hanteras av en person och får väga 
max 25 kg per kolli (gäller inte vitvaror avsedda 
för hushållsbruk). 
 
I flerbostadshus ska fastighetsinnehavaren an-
visa de boende lämplig uppsamlingsplats för 
grovavfall inom eller i anslutning till fastigheten. 
Fastighetsinnehavare av flerbostadshus kan be-
ställa abonnemang med schemalagd hämtning av 
grovavfall i kärl eller containrar av olika storle-
kar.  
 

Latrin Blandning av urin och feka-
lier/exkrementer från människor. I 
behållare får bara läggas latrin och 
toalettpapper. 

Latrin ska samlas upp i täta 
behållare. 
Latrinkärl får maximalt väga 15 
kg.  

Latrin får komposteras på den egna fastigheten 
efter ansökan enligt 62§. 
 
Hämtning från fastigheten kan beställas. 
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Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  
lämning/hämtning 

Matavfall Med matavfall avses allt biologiskt 
nedbrytbart avfall som utgörs av 
hushållsavfall och som uppstår i 
livsmedelshantering. Det är avfall 
från hushåll, restauranger, storkök 
och liknande.   
 

Matavfall från hushåll och 
verksamheter ska läggas i mat-
avfallspåsar som tillhandahålls 
eller godkänts av kommunens 
avfallsorganisation. Påsen ska 
vara väl försluten så att avfallet 
inte kan spridas. 

Påse med matavfall läggs i behållare eller fack 
avsett för matavfall. 
Det är även möjligt att kompostera matavfall på 
den egna fastigheten. Kompostering av matavfall 
ska anmälas enligt 61 §. 
 

Matfett, flytande 
 

Med flytande matfett avses till ex-
empel frityroljor och annat flytande 
fett som används i samband med 
matlagning, när den mängd som ska 
kastas är mer än vad som kan torkas 
upp med hushållspapper. 

Flytande matfett samlas i ge-
nomskinlig, uppmärkt, behål-
lare med tättslutande lock, till 
exempel PET-flaska eller dunk. 

Behållaren lämnas på återvinningscentral. 

Restavfall Med restavfall avses det avfall som 
återstår när förpackningar, matav-
fall, farligt avfall, tidning-
ar/returpapper, el-avfall och annat 
avfall som omfattas av producent-
ansvar, har sorterats ut. Exempel på 
restavfall är diskborstar, blöjor, ut-
slitna skor eller dammsugarpåsar.  
 
Nedan anges några avfallsslag som 
får lämnas tillsammans med restav-
fall efter särskild emballering. 
 

Restavfall ska läggas i påse eller 
paket av lämpligt material och 
storlek. Det paketerade avfallet 
ska vara väl förslutet så att av-
fallet inte kan spridas.  
 

Restavfallet ska hålla skilt från material som kan 
återanvändas eller återvinnas. 
 
Restavfall lämnas i behållaren för restavfall eller i 
facket för restavfall i ett flerfackskärl. Avfallet 
hämtas och borttransporteras genom kommu-
nens försorg.  
Restavfall får inte lämnas på återvinningscentral 
eller återvinningsstation. 
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Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  
lämning/hämtning 

 Döda sällskapsdjur Små sällskapsdjur och mindre 
mängder avfall från husbehovs-
jakt kan lämnas i behållare för 
restavfall om det är väl för-
packat och ingen misstanke om 
smitta förekommer.  
 

Små sällskapsdjur får lämnas i behållare för 
restavfall. Större sällskapsdjur ska lämnas till 
veterinär, särskild djurkremeringsanläggning 
eller annan godkänd verksamhet för kremering. 
Mindre sällskapsdjur kan även grävas ner på den 
egna fastigheten, förutsatt att graven är så djup 
att djur hindras från att gräva upp kroppen, att 
ingen misstanke om smitta föreligger samt att 
det kan ske utan risk för olägenhet för männi-
skors hälsa eller miljön. Gällande föreskrifter 
från Jordbruksverket ska beaktas. 
 

 Askor, dammande avfall och dylikt Askor, dammande avfall och 
dylikt ska hanteras och embal-
leras på sådant sätt att avfallet 
inte kan förorsaka störningar i 
omgivningen, till exempel ge-
nom att damma. 

Lämnas väl förpackat i behållare för restavfall. 
 
Glödande avfall får inte lämnas till kommunens 
avfallshantering. Aska och dylikt ska släckas, så 
att det inte fattar eld, och sedan emballeras or-
dentligt. 
 

 Stickande och skärande avfall, till 
exempel kasserade köksknivar, tra-
sigt glas och porslin 
 

Ska förpackas i ett skyddande 
hölje så att ingen kan skadas 

Lämnas väl förpackat i behållare för restavfall. 

Trädgårdsavfall Med trädgårdsavfall avses  
biologiskt avfall som uppstår i hus-
håll vid normalt nyttjande av träd-
gård vid bostadsfastigheter. 

Vid återvinningscentral ska 
avfallet vara oemballerat. 
 
Vid hämning vid fastighet ska 

Trädgårdsavfall lämnas på återvinningscentral 
eller hämtas sorterat vid fastigheten efter be-
ställning. 
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Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  
lämning/hämtning 

avfallet vara emballerat enligt 
instruktioner från kommunens 
avfallsorganisation. 

 
 

Övrigt avfall som 
omfattas av pro-
ducentansvar* 
 

Till exempel däck och läkemedel.  Det ska sorteras, emballeras och lämnas en-
ligt mottagarens instruktioner. 

 
 



  30 mars 2020 
 

26 (28) 

 
Bilaga 3 Hämtningsintervall  
I tabellerna nedan presenteras hämtningsintervall och hämtningspe-
riod för avfall från respektive kundgrupp. 
 

Tabell 1  Hämtningsintervall en- och tvåbostadshus eller fritidshus. 
Gäller fastighetsinnehavare som har eget abonnemang el-
ler som delar ett abonnemang. 

Avfallsslag Behållare  Hämtningsintervall 
för en- och tvåbo-
stadshus samt fri-
tidshus1 

Förpackningar, 
tidningar/returpapper, 
matavfall och restavfall 

Fyrfackskärl 12 Varannan vecka 

Förpackningar Fyrfackskärl 2 Var fjärde vecka 

Restavfall  Extrakärl, 
enfackskärl, 190 
liter 

Varannan vecka 

Grovavfall Styckvis/kolli Efter beställning 

Elavfall  Efter beställning 

Latrin Latrinkärl En gång per månad efter 
beställning under 
perioden april-oktober. 
Övrig tid sker hämtning 
efter beställning av extra 
hämtning.3 

1. Hämtning från fritidshus sker under perioden vecka 16 till vecka 41. 
2. Fyrfackskärl 1 kan hämtas var fjärde vecka om matavfall komposteras 

och anmälan har gjorts enligt § 61 eller undantag beviljats efter ansökan 
enligt § 57. 

3. Schemalagd hämtning av latrinbehållare sker en gång per månad under 
perioden vecka 16 till vecka 41, efter beställning senast en vecka före 
hämtningsveckan. Övrig tid sker hämtning efter särskild beställning. 
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Tabell 2  Hämtningsintervall för flerfamiljshus, verksamheter och 
gemensamhetslösningar för en- och tvåbostadshus eller fri-
tidshus 

Avfallsslag och 
behållare 

Ordinarie hämtning Hämtning ska 
ske minst 

Hämtning 
sker som 
oftast 

Restavfall    

Kärl En gång per vecka Var fjärde vecka för 
verksamheter 

Varannan vecka för 
flerbostadshus 

Tre gånger per 
vecka 

Container En gång per vecka Var fjärde vecka för 
verksamheter 

En gång per vecka 
för flerbostadshus 

Tre gånger per 
vecka 

Krantömda 
behållare 

En gång per vecka Var fjärde vecka Två gånger per 
vecka 

Matavfall    

Kärl Ska normalt hämtas med 
samma 
hämtningsintervall som 
för restavfall  

Varannan 
vecka 

Tre gånger 
per vecka 

Krantömda 
behållare 

Varannan vecka Varannan vecka En gång per 
vecka 

Grovavfall    

Kärl eller 
container 

Styckvis/kolli 

Med abonnemang: en 
gång per vecka 

Enstaka hämtning: efter 
beställning 

Med abonnemang: 
en gång per kvartal  

 

Med 
abonnemang:  
2 gånger per 
vecka  

 

Elavfall    

Fastighetsinne
havarens 
behållare 

Styckvis/kolli 

Med abonnemang: var 
fjärde vecka  

Enstaka hämtning: efter 
beställning 

  

 
Säsongshämtning förekommer för verksamheter och gemensamhets-
lösningar. Sommarsäsong är från och med vecka 16 till vecka 41. Vin-
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tersäsong är från vecka 49 till och med vecka 14. 
 
 

Tabell 3  Hämtningsintervall slam- och fettavfall samt fosforfilter-
material. 

Avfallsslag Anläggning  Hämtningsintervall  

Slam Slamavskiljare med 
ansluten WC 

Minst en gång per år 

 Slutna tankar och 
urintankar 

Minst en gång per år 

 Slamavskiljare med 
anslutet bad-, disk- och 
tvättavloppsvatten (BDT) 

Minst vartannat år 

 Minireningsverk  En gång per år eller enligt 
tillverkarens 
rekommendation 

Filtermaterial 
Fosforfällor och andra 
jämförbara anordningar 

Enligt tillverkarens 
rekommendation 

Fettavfall Fettavskiljare Minst en gång varannan 
månad under den period när 
verksamheten är i drift. För 
säsongsverksamhet ska även 
sluttömning ske när 
verksamheten stänger. 
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 Datum Vår beteckning 

 2020-04-02 TN 2020/00028 nr 2719 
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Avfallsavdelningen 
Maria Åhrström, Miljö/Avfallshandläggare 
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Bilaga 2, Ändringar i de nya föreskrifterna 

Ändringar i de nya föreskrifterna 

Nedan listas ändringarna i de nya föreskrifterna. Paragrafnummer som anges här hänvisar till de nya 

föreskrifternas skrivningar, inom parantes anges paragrafnummer i nuvarande föreskrifter.  

Sortering, emballering m.m.  

11 § (15 §) Verksamheter med små mängder avfall undantas från kravet på matavfallssortering. 

Förtydligat om krav på matavfallssortering i sådan livsmedelsanläggning som avses i livsmedelslagen 

och där livsmedel tillhandahålls konsumenter, kunder, elever, patienter eller liknande, så ska 

matavfall alltid sorteras ut.  

  

Anskaffande, ägande m.m.  

17 § (21 §) Förtydligat att fastighetsinnehavare ska beställa det abonnemang som behövs.  

Fastighetsinnehavaren ska beställa de behållare och det hämtningsintervall som motsvarar 

fastighetens behov, i sådan utsträckning att bestämmelser om sortering, fyllnadsgrad och vikt följs.  

19–22 §§ (21 §) Förtydligat om fastighetsinnehavarens ansvar för skötsel och tillsyn beträffande 

behållare, utrymmen etc. för avfall.  

Ny- och ombyggnation m.m.  

24 § Nytt avsnitt om att relevanta kommunala aktörer ska kontaktas för samråd inför ny- och 

ombyggnation, installation och anläggande. Här har kompletterats med hänvisning till riktlinjer i 

”Teknisk handbok” för Håbo kommun och Avfall Sveriges ”Handbok om avfallsutrymme”.  

25–27 §§  (24,26 och 27§§) Utförligare skrivningar om regler för dimensionering och utformning av 

utrymmen.  Exempelvis att avfallsutrymme ska svara mot fastighetens behov av förvaring, 

källsortering och borttransport. Avfallsutrymmen ska vara väl tilltagna, med marginal för eventuella 

förändringar i hur fastigheten används samt förändrade krav på sortering.   

30 § (55 §) För nya anläggningar som töms med sugbil får höjdskillnaden inte vara mer än 6 m 

mellan tömningsfordonets uppställningsplats och anläggningens botten. I tidigare föreskrifter fanns 

ingen maximal höjdskillnad angiven.  

31 § Ny paragraf, krav på sluttömning då små avloppsanläggningar tas ur bruk bl.a. så att kommunen 

ska kunna avsluta abonnemanget.  

32 § Ny paragraf gällande tömning med kranbil, vid installation av underjordsbehållare, andra 

bottentömmande behållare, eller anläggning med fosforfilterkassett eller säck för filtermaterial, ska 

behållaren/anläggningen utformas så att den är åtkomlig för fordon utrustat med kran. 

Uppställningsplatsen ska ha lämpligt underlag som ger tillräcklig bärighet när kranfordon ska lyfta 

behållaren. 



 

 UTREDNING 2(5) 
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Åtgärder inför hämtning  

33 § (40 §) Behållare ska vara tillgängliga för tömning kl. 06.00 på hämtningsdagen. Ingen sluttid 

finns längre angiven, då det i vissa fall kan bli aktuellt med tömning kvällstid, t.ex. vid svår väderlek 

eller under övergången till det nya systemet. Tidigare gällde 06.30-17.00.  

34–36 §§ (30 och 31 §§) Förtydligat om framkomlighet vid hämtning. Exempelvis att transportvägen 

för hämtningsfordon inför hämtning ska ha fri sikt, hållas fri från hinder, såsom grenar över 

vägområdet, fordon som blockerar hämtstället och liknande, samt röjas från snö och hållas halkfri.  

39 § Ny paragraf, vattenfasen får lämnas kvar i slamavskiljaren om sådan teknik används. Om 

avvattning inte kommer att användas kommer denna paragraf inte att behöva tillämpas.  

Hämtningsplats m.m.  

40 § (22 §) Skrivningen i gällande föreskrifter att hämtning normalt sker ”vid den fastighet där 

avfallet uppkommer” är ändrad till ”vid fastighetsgräns”.   

41 § (28 §) Debitering för dragväg (om kärl inte placeras intill hämtningsfordonets 

uppställningsplats) finns med även i gällande föreskrifter, men gränsen för när avgift tas ut ändras.   

För flerbostadshus, verksamheter samt en- och tvåbostadhus som ingår i gemensamhetslösning ingår 

10 meter i ordinarie avgift, istället för tidigare 3 meter.  

För en- och tvåbostadshus och fritidshus ska kärl alltid ställas inom 1,5 meter från fordonets 

uppställningsplats, precis som med gällande regler när hämtning sker med sidlastare.   

Längre avstånd än 10 meter för en- och tvåbostadshus och fritidshus respektive 30 meter för övriga, 

ska inte förekomma. Det finns dock fortfarande möjlighet till undantag om särskilda skäl föreligger.  

43–44 §§ (68 §) Gemensamma behållare och gemensamhetslösning kan användas efter 

abonnemangsval, under förutsättning att vissa kriterier uppfylls, istället för krav på ansökan om 

undantag. Om kriterierna inte uppfylls kan ansökan göras enligt 65 § och bedöms då från fall till fall.  

Detta innebär att ansökningar som tidigare handlagts av tillsynsansvarig nämnd nu istället hanteras av 

avfallsansvarig nämnd som ett abonnemangsval, vilket innebär mindre administration för såväl 

kommunen som invånarna.  

46 § Ny paragraf om att transportväg för hämtningsfordon ska ha fri höjd om minst 4,5 m.  

Åtgärder om föreskrift inte följs  

53 § (30 och 31 §§) Här beskrivs vad som sker då transportväg inte är farbar, beroende på typ av 

hinder och fastighetsinnehavarens rådighet över hindret. Förenklat kan sägas att om 

fastighetsinnehavaren inte har rådighet över hindret sker hämtning då hindret är undanröjt, medan i 

andra fall kan extra hämtning beställas (mot betalning) när hämtning är möjlig.  

Undantag  
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63 § (66 §) Installation av matavfallskvarn kopplad till det kommunala avloppsnätet har tidigare 

krävt godkännande från kommunens VA-enhet. I de nya föreskrifterna anges istället avfallsansvarig 

nämnd som den som har rätt att ge sådant medgivande. Nämnden kan delegera handläggningen till 

VA-enheten.  

Installation av matavfallskvarn till sluten tank kräver liksom tidigare endast en anmälan till 

avfallsansvarig nämnd (tidigare KS).  

Installation av matavfallskvarn kopplat till små avloppsanläggningar krävde tidigare endast en 

anmälan till tillsynsansvarig nämnd, Detta är ändrat till krav på skriftligt medgivande från samma 

nämnd.  

65 § (68 §) Gemensam hämtning kan i vissa fall beviljas även om grundkraven i 43–44 §§ inte 

uppfylls. Ansökan gjordes tidigare till tillsynsansvarig nämnd. Detta är ändrat till avfallsansvarig 

nämnd.  

67 § (67 §) Ansökan kan göras om utsträckt hämtningsintervall för tank för fett- och matavfall på 

samma sätt som för fettavskiljare. Ansökan görs till avfallsansvarig nämnd (tidigare VA-enheten 

angående fettavskiljare; se även 63 §)   

69 § (69 §) Ändrad skrivning om förutsättningar för uppehåll i hämtning av avloppsfraktioner. 

Fastigheten ska inte användas under minst 12 månader, istället för tidigare 6 månader, och 

anläggningen inte får innehålla avfall när uppehållet inleds. Ansökan om uppehåll i hämtning av 

avloppsfraktioner görs till tillsynsansvarig nämnd. Tidigare gjordes alla ansökningar om uppehåll i 

hämtning (även rest- och matavfall) till KS.  

Övrigt i huvudtexten  

Tidigare skrivning om kommunens rätt att göra stickprovskontroller och plockanalyser har tagits 

bort, då detta är en ren upplysning och inte något som behöver föreskrivas.  

Tidigare fanns krav på att matavfall från livsmedelsverksamheter (storkök, restauranger och 

livsmedelsbutiker) skulle förvaras i kylt utrymme. Detta är borttaget då det inte alltid är nödvändigt. 

Den mer generella skrivningen om att hanteringen inte får orsaka olägenhet anses tillräcklig.  

Bilaga 1: Definitioner  

Definitioner av olika typer av hushållsavfall har flyttats till bilaga 2.  

Vissa andra begrepp har tagits bort då de antingen förklaras på annan plats, inte längre anses kräva 

förklaring eller inte längre används.  

Listan har kompletterats med begreppen avfallsansvarig nämnd, tillsynsansvarig nämnd, kommunens 

avfallsorganisation, gemensamhetslösning, små avloppsanläggningar samt tank för mat- och 

fettavfall.  

Bilaga 1 har kompletterats med en hänvisning till ytterligare definitioner och information i 

kommunens avfallsplan och kommunens hemsida.  

Bilaga 2: Anvisningar om sortering, emballering, och överlämning  
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Utseendet är nytt men innehållet i stort sett detsamma. En beskrivning av respektive avfallsslag ges 

här istället för i bilaga 1 Definitioner, medan hämtningsintervall istället flyttats till en egen bilaga 

(bilaga 3 Hämtningsintervall). Avfallsslagen listas i bokstavsordning.  

Ändringar eller förtydliganden i det nya förslaget till föreskrifter:  

 Elavfall: kan även lämnas i insamlingsbehållare som kallas Samlaren och som finns på 

vissa allmänna platser.  

 Förpackningar och returpapper: lämnas i första hand, om möjligt, i behållare vid 

fastigheten.  

 Grovavfall: tillagt att maximal vikt är 25 kg för grovavfall vid beställd hämtning 

(vitvaror undantagna).  

 Matfett, flytande: ska lämnas till ÅVC om mängden är större än vad som går att torka 

upp med hushållspapper, för att hindra större mängder matfett från att tömmas i 

avloppet. Tidigare angavs att behållare med fett skulle lämnas i restavfallet men 

numera kan resurserna tas tillvara bättre genom att insamling sker separat på ÅVC.  

 Annat avfall under producentansvar (bilar, däck, läkemedel m.m.) hänvisas till 

mottagarens instruktioner, då kommunen inte ansvarar för denna hantering.  

 Bilaga 3: Hämtningsintervall  

Tidigare Bilaga 3 hade rubriken Behållartyper och utgjordes av en förteckning av de behållartyper 

som användes i kommunen samt användningsområde och ägandeskap av respektive behållare. Det 

anses tillräckligt att i föreskrifterna ange vilka typer av behållare som ägs av kommunen resp. 

fastighetsinnehavaren (15 och 17 §§), samt att storlekar på behållare och vilka typer av avfall de är 

avsedda för framgår av taxan.  

1. En- och tvåbostadshus samt fritidshus  

 Förpackningar och returpapper: hade tidigare inget hämtningsintervall då kommunen 

inte ansvarade för hämtningen. Nu hämtas förpackningar varannan eller var fjärde 

vecka beroende på typ av material.  

Specificerat att hämtning från fritidshus sker vecka 16–41 (tidigare ”april-oktober”).  

 Mat- och restavfall hämtas varannan vecka, oavsett om fyrfackskärl eller enskilda kärl 

används. Om allt matavfall komposteras på den egna fastigheten kan hämtning av 

restavfall ske var fjärde vecka. Detta innebär inga förändringar jämfört med tidigare.  

Specificerat att hämtning från fritidshus sker vecka 16–41.  

 Latrin: specificerat att hämtning sker vecka 16–41 (tidigare ”sommarsäsongen”).   

2. Flerfamiljshus, verksamheter och gemensamhetslösningar  

 Säsongshämtning förekommer för verksamheter och gemensamhetslösningar. 

Sommarsäsong är vecka 16–41. Vintersäsong v. 49–14.  
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 Restavfall: Tömning av kärl och container kan vid behov ske tre gånger i veckan 

(tidigare max 2 ggr/vecka). För flerfamiljshus hämtas restavfall normalt varje vecka. 

Kärl kan tömmas varannan vecka. För verksamheter föreslås inga ändringar.  

 Matavfall: Även matavfall i kärl kan hämtas tre gånger per vecka.   

 Grovavfall: Kärl eller container hämtas enligt abonnemang, från kvartalsvis till 

två gånger per vecka (tidigare ”schemalagd hämtning”). Enskilda hämtningar sker som 

tidigare efter beställning.  

3. Slam- och fettavfall samt fosforfiltermaterial  

 Fettavskiljare ska tömmas minst tio gånger per år om inte utsträckt hämtningsintervall 

beviljats (tidigare ”i samråd mellan entreprenören och fastighetsinnehavaren” alt. efter 

beslut från VA-enheten). I många kommuner är kravet tömning varje månad, med 

hänvisning till svensk standard SS-EN 1825-2, för att säkerställa att fett inte läcker ut i 

avloppsledningarna. Detta innebär en ökad kostnad för abonnenten. Möjligheten finns 

att vid justering av taxan subventionera tömning av fettavskiljare under en period för 

att göra förändringen mindre ekonomiskt kännbar.  
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Bilaga 2, Ändringar i de nya föreskrifterna 

Ändringar i de nya föreskrifterna 

Nedan listas ändringarna i de nya föreskrifterna. Paragrafnummer som anges här hänvisar till de nya 

föreskrifternas skrivningar, inom parantes anges paragrafnummer i nuvarande föreskrifter.  

Sortering, emballering m.m.  

11 § (15 §) Verksamheter med små mängder avfall undantas från kravet på matavfallssortering. 

Förtydligat om krav på matavfallssortering i sådan livsmedelsanläggning som avses i livsmedelslagen 

och där livsmedel tillhandahålls konsumenter, kunder, elever, patienter eller liknande, så ska 

matavfall alltid sorteras ut.  

  

Anskaffande, ägande m.m.  

17 § (21 §) Förtydligat att fastighetsinnehavare ska beställa det abonnemang som behövs.  

Fastighetsinnehavaren ska beställa de behållare och det hämtningsintervall som motsvarar 

fastighetens behov, i sådan utsträckning att bestämmelser om sortering, fyllnadsgrad och vikt följs.  

19–22 §§ (21 §) Förtydligat om fastighetsinnehavarens ansvar för skötsel och tillsyn beträffande 

behållare, utrymmen etc. för avfall.  

Ny- och ombyggnation m.m.  

24 § Nytt avsnitt om att relevanta kommunala aktörer ska kontaktas för samråd inför ny- och 

ombyggnation, installation och anläggande. Här har kompletterats med hänvisning till riktlinjer i 

”Teknisk handbok” för Håbo kommun och Avfall Sveriges ”Handbok om avfallsutrymme”.  

25–27 §§  (24,26 och 27§§) Utförligare skrivningar om regler för dimensionering och utformning av 

utrymmen.  Exempelvis att avfallsutrymme ska svara mot fastighetens behov av förvaring, 

källsortering och borttransport. Avfallsutrymmen ska vara väl tilltagna, med marginal för eventuella 

förändringar i hur fastigheten används samt förändrade krav på sortering.   

30 § (55 §) För nya anläggningar som töms med sugbil får höjdskillnaden inte vara mer än 6 m 

mellan tömningsfordonets uppställningsplats och anläggningens botten. I tidigare föreskrifter fanns 

ingen maximal höjdskillnad angiven.  

31 § Ny paragraf, krav på sluttömning då små avloppsanläggningar tas ur bruk bl.a. så att kommunen 

ska kunna avsluta abonnemanget.  

32 § Ny paragraf gällande tömning med kranbil, vid installation av underjordsbehållare, andra 

bottentömmande behållare, eller anläggning med fosforfilterkassett eller säck för filtermaterial, ska 

behållaren/anläggningen utformas så att den är åtkomlig för fordon utrustat med kran. 

Uppställningsplatsen ska ha lämpligt underlag som ger tillräcklig bärighet när kranfordon ska lyfta 

behållaren. 
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Åtgärder inför hämtning  

33 § (40 §) Behållare ska vara tillgängliga för tömning kl. 06.00 på hämtningsdagen. Ingen sluttid 

finns längre angiven, då det i vissa fall kan bli aktuellt med tömning kvällstid, t.ex. vid svår väderlek 

eller under övergången till det nya systemet. Tidigare gällde 06.30-17.00.  

34–36 §§ (30 och 31 §§) Förtydligat om framkomlighet vid hämtning. Exempelvis att transportvägen 

för hämtningsfordon inför hämtning ska ha fri sikt, hållas fri från hinder, såsom grenar över 

vägområdet, fordon som blockerar hämtstället och liknande, samt röjas från snö och hållas halkfri.  

39 § Ny paragraf, vattenfasen får lämnas kvar i slamavskiljaren om sådan teknik används. Om 

avvattning inte kommer att användas kommer denna paragraf inte att behöva tillämpas.  

Hämtningsplats m.m.  

40 § (22 §) Skrivningen i gällande föreskrifter att hämtning normalt sker ”vid den fastighet där 

avfallet uppkommer” är ändrad till ”vid fastighetsgräns”.   

41 § (28 §) Debitering för dragväg (om kärl inte placeras intill hämtningsfordonets 

uppställningsplats) finns med även i gällande föreskrifter, men gränsen för när avgift tas ut ändras.   

För flerbostadshus, verksamheter samt en- och tvåbostadhus som ingår i gemensamhetslösning ingår 

10 meter i ordinarie avgift, istället för tidigare 3 meter.  

För en- och tvåbostadshus och fritidshus ska kärl alltid ställas inom 1,5 meter från fordonets 

uppställningsplats, precis som med gällande regler när hämtning sker med sidlastare.   

Längre avstånd än 10 meter för en- och tvåbostadshus och fritidshus respektive 30 meter för övriga, 

ska inte förekomma. Det finns dock fortfarande möjlighet till undantag om särskilda skäl föreligger.  

43–44 §§ (68 §) Gemensamma behållare och gemensamhetslösning kan användas efter 

abonnemangsval, under förutsättning att vissa kriterier uppfylls, istället för krav på ansökan om 

undantag. Om kriterierna inte uppfylls kan ansökan göras enligt 65 § och bedöms då från fall till fall.  

Detta innebär att ansökningar som tidigare handlagts av tillsynsansvarig nämnd nu istället hanteras av 

avfallsansvarig nämnd som ett abonnemangsval, vilket innebär mindre administration för såväl 

kommunen som invånarna.  

46 § Ny paragraf om att transportväg för hämtningsfordon ska ha fri höjd om minst 4,5 m.  

Åtgärder om föreskrift inte följs  

53 § (30 och 31 §§) Här beskrivs vad som sker då transportväg inte är farbar, beroende på typ av 

hinder och fastighetsinnehavarens rådighet över hindret. Förenklat kan sägas att om 

fastighetsinnehavaren inte har rådighet över hindret sker hämtning då hindret är undanröjt, medan i 

andra fall kan extra hämtning beställas (mot betalning) när hämtning är möjlig.  

Undantag  
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63 § (66 §) Installation av matavfallskvarn kopplad till det kommunala avloppsnätet har tidigare 

krävt godkännande från kommunens VA-enhet. I de nya föreskrifterna anges istället avfallsansvarig 

nämnd som den som har rätt att ge sådant medgivande. Nämnden kan delegera handläggningen till 

VA-enheten.  

Installation av matavfallskvarn till sluten tank kräver liksom tidigare endast en anmälan till 

avfallsansvarig nämnd (tidigare KS).  

Installation av matavfallskvarn kopplat till små avloppsanläggningar krävde tidigare endast en 

anmälan till tillsynsansvarig nämnd, Detta är ändrat till krav på skriftligt medgivande från samma 

nämnd.  

65 § (68 §) Gemensam hämtning kan i vissa fall beviljas även om grundkraven i 43–44 §§ inte 

uppfylls. Ansökan gjordes tidigare till tillsynsansvarig nämnd. Detta är ändrat till avfallsansvarig 

nämnd.  

67 § (67 §) Ansökan kan göras om utsträckt hämtningsintervall för tank för fett- och matavfall på 

samma sätt som för fettavskiljare. Ansökan görs till avfallsansvarig nämnd (tidigare VA-enheten 

angående fettavskiljare; se även 63 §)   

69 § (69 §) Ändrad skrivning om förutsättningar för uppehåll i hämtning av avloppsfraktioner. 

Fastigheten ska inte användas under minst 12 månader, istället för tidigare 6 månader, och 

anläggningen inte får innehålla avfall när uppehållet inleds. Ansökan om uppehåll i hämtning av 

avloppsfraktioner görs till tillsynsansvarig nämnd. Tidigare gjordes alla ansökningar om uppehåll i 

hämtning (även rest- och matavfall) till KS.  

Övrigt i huvudtexten  

Tidigare skrivning om kommunens rätt att göra stickprovskontroller och plockanalyser har tagits 

bort, då detta är en ren upplysning och inte något som behöver föreskrivas.  

Tidigare fanns krav på att matavfall från livsmedelsverksamheter (storkök, restauranger och 

livsmedelsbutiker) skulle förvaras i kylt utrymme. Detta är borttaget då det inte alltid är nödvändigt. 

Den mer generella skrivningen om att hanteringen inte får orsaka olägenhet anses tillräcklig.  

Bilaga 1: Definitioner  

Definitioner av olika typer av hushållsavfall har flyttats till bilaga 2.  

Vissa andra begrepp har tagits bort då de antingen förklaras på annan plats, inte längre anses kräva 

förklaring eller inte längre används.  

Listan har kompletterats med begreppen avfallsansvarig nämnd, tillsynsansvarig nämnd, kommunens 

avfallsorganisation, gemensamhetslösning, små avloppsanläggningar samt tank för mat- och 

fettavfall.  

Bilaga 1 har kompletterats med en hänvisning till ytterligare definitioner och information i 

kommunens avfallsplan och kommunens hemsida.  

Bilaga 2: Anvisningar om sortering, emballering, och överlämning  
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Utseendet är nytt men innehållet i stort sett detsamma. En beskrivning av respektive avfallsslag ges 

här istället för i bilaga 1 Definitioner, medan hämtningsintervall istället flyttats till en egen bilaga 

(bilaga 3 Hämtningsintervall). Avfallsslagen listas i bokstavsordning.  

Ändringar eller förtydliganden i det nya förslaget till föreskrifter:  

 Elavfall: kan även lämnas i insamlingsbehållare som kallas Samlaren och som finns på 

vissa allmänna platser.  

 Förpackningar och returpapper: lämnas i första hand, om möjligt, i behållare vid 

fastigheten.  

 Grovavfall: tillagt att maximal vikt är 25 kg för grovavfall vid beställd hämtning 

(vitvaror undantagna).  

 Matfett, flytande: ska lämnas till ÅVC om mängden är större än vad som går att torka 

upp med hushållspapper, för att hindra större mängder matfett från att tömmas i 

avloppet. Tidigare angavs att behållare med fett skulle lämnas i restavfallet men 

numera kan resurserna tas tillvara bättre genom att insamling sker separat på ÅVC.  

 Annat avfall under producentansvar (bilar, däck, läkemedel m.m.) hänvisas till 

mottagarens instruktioner, då kommunen inte ansvarar för denna hantering.  

 Bilaga 3: Hämtningsintervall  

Tidigare Bilaga 3 hade rubriken Behållartyper och utgjordes av en förteckning av de behållartyper 

som användes i kommunen samt användningsområde och ägandeskap av respektive behållare. Det 

anses tillräckligt att i föreskrifterna ange vilka typer av behållare som ägs av kommunen resp. 

fastighetsinnehavaren (15 och 17 §§), samt att storlekar på behållare och vilka typer av avfall de är 

avsedda för framgår av taxan.  

1. En- och tvåbostadshus samt fritidshus  

 Förpackningar och returpapper: hade tidigare inget hämtningsintervall då kommunen 

inte ansvarade för hämtningen. Nu hämtas förpackningar varannan eller var fjärde 

vecka beroende på typ av material.  

Specificerat att hämtning från fritidshus sker vecka 16–41 (tidigare ”april-oktober”).  

 Mat- och restavfall hämtas varannan vecka, oavsett om fyrfackskärl eller enskilda kärl 

används. Om allt matavfall komposteras på den egna fastigheten kan hämtning av 

restavfall ske var fjärde vecka. Detta innebär inga förändringar jämfört med tidigare.  

Specificerat att hämtning från fritidshus sker vecka 16–41.  

 Latrin: specificerat att hämtning sker vecka 16–41 (tidigare ”sommarsäsongen”).   

2. Flerfamiljshus, verksamheter och gemensamhetslösningar  

 Säsongshämtning förekommer för verksamheter och gemensamhetslösningar. 

Sommarsäsong är vecka 16–41. Vintersäsong v. 49–14.  
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 Restavfall: Tömning av kärl och container kan vid behov ske tre gånger i veckan 

(tidigare max 2 ggr/vecka). För flerfamiljshus hämtas restavfall normalt varje vecka. 

Kärl kan tömmas varannan vecka. För verksamheter föreslås inga ändringar.  

 Matavfall: Även matavfall i kärl kan hämtas tre gånger per vecka.   

 Grovavfall: Kärl eller container hämtas enligt abonnemang, från kvartalsvis till 

två gånger per vecka (tidigare ”schemalagd hämtning”). Enskilda hämtningar sker som 

tidigare efter beställning.  

3. Slam- och fettavfall samt fosforfiltermaterial  

 Fettavskiljare ska tömmas minst tio gånger per år om inte utsträckt hämtningsintervall 

beviljats (tidigare ”i samråd mellan entreprenören och fastighetsinnehavaren” alt. efter 

beslut från VA-enheten). I många kommuner är kravet tömning varje månad, med 

hänvisning till svensk standard SS-EN 1825-2, för att säkerställa att fett inte läcker ut i 

avloppsledningarna. Detta innebär en ökad kostnad för abonnenten. Möjligheten finns 

att vid justering av taxan subventionera tömning av fettavskiljare under en period för 

att göra förändringen mindre ekonomiskt kännbar.  
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Samrådsredogörelse avfallsföreskrifter för Håbo kommun  
  

1. Bakgrund till förslaget  

Tekniska nämnden beslutade den 13 februari 2020 (14§) att avfallsföreskrifter för Håbo kommun 

ställs ut för samråd.   

  

2. Hur samrådet har bedrivits  
Förslag till nya avfallsföreskrifter har varit ute på samråd under tiden mellan den 18 februari 2020 

och den 20 mars 2020. Genomförandet av samråd skedde på följande sätt:   

 

 Kommunens hemsida/anslagstavla.    

 Direktutskick av handlingarna via e-post till ca 35 intressenter  

  

3. Sammanställning av inkomna remissvar  

Vid samrådstidens utgång har följande lämnat svar utan erinran på förslaget:   

 Enköpings kommun  

 Uppsala kommun  

  

Önskemål kom in från Håbo Företagare om en förenklad version av avfallsföreskrifterna.  

  

 Bygg och Miljönämnden Håbo kommun har inkommit med följande synpunkter:  

 

Yttrande på nya avfallsföreskrifter  
Synpunkter  

Bygg- och miljönämnden har tagit del av upprättat förslag till ny avfallsföreskrift i Håbo kommun 

och lämnar här följande synpunkter.  

Bygg- och miljönämnden anser att funktionen och hållbarheten av behållare, anläggningar, 

anordningar och utrymmen för avfallshantering ska underhållas och ges regelbunden service. Det är 

viktigt för att kraven på god arbetsmiljö ska uppfyllas och för att risken för skada eller olycksfall ska 

minimeras. Det är även viktigt för att undvika buller, lukt och skadedjur.   

Bygg- och miljönämnden anser att det är viktigt att trycka på funktionen och hållbarheten och inte 

endast underhåll och service som det nu står i § 19 förslaget till nya avfallsföreskrifter.   

 

Svar: Föreskrifterna har förtydligats med text angående funktion och hållbarhet  

 

Bygg- och miljönämnden vill uppmärksamma att det i § 24 kan vara svårt att veta vilken 

tillsynsmyndighet som avses på. Är det en specifik tillsynsmyndighet exempelvis kommunens 

tillsynsmyndighet enligt miljöbalken eller är det tillsynsmyndighet som kan variera i fall till fall 

exempelvis länsstyrelsen. Om det är kommunens tillsynsmyndighet enligt miljöbalken som avses kan 

förtydligande vara att skriva tillsynsmyndighets nämnd istället för tillsynsmyndighet. Om hänvisning 

sker till berörd tillsynsmyndighet bör det finnas information om vilka myndigheter som kan komma 

att bli berörda och varför. Länsstyrelsen är exempelvis tillsynsmyndighet över transport av farligt 

avfall. Länsstyrelsen kräver anmälan eller tillstånd för att transportera farligt avfall.  

Kommunens tillsynsmyndighet enligt miljöbalken eller vår tillsynsmyndighet är vår nämnd, sedan är 

det tjänstemän som utför tillsynen åt vår nämnds vägnar. Eventuellt kan annan berörd 
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tillsynsmyndighet för avfallshantering stå med. Bygg- och miljönämnden anser att det skulle vara bra 

med en kort förtydligande i § 24.   

 

Svar: Ändrat så att det numer står ”kommunens tillsynsmyndighet” och ”kommunens 

avfallsorganisation” i hela dokumentet.  

 

Bygg- och miljönämnden anser att slam- och oljeavskiljare bör läggas till i punktlista i samma punkt 

som där det står fettavskiljare i § 24.  

 

Svar: Ingen ändring i föreskrifterna då oljeavskiljare ej räknas som hushållsavfall.  

 

Bygg- och miljönämnden har ytterligare synpunkter på § 30. Tio meter är inte verklighetstroget. De 

flesta befintliga slamavskiljare ligger ofta mer än tio meter in på fastigheten i glesa bostadsområden 

och är sällan åtkomlig hela vägen med tungt fordon. En slambil, som har en 40 meters räckvidd, 

behöver ofta dra 20-30 meter med uppsugningsslangen.  För nya anläggningar går det att ha som 

målsättning 20 meter. För de befintliga anläggningarna är det här inte ett realistiskt krav. Bygg- och 

miljönämndens förslag är att tömning på befintliga anläggningar inte ska överstiga 40 meter. 

Tömning på nyare anläggningar bör inte överstiga 20 meter. Frågan om längden mellan fordon och 

tömningsanordning gäller även i § 41.   

 

Svar: Justerat och förtydligat text gällande avstånd.  

 

Bygg- och miljönämnden har ytterligare synpunkt på § 32 som tar upp avstånd till anläggningen. 

Förslagsvis bör måtten på avstånd vara till upphämtningsplats. Fastighetsägare ges då möjlighet att 

flytta behållare eller filterkassett/säck till upphämtningsplats från anläggningen. Det ger en större 

möjlighet för placeringen av anläggningen. Bygg- och miljönämnden föreslår att i andra stycket byta 

ut anläggande ska ske så att till upphämtningsplats ska vara belägen så att. Bygg- och miljönämnden 

föreslår även att tredje stycket ska börja med ” Vid hämtning av behållare ska den fria höjden….”  

 

Svar: Justerat och förtydligat text gällande avstånd samt ändrat text till ”Vid hämtning av 

behållare ska den fria höjden…  

 

Bygg- och miljönämnden anser att oljeavskiljare bör skrivas som slam- och oljeavskiljare på alla 

ställen. Det ger förtydligande till läsaren om att det alltid ingår en slam avskiljare för att 

reningsanläggningen ska ha en fullständig funktion för att rena oljeföroreningar. Att endast ha en 

oljeavskiljare är som att inte ha någon reningsanläggning eftersom oljeavskiljare inte fungerar utan 

en slamavskiljare.   

 

Ingen ändring i föreskrifterna då oljeavskiljare ej räknas som hushållsavfall.  

 

Bygg- och miljönämnden har synpunkter på § 38. Slambrunnar kan i många fall vara täckta med 

cementblock. Ett cementblock kan väga över 100 kg om inte mer. Återigen bör befintliga 

anläggningar tas i beaktande. Förslagsvis gäller kravet på utformning endast nya anläggningar från 

ett datum efter att avfallsföreskrifterna börjat gälla. En eller två månader bör vara rimlig 

övergångsbestämmelse för den här punkten. Viktigt att veta att det finns många befintliga 

anordningar som inte klarar kravet som föreslås i de nya avfallsföreskrifterna. Det betyder att en stor 

mängd av dem som har slamtömning i sina fastigheter inte klarar kravet, kanske utan att veta om det 

själva.    
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Svar: Avfallsavdelningen anser att nuvarande text i föreskrifterna ” om inte särskilda skäl 

föreligger” är tillräckligt för att innefatta även befintliga lock.  

 

Vid tillsyn avses hårdgjord yta vara asfalterad yta. Bygg- och miljönämnden anser därför att ordet 

hårdgjord inte ska användas som krav. Bygg- och miljönämnden anser att det är för hårt att ställa 

krav på hårdgjord yta. Det finns många slamavskiljare som ligger mitt på en fastighets gräsyta. 

Istället bör kravet ställas att marken ska vara framkomlig för tömningsfordon. Krav på hårdgjord yta 

finns i § 42.   

 

Svar: Förtydligat texten angående hårdgjort yta. 

 

I § 63 står det att matavfallskvarn ansluten till tank för mat- och fettavfall får installeras efter 

anmälan till avfallsansvarig nämnd. Ska det vara ett godkännande från avfallsansvarig nämnd och ska 

avfallsansvarig nämnd innan godkännande samråda med tillsynsansvarig nämnd? Vad ska krävas i en 

anmälan? Exempelvis rutin för skötsel, provtagning, besiktning och journalföring av tömning.   

Det skulle vara bra om avfallsavdelningen och miljöavdelningen kom överens om arbetsprocess som 

gör att personen som anmäler endast behöver anmäla till en avdelning i kommunen men att båda 

avdelningarna för avfall och miljö får möjlighet att granska anmälan, ta del av informationen och att 

avdelningarna har samsyn i vad som krävs för att få installera matavfallskvarn ansluten till tank för 

mat och fettavfall.  

Det är inte lämpligt att man kan göra en anmälan som endast innehåller uppgifter om att de tänkt göra 

en installation och att rutiner för skötsel, provtagning, besiktning inte är utrett innan. För att korta ner 

text i föreskrifterna kan hänvisning ske till svensk standard för fettavskiljare. I standarden ingår krav 

på skötsel, provtagning, besiktning med mera. Bygg- och miljönämnden anser att anmälan bör gå till 

avfallsansvarig nämnd och godkännande bör inte ges innan samverkan med tillsynsansvarig nämnd 

skett.   

 

Svar: Ingen ändring i föreskrifterna. Rutiner, dokument och blanketter kommer att tas fram i 

samråd med tillsynsansvarig nämnd för att underlätta för både handläggning av ärendena och för 

den kommuninvånare eller verksamhet som gör en anmälan eller skickar in en ansökan i ett 

ärende 
 

§ 67 handlar om ansökan om ändrad tömningsintervall av fettavskiljare och tank för mat- och 

fettavfall. Vid tillsyn bör beslut på ansökan kunna visas upp och det är därför viktigt att en sådan 

information finns med i beslutet på ansökan. När ansökan handläggs bör samverkan ske med 

tillsynsansvarig nämnd som kan ha information om sökande som kan vara till hjälp i bedömningen 

om avfallsintervallets behov. En processkartläggning över hur en anmälan hanteras bör innehålla att 

samverkan ska ske.   

  

Svar: Ingen ändring i föreskrifterna. Rutiner, dokument och blanketter kommer att tas fram i 

samråd med tillsynsansvarig nämnd för att underlätta för både handläggning av ärendena och för 

den kommuninvånare eller verksamhet som gör en anmälan eller skickar in en ansökan i ett 

ärende 
  

I bilaga 1 Definitioner står det ”Med den avfallsansvariga nämnden avses Tekniska nämnden i Håbo 

kommun.” Behöver det stå med? Det kan vara självklart men ändå kan det vara värt att reflektera 

över. Går det att läsa någon annanstans i kommunens organisation? Vad händer på längre sikt om det 
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skulle ske någon omorganisation? Detsamma gäller definitionen om tillsynsansvarig nämnd, bygg- 

och miljönämnden och alla andra ställen där det står dagens namn på förvaltningar, enheter och 

avdelningar.  

Svar: Ingen ändring.  

 

Bygg- och miljönämnden anser att det bör förtydligas i den nya avfallsförordningen om farligt avfall 

från slam- och oljeavskiljare räknas till hushållsavfall eller inte. Tekniska förvaltningen bör även 

utreda om det kan vara skillnader om det är hushållsavfall om det kommer från en flerfamiljshus 

parkering eller en bilverkstad.   

 

Svar: ingen ändring då farligt avfall från slam- och oljeavskiljare ej räknas som hushållsavfall  

 

Bygg- och miljönämnden anser att följande bör finnas med under rubriken skötsel och tillsyn.  

 Hantering av slam- och oljeavskiljare samt fettavskiljare ska ha en skötselrutin och tömningar 

ska journalföras. Dokumentationen ska kunna visas upp vid tillsynsbesök för kommunens 

tillsynsmyndighet.  

 Kommunens tillsynsmyndighet får förelägga om ytterligare skyddsåtgärder för att människors 

hälsa och miljö ska skyddas.    

  

Svar: Kompletterat § 20 med text angående skötselrutin för fettavskiljare.  

  

Bygg- och miljönämnden anser att tiden för när ansökningar ska vara inne bör vara samma i §§ 66, 

67 och 69 samt att det bör vara 2 månader.    

  

Svar: Justerat texten i ovan §§ till 2 månader.  

  

Bygg- och miljönämnden har följande synpunkter på bilaga 2 till de nya avfallsföreskrifterna.   

I beskrivningen av ”Avfallsslag latrin”: Definitionen bör ändras från ”Blandning av urin och 

extrementer från människor” till ”Blandning av urin och fekalier från människor”. Extrementer är ett 

onödigt avancerat och sällan använt ord.  

  

Svar: Lagt till ordet ”fekalier”  

 

 I kravet på emballering för latrin så anges att latrin max får väga 15 kg. Det är en liten mängd i 

jämförelse vad kärlen faktiskt kan väga.   

 

Svar: Ingen justering  

  

 För tömning av minireningsverk bör ordet ”minst en gång” tas bort och istället skriva ”en gång per 

år.”. Ett minireningsverk ska tömmas utifrån tillverkarens rekommendationer, och enligt tillverkarens 

rekommendation kan det vara från en gång per år till vart tredje och till vart tionde år.    

 

Svar: Justerat text enligt ovan.  

 

Tömning av fettavskiljare bör följa svensk standard SS-EN 1825-2. Tömning och rengöring av 

fettavskiljaren ska ske så ofta att fettavskiljarens funktion bibehålls. Enligt standarden SS-EN 1825-2 

ska fettavskiljare tömmas helt och rengöras invändigt minst en gång per månad till var fjortonde dag 

för att fungera tillfredsställande, om inte driftserfarenheten säger annat. Det är även viktigt att 
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tömningen av fettavskiljare kan anpassas till driftförhållande och speciellt med hänsyn till 

säsongsverksamheter. Exempelvis kan en kommentar om att tömningskraven gäller när verksamhet 

är i drift. Att föra in en sådan mening skulle minska dispensansökningar för säsongsverksamheter. 

    

Svar: Kompletterat med text ”under den period som verksamheten är i drift”  
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Inledande bestämmelser 

1 § För kommunens avfallshantering gäller 

 miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927), 

 föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken  

 andra författningar som berör avfallshantering. 

Utöver de författningar som anges i första stycket gäller dessa föreskrifter om avfallshantering. 

Definitioner 

2 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i 15 kap. 

miljöbalken och avfallsförordningen. I övrigt används följande begrepp med de betydelser som här 

anges: 

 Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap 5 § 

fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. Tomträttshavare och 

samfällighetsförening kan i förekommande fall jämställas med fastighetsinnehavare. 

 Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att vara fastighetsinnehavare, har rätt att bruka 

eller nyttja fastighet eller del därav.  

 Med behållare avses kärl, säck, container, krantömmande behållare, sopsugsbehållare samt 

specialbehållare för olika typer av fast och flytande avfall. 

För övriga definitioner och ordförklaringar, se bilaga 1. 

Ansvar för avfallshanteringen 

Kommunens ansvar 

3 § Tekniska nämnden (nedan kallad TN) ansvarar för de uppgifter som enligt miljöbalken eller andra 

författningar ingår i kommunens ansvar i fråga om avfallshantering. I vissa fall är dessa frågor 

delegerade till Tekniska förvaltningen (nedan kallad TF), som har verksamhetsansvaret för 

avfallshanteringen i kommunen. Avfallshanteringen i kommunen utförs av kommunen eller den eller 

de entreprenörer som kommunen tecknat avtal med. 

4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade 

med stöd av miljöbalken, inklusive dessa föreskrifter, utförs av Bygg- och Miljönämnden.  

För prövning och tillsyn har Bygg- och Miljönämnden rätt att ta ut avgift från den sökande. 

5 § Kommunfullmäktige meddelar, med stöd av 27 kap. 4-6 §§ miljöbalken, föreskrifter om vilken 

avgift som ska betalas för den avfallshantering som utförs genom kommunens försorg. 

Fastighetsinnehavares ansvar 

6 § Fastighetsinnehavare är ansvarig för hur uppkommet avfall hanteras inom fastigheten, om inte 

annat särskilt anges i dessa föreskrifter.  

7 § Fastighetsinnehavare är skyldiga att betala avgift enligt gällande avfallstaxa fastställd av 

kommunfullmäktige.  

8 § Fastighetsinnehavare är skyldig att i erforderlig omfattning informera den eller de som bor eller är 

verksam i fastigheten om dessa föreskrifter. Fastighetsinnehavaren är ansvarig för att reglerna 

efterlevs. 
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9 § Fastighetsinnehavare är skyldig att snarast anmäla ändring av ägarförhållanden eller annan 

förändring som berör avfallshanteringen i fastigheten till kommunen eller till kommunens 

entreprenör. 

10 § Fastighetsinnehavare är skyldig att rätta sig efter kommunens anvisningar om hantering av 

hushållsavfall som uppkommer inom fastighet, så att kommunen kan fullgöra sin 

bortforslingsskyldighet.  

Producenternas ansvar 

11 § Producenter ansvarar för avfall som omfattas av producentansvar i enlighet med respektive 

förordning om producentansvar. 

12 § Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller en vara som 

är innesluten i en sådan förpackning ska på anmodan av kommunen lämna de uppgifter i fråga om 

förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för 

kommunens renhållningsordning. 

Hushållsavfall 

Sortering av avfall 

13 § Hushållsavfall ska sorteras och lämnas enligt bilaga 2. 

14 § Fastighetsinnehavare ska på de sätt som beskrivs i bilaga 2 skapa möjlighet för de boende samt 

andra brukare av fastigheten att på något av de beskrivna sätten sortera ut de fraktioner som beskrivs i 

samma bilaga. Avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa eller miljön 

inte uppkommer. 

§ 15 Fastighetsinnehavare ska skapa möjlighet för sortering av matavfall och restavfall i två separata 

behållare. Eget omhändertagande av matavfall kan ske efter anmälan till kommunen enligt 66 §. 

16 § Vid felsortering av matavfall hanteras matavfallet som restavfall. Fastighetsinnehavaren 

informeras och ansvarar för att vidta åtgärder så att sorteringen förbättras.  

17 § Kommunen och entreprenören har rätt att göra stickprovskontroll av hushållsavfallet för att 

kontrollera att anvisningar om sortering och övriga bestämmelser följs, i syfte att säkerställa att 

renheten på avfallet upprätthålls. Med stickprovskontroll avses även plockanalyser som utförs på 

slumpmässigt utvalt hushållsavfall i syfte att undersöka avfallets sammansättning i stort. 

Skyldighet att lämna hushållsavfall 

18 § Hushållsavfall ska lämnas till de insamlingssystem som kommunen tillhandahåller, om inte 

annat särskilt anges i dessa föreskrifter. 

Anskaffande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning  

19 § En förteckning över behållare, utrustning och anläggningar som används i kommunen samt vem 

som äger och tillhandahåller dem anges i bilaga 3. På behållare som är märkta för identifiering eller 

med abonnemangsmärkning får märkningarna inte tas bort eller göras oläsliga.  

20 § Fastighetsinnehavare har ansvar för tillsyn av samtliga behållare som används för avfall som 

uppstår på fastigheten. Kommunen äger och tillhandahåller kärl och plastbox, men 

fastighetsinnehavare ansvarar för rengöring av dem. För underhåll och rengöring av övriga behållare 

ansvarar den som äger behållaren. 
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21 § Fastighetsinnehavaren är ansvarig för anskaffande, utformning, anordnande, installation och 

underhåll av övriga inom fastigheten installerade anordningar för avfallshanteringen, t.ex. sopskåp, 

krantömmande behållare, komprimatorer samt avfallsutrymme. Behållare ska medge hantering med 

den utrustning som används i kommunens insamlingssystem. 

Avfallsutrymmen, hämtningsplats, gång- och transportvägar 

22 § Hushållsavfall hämtas normalt vid den fastighet där avfallet uppkommer. För att kunna fullgöra 

sin bortforslingsskyldighet kan TF anvisa hämtningsplats för enskilda eller grupp av 

fastighetsinnehavare utanför fastigheten, under förutsättning att godtagbara hämtningsförhållanden 

inte har uppnåtts inom fastigheten.   

23 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare har ansvar för utformning, anordnande och 

underhåll av hämtningsplats inom den fastighet där avfallet uppkommer samt, i skälig omfattning, för 

annan hämtningsplats som TF anvisat enligt 22 §.  

24 § Hämtningsplats ska utformas, anordnas, underhållas, skötas och rengöras så att krav på god 

arbetsmiljö och tillgänglighet uppfylls samt så att risk för driftsavbrott, olycksfall, skadedjur och 

annan olägenhet minimeras.  

25 § Matavfall från livsmedelshantering i storkök, restaurang och livsmedelsbutik som förvaras i kärl 

ska förvaras i kylt utrymme. 

26 § Entreprenören ska ha tillträde till avfallsutrymme och hämtningsplats. Nycklar, portkoder och 

dylikt ska lämnas till entreprenören. Ändringar ska utan anmaning meddelas TF eller kommunens 

entreprenör. 

27 § Behållare för uppsamling av avfall ska vara placerad så att hämtning underlättas och så att 

olägenhet inte uppstår. Behållare ska placeras så att den kan tömmas och hanteras med den utrustning 

som används i kommunens insamlingssystem.  

28 § Kärl ska vara uppställt så nära hämtningsfordonets angöringsplats som möjligt, eller på annan 

plats som TF godkänner. Kärl ska placeras så att väg- eller gatuunderhåll inte hindras eller risk för 

trafiken inte uppstår. Säck ska vara placerad så att den kan hämtas med kärra. 

Om hämtning sker med sidolastande bil ska kärl placeras högst 1,5 meter från fordonets 

angöringsplats med hjulen mot fastigheten och lockets öppning mot gatan. Kärlet ska stå placerat så 

att det är 1 meter fritt runt om hela kärlet.  

Om hämtning sker med baklastande bil ska kärlet placeras högst 3 meter från fordonets 

angöringsplats med hjulen mot gatan. För avstånd över 3,0 meter utgår särskilt gångvägstillägg enligt 

taxa. Gångväg får inte överstiga 30 meter. Om det finns särskilda skäl kan TN, efter ansökan, besluta 

att gångväg får vara längre än 30 meter.  

Backning måste alltid kunna ske på ett betryggande sätt och endast i undantagsfall samt i samband 

med vändning.  

29 § Behållare som töms med kranbil ska placeras maximalt ca 5 meter från kranbilens 

angöringsplats om inte annat medges. För tömning med kranbil behövs en fri höjd upp till 10 meter. 

30 § Fastighetsinnehavare ansvarar för att transportväg som denne råder över är framkomlig året runt. 

Om transportväg inte är framkomlig uteblir hämtningen. Då hinder har undanröjts kan extra hämtning 

beställas på fastighetsinnehavarens bekostnad. 
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31 § Enskild väg och tomtmark som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall ska vara dimensionerad 

och hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon som normalt används i kommunen. 

Om farbar transportväg inte kan ordnas kan kommunen anvisa annan hämtningsplats, enligt 22-23 §§. 

32 § Gångväg för hämtningspersonal och transportväg för hushållsavfall ska vara så kort som möjligt, 

jämn, hårdgjord, utan trappsteg och utformad så att krav på god arbetsmiljö uppfylls. Gång- och 

transportväg ska hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.  

Emballering av avfall, fyllnadsgrad och vikt 

33 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall som behållaren och utrymmet 

är avsett för. Avfall ska vara väl emballerat så att avfallet inte kan spridas och så att skada, 

arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer. 

34 § Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Behållarens vikt och dragmotstånd ska 

uppfylla krav på god arbetsmiljö. För maxvikter och dragmotstånd gäller Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter. 

35 § Behållare som är överfull, för tung för att kunna hanteras eller på annat sätt inte uppfyller de 

krav som ställs, töms inte. Löst avfall utanför behållare tas ej med. Fastighetsinnehavaren ska åtgärda 

hindret, därefter kan fastighetsinnehavaren mot extra kostnad beställa extra hämtning av avfallet. 

36 § För utsorterat matavfall ska påsar och påshållare som tillhandahålls av TF användas. 

37 § Fastighetsinnehavare kan, vid enstaka tillfällen då behållaren inte räcker till, använda extra säck 

eller speciella hämtning-betald-säckar. Hämtning-betald-säcken ställs ut och hämtas vid ordinarie 

hämtningstillfälle. Hämtning av extra säck mot avgift beställs hos kommunen, hämtningen sker i 

samband med nästkommande ordinarie hämtningstillfälle. 

38 § Vid upprepade avvikelser från gällande abonnemang, såsom överfulla behållare eller förekomst 

av extra säckar, har TF rätt att besluta om ändring av abonnemanget. 

Hämtningsområde  

39 § Kommunen utgör ett hämtningsområde. 

Hämtningsintervall och hämtningstider 

40 § Hushållsavfall hämtas normalt måndag-fredag på fasta hämtningsdagar. Avfallet ska vara 

tillgängligt för hämtning mellan kl. 06.30 och 17.00 på hämtningsdagen. Om särskilda skäl föreligger 

kan avfallet hämtas fram till kl. 22.00. Slam och urin från enskilda avlopp kan hämtas akut på andra 

tider. 
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41 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med nedanstående intervall: 

Restavfall  

 Ordinarie 

hämtning 

Hämtning 

sker minst 

Hämtning sker 

som mest 

Hämtningsperiod 

En- och 

tvåbostadshus 

Varannan 

vecka 

En gång per 

månad 

Varannan vecka Året runt 

Fritidsboende Varannan 

vecka 

En gång per 

månad 

Varannan vecka Under perioden 

mitten av april till 

mitten av oktober. 

Övrig tid efter 

särskild beställning 

Flerbostadshus, 

restavfall i kärl 

och container 

Varje vecka Varannan 

vecka 

Två gånger per 

vecka 

Året runt 

Flerbostadshus, 

restavfall i 

krantömmande 

behållare 

Varannan 

vecka 

Varannan 

vecka 

Två gånger per 

vecka 

Året runt 

Verksamheter Varje vecka En gång per 

månad 

Tre gånger per 

vecka 

Året runt eller under 

del av året för 

säsongsbundna 

verksamheter enligt 

överenskommelse 

med TF 
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Matavfall  

 

 

  

 Ordinarie hämtning Hämtningsperiod 

En- och tvåbostadshus Varannan vecka  Året runt 

Fritidsboende Varannan vecka  Under perioden mitten av 

april till mitten av oktober. 

Övrig tid efter särskild 

beställning 

Flerbostadshus, matavfall i 

kärl  

Med samma 

hämtningsintervall som för 

restavfall, men vid hämtning 

av restavfall mer sällan än 

varannan vecka sker 

hämtning av matavfall minst 

varannan vecka 

Året runt 

Flerbostadshus, matavfall i 

krantömmande behållare 

Med samma 

hämtningsintervall som för 

restavfall, men vid hämtning 

av restavfall mer sällan än 

varannan vecka sker 

hämtning av matavfall minst 

varannan vecka 

Året runt 

Verksamheter Med samma 

hämtningsintervall som för 

restavfall, men vid hämtning 

av restavfall mer sällan än 

varannan vecka sker 

hämtning av matavfall minst 

varannan vecka 

Året runt eller under del av 

året för säsongsbundna 

verksamheter enligt 

överenskommelse med TF 
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Latrin, slam, urin, fosforfällor och fett 

Hämtning av latrinbehållare från fritidsboende sker endast efter beställning, senast en vecka före 

hämtningsveckan. Ordinarie hämtning sker en gång per månad under perioden 15 april -15 oktober. 

Övrig tid sker hämtning efter särskild beställning. 

Tömning av slamavskiljare med ansluten wc ska ske minst en gång per år. 

Tömning av slutna tankar och urintankar ska ske minst en gång per år, efter beställning.  

Tömning av slamavskiljare med anslutet bad-, disk- och tvättavloppsvatten (BDT) ska ske minst 

vartannat år.  

Tömning av minireningsverk ska ske minst en gång per år eller enligt tillverkarens rekommendation. 

Filtermaterial från fosforfällor och andra jämförbara filter ska bytas med det intervall som 

leverantören anvisar.  

Tömning av fettavskiljare ska ske minst två gånger per år. 

Hämtningsintervall för övriga slag av hushållsavfall framgår av sorteringsanvisningarna i bilaga 2. 

Farligt avfall från hushåll 

42 § Farligt avfall ska hållas skilt från annat avfall. Olika typer av farligt avfall får inte blandas med 

varandra. Avfallet ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll.  

43 § Farligt avfall lämnas till kommunens insamlingssystem för farligt avfall enligt bilaga 2. 

Elavfall och batterier från hushåll 

44 § Avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter, inklusive batterier och ljuskällor, ska 

hållas skilt från annat avfall.  

45 § Elavfall och batterier lämnas till producenternas eller kommunens insamlingssystem enligt 

bilaga 2. 

Grovavfall från hushåll 

46 § Grovavfall ska hållas skilt från annat avfall och hanteras enligt bilaga 2.  

47 § I flerbostadshus ska fastighetsinnehavare anvisa de boende lämplig uppsamlingsplats för 

grovavfall inom eller i anslutning till fastigheten.  

Trädgårdsavfall från hushåll 

48 § Trädgårdsavfall ska hållas skilt från annat avfall och hanteras enligt bilaga 2. 

49 § Torrt, vedartat, trädgårdsavfall från hushåll som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas 

endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår och det i övrigt inte strider mot annan författning. I 

kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön föreskrivs när eldning inte 

får förekomma. 

Latrin 

50 § Avfall från torrklosett utan anslutning till avloppsledning ska samlas upp i täta behållare. 

51 § Hämtning av latrin ska kunna ske på ett sätt som uppfyller krav på god arbetsmiljö. 

Latrinbehållare ska förslutas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren. Om det finns 

särskilda skäl kan TN, efter ansökan, besluta att hämtning av latrinbehållare från toalettutrymme får 

ske mot extra avgift. 
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52 § Latrin hämtas vid fastighetsgräns eller på annan av TF anvisad plats så nära hämtningsfordonets 

angöringsplats som möjligt. Lyft- och transporthjälpmedel ska kunna användas. Latrinkärl får 

maximalt väga 15 kg.  

53 § Kemikalier eller annat ämne som försvårar den fortsatta hanteringen av latrin får inte tillföras. 

Slam och urin från enskilda avlopp 

54 § Enskilda slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk ska vara lättillgängliga för tömning. 

Lock, manlucka eller annan tömningsanordning får inte vara övertäckt vid tömning. Hämtning av 

slam och urin ska kunna ske på ett sätt som uppfyller krav på god arbetsmiljö och enligt bilaga 2.  

55 § Avståndet mellan anläggning och uppställningsplats för slamtömningsfordonet får inte överstiga 

20 meter för befintliga anläggningar eller 10 meter vid ny- och omprövning av avloppsanläggning. 

Om avståndet är så långt att tömningen försvåras ska fastighetsinnehavaren underlätta arbetet genom 

egna särskilda kopplingar eller anslutningsslangar. Om det finns särskilda skäl får TN, efter ansökan, 

besluta att avståndet får vara längre än vad som anges i första meningen. För avstånd över 20 meter 

debiteras tilläggsavgift för extra slangdragning. 

Fosforfällor 

56 § Filtermaterial från fosforfällor ska vara förpackat och tillgängligt på sådant sätt att hämtning kan 

utföras enligt bilaga 2. Eventuella instruktioner som behövs i samband med hämtningen ska 

tillhandahållas av fastighetsinnehavaren. Efter hämtning av uttjänt filtermaterial bör nytt filtermaterial 

tillföras anläggningen genom fastighetsinnehavarens försorg. 

Fett från fettavskiljare 

57 § Fettavskiljare ska vara lättillgängliga för tömning. Lock, manlucka eller annan 

tömningsanordning får inte vara övertäckt vid tömning. Hämtning av fett ska kunna ske på ett sätt 

som uppfyller krav på god arbetsmiljö och enligt bilaga 2.  

58 § Avståndet mellan anläggning och uppställningsplats för slamtömningsfordonet får inte överstiga 

20 meter för befintliga anläggningar eller 10 meter vid om- eller nybyggnation. Om avståndet är så 

långt att hämtningen försvåras ska fastighetsinnehavaren underlätta arbetet genom egna särskilda 

kopplingar eller anslutningsslangar. Om det finns särskilda skäl får TN, efter ansökan, besluta att 

avståndet får vara längre än vad som anges i första meningen. För avstånd över 20 meter debiteras 

tilläggsavgift för extra slangdragning. 

59 § Efter tömning ska fettavskiljare återfyllas med vatten genom fastighetsinnehavarens eller 

nyttjanderättshavarens försorg. 

Avfall med producentansvar 

60 § Hushåll och andra förbrukare ska, i enlighet med vad som föreskrivs i respektive förordning om 

producentansvar, sortera ut avfall som omfattas av producentansvar och lämna avfallet till de 

insamlingssystem som producenterna tillhandahåller enligt bilaga 2. Elavfall kan dock hämtas av 

kommunen, se 44-45 §§.  

61 § Vid fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar, som omfattas av producentansvar, 

sker hämtning efter överenskommelse mellan fastighetsinnehavare och entreprenör som har de 

tillstånd och avtal som krävs av producenterna. 

Annat avfall än hushållsavfall 
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62 § Den som i kommunen yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än 

hushållsavfall ska på begäran av kommunen lämna de uppgifter i fråga om avfallets art, 

sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens 

renhållningsordning. 

Undantag 

Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 

63 § Anmälan respektive ansökan om undantag eller dispens ska vara skriftlig och lämnas till 

prövande nämnd enligt 63-71 §§. Undantag från 28, 51, 55 och 58 §§ beslutas av TN. Ansökan om 

dispens från dessa föreskrifter utöver de undantag som specificeras i 28, 51, 55, 58, 64-71 §§ sker till 

Bygg- och Miljönämnden. 

Anmälan och ansökan ska alltid innehålla uppgifter om fastighet och fastighetsinnehavare eller 

nyttjanderättshavare, vilka avfallsslag som avses omhändertas, den tidsperiod som avses och på vilket 

sätt omhändertagandet ska ske. Ansökan om dispens för eget omhändertagande av latrin, slam eller 

filtermaterial ska även innehålla en detaljerad beskrivning av anläggningen och uppgifter om de 

beräknade avfallsmängderna. 

Beslut om dispens och undantag är personliga och i normalfallet tidsbegränsade. Undantag ska 

omprövas om förutsättningarna ändrats. Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren har 

skyldighet att meddela sådan förändring. Undantag som medgetts med stöd av tidigare 

renhållningsordning ska gälla tills kommunen beslutar om annat. 

Undantag från krav på utsortering av matavfall 

64 § Fastighetsinnehavare som av byggnadstekniska eller andra skäl inte kan införa sortering av 

matavfall i separat behållare i områden där matavfallsutsortering har införts enligt 15 § kan efter 

ansökan om undantag till TN beviljas att lämna restavfall utan att sortera ut matavfall i enlighet med 

gällande taxa. Undantaget gäller för en period om längst två år från det datum beslut är taget.  

Förutsättningar för eget omhändertagande av hushållsavfall 

65 § Avfall får endast tas omhand på den egna fastigheten enligt vad som anges nedan och under 

förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.  

66 § Trädgårdsavfall får komposteras utan särskild anmälan under förutsättning att det kan ske utan 

risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.  

Bortskaffande eller återvinning av annat hushållsavfall än trädgårdsavfall kräver anmälan till 

kommunen enligt 45 § avfallsförordningen eller ansökan om dispens enligt 15 kap. 25 § miljöbalken. 

Följande krav gäller: 

Latrin 

Eget omhändertagande av latrin på den egna fastigheten får ske efter ansökan om dispens till Bygg- 

och Miljönämnden, om omhändertagandet kan ske på ett sådant sätt att olägenhet för människors 

hälsa eller miljön, eller näringsläckage, inte uppstår.  

Slam och filtermaterial 

Eget omhändertagande av slam och filtermaterial kan medges på den egna fastigheten efter ansökan 

om dispens till Bygg- och Miljönämnden, om omhändertagandet kan ske på ett sådant sätt att 

olägenhet för människors hälsa eller miljön, eller näringsläckage, inte uppstår. 
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Matavfall 

Kompostering av matavfall på den egna fastigheten får ske efter anmälan till Bygg- och 

Miljönämnden om det sker i en isolerad, sluten, skadedjurssäker behållare som kan användas året 

runt.  

Eget omhändertagande av matavfall med matavfallskvarn kopplat till enskilt avlopp får ske efter 

anmälan till Bygg- och Miljönämnden. 

Matavfallskvarnar kopplade till det kommunala avloppsnätet regleras i kommunens ABVA. Enligt 

ABVA krävs skriftligt medgivande av kommunens VA-enhet för utsläpp av avfall från 

matavfallskvarn till det kommunala avloppsnätet. 

Matavfallskvarn ansluten till sluten tank får installeras efter anmälan till TN förutsatt att kraven i 55 § 

uppfylls.  

Utsträckt hämtningsintervall 

67 § Fastighet med godkänd avloppsanläggning kan, efter ansökan till Bygg- och Miljönämnden, 

under förutsättning att ingen olägenhet för människors hälsa och miljön uppstår, medges förlängt 

tömningsintervall för slam eller urin. Villkoret är att anläggningen uppfyller Naturvårdsverket 

Allmänna Råd (2006:7) om små avloppsanläggningar, har tillstånd av Bygg- och Miljönämnden och 

är slutinspekterad av Bygg- och Miljönämnden  

Efter ansökan till VA-enheten kan hämtningsintervallen för tömning av fettavskiljare utglesas. 

Gemensam avfallsbehållare 

68 § Två eller flera närbelägna fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan, efter ansökan till 

TN, medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare under förutsättning att bestämmelserna i 

dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller 

miljön inte uppstår. I områden med matavfallssortering ska båda behållarna användas gemensamt. 

Uppehåll i hämtning 

69 § Uppehåll i hämtning vid en- och tvåbostadshus kan efter ansökan medges fastighetsinnehavare 

eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om 

minst sex (6) månader.  

För fritidsboende gäller motsvarande om uppehållet avser hela hämtningsperioden från mitten av 

april till mitten av oktober. 

Uppehåll i hämtning från verksamhet kan efter ansökan medges om verksamhet inte kommer att 

bedrivas under en sammanhängande tid om minst en månad. 

Ansökan ska lämnas till TN senast en månad före den avsedda uppehållsperioden. 

Befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen 

70 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på 

ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till Bygg- och 

Miljönämnden befrias från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande 

och återvinning, om det finns särskilda skäl. 
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Utveckling inom avfallshanteringen 

71 § TN får, efter samråd med Bygg- och Miljönämnden, bedriva försöksverksamhet med sortering, 

insamling, lagring och/eller transport av avfall utan hinder av avfallsföreskrifterna. 

Ikraftträdande 

72 § Dessa avfallsföreskrifter träder ikraft 2013-05-01 då renhållningsordning för Håbo kommun 

antagen 2007-02-26 upphör att gälla.  
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Bilaga 1 Definitioner och ordförklaringar 

(MB=Miljöbalken, kursiv text= lagtext) 

ABVA ABVA avser Allmänna bestämmelser om 

användande av Håbo kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning. 

 

Angöringsplats Angöringsplatsen är den plats där 

hämtningsfordonet stannar när avfall ska hämtas.  

 

Avfall Med avfall avses varje föremål eller ämne som 

innehavaren gör sig av med eller avser eller är 

skyldig att göra sig av med (MB 15 kap. 1 §). 

 

Batterier Ett batteri är en källa till elektrisk energi. Alla 

batterier omfattas av producentansvar och ska samlas 

in. Batterier delas in i typerna industribatteri, 

bilbatteri och bärbara batterier.  

 

Behållare Med behållare avses säck, kärl av plast, container, 

krantömmande behållare, latrinbehållare eller någon 

annan anordning för uppsamling av hushållsavfall.  

 

Bygg- och rivningsavfall Bygg- och rivningsavfall är avfall som uppkommer 

vid bygg- och anläggningsverksamhet, vid rivnings- 

och renoveringsarbeten samt jord- och schaktmassor. 

Som bygg- och rivningsavfall räknas även avfall från 

privatpersoners större renoveringar. Bygg- och 

rivningsavfall utgör inte hushållsavfall. 

 

 

Ej brännbart avfall Med ej brännbart avfall avser avfall som inte 

brinner även om energi tillförs, tex metall, glas, 

porslin keramik sten och gips. 

 

 

Elavfall Med elavfall avses avfall från elektriska och 

elektroniska produkter. Exempel på elavfall är 

uttjänta eller kasserade datorer, TV-apparater, 

hushållsmaskiner (diskmaskin, spis, brödrost etc), 

telefoner, mobiltelefoner, klockor och leksaker. 
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Ljuskällor (lysrör, lågenergilampor, ledlampor och 

glödlampor) är också elavfall.  

 

 

Entreprenör Entreprenören är det företag som efter upphandling 

i konkurrens anlitas av kommunen för att utföra 

hämtning och omhändertagande av avfall. 

  

Farligt avfall Farligt avfall är allting som kan skada människors 

hälsa eller miljön. Till farligt avfall hör t.ex. färg- 

och lackavfall, lim, lösningsmedel, kemikalier, 

bekämpningsmedel, rengöringsmedel, spillolja och 

avfall med kvicksilver, PCB-haltigt avfall och 

cyanidrester. Utförligare precisering av vad som 

räknas till farligt avfall finns i bilaga 4 i 

avfallsförordningen (2011:927). 

 

Fastighetsinnehavare Med fastighetsinnehavare avses den som är 

fastighetsägare eller den som enligt 

fastighetstaxeringslagen ska anses som 

fastighetsägare. Tomträttsinnehavare och 

samfällighetsförening kan i förekommande fall 

jämställas med fastighetsinnehavare. 

 

 

Fastighetsnära insamling av 

förpackningar 

Med fastighetsnära insamling av förpackningar 

avses insamling som sker på eller i direkt anslutning 

till den fastighet där avfallet uppkommer. 

Alternativet till fastighetsnära insamling är att 

förpackningarna lämnas till producenternas 

återvinningsstationer. 

 

Fettavskiljare En fettavskiljare är en anordning som används för 

att samla upp slam i form av fettavfall i 

avloppsvatten från lokaler där livsmedel hanteras 

yrkesmässigt. Fettet skulle annars avsättas i 

ledningsnätet och kunna orsaka stopp. 

 

Fosforfälla En fosforfälla är en typ av filter som används i 

enskilda avlopp för att ta bort fosfor från 

avloppsvattnet. 
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Grovavfall Med grovavfall avses, i enlighet med § 5 

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:4), sådant 

avfall från hushållen som är så tungt eller 

skrymmande eller har andra egenskaper som gör att 

det inte är lämpligt att samla in i ordinarie behållare 

för restavfall. Exempel på grovavfall är trasiga 

möbler och cyklar. Som grovavfall räknas även avfall 

från mindre underhållsarbeten och reparationer i 

bostad. Till grovavfall hör inte bygg- och 

rivningsavfall.  

 

Gångväg Med gångväg avses den gångyta som används av 

hämtningspersonalen för att transportera avfall från 

hämtningsplats till hämtningsfordonet. Gångvägen 

mäts som enkel väg mellan hämtningsfordonets 

angöringsplats och hämtningsplatsen. 

 

Hushållsavfall Med hushållsavfall avses avfall som kommer från 

hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan 

verksamhet (MB 15 kap. 3 §). Till hushållsavfall 

samt därmed jämförligt avfall räknas avfall som 

uppkommer som en direkt följd av att människor 

uppehåller sig i en bostad, lokal eller anläggning 

oavsett verksamhet. Som exempel kan nämnas 

köksavfall och städsopor som uppkommer i hushåll, 

industrier, kontor, handel och hantverk, restauranger 

och storkök, skolor och förskolor, järnvägs- och 

busstationer, sjukhus och andra vårdinrättningar, 

samlingslokaler, fritidsanläggningar och 

byggarbetsplatser. 

 

  

Hämtningsplats Med hämtningsplats avses utrymme eller plats där 

en eller flera behållare är placerade för hämtning av 

hushållsavfall. 

 

Insamlingssystem Med insamlingssystem avses det sätt som olika slags 

avfall samlas in på. 

 

Kompostering Med kompostering avses biologisk behandling där 

organiskt avfall bryts ner aerobt (under förbrukning 
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av syre). 

 

Krantömmande behållare En krantömmande behållare är en större behållare 

som töms med kranbil. Behållaren kan vara 

markbehållare eller underjordsbehållare. 

 

Matavfall Med matavfall avses särskilt utsorterat, organiskt 

avfall som komposteras eller samlas in separat för 

biologisk behandling. Matavfall består av rester från 

matberedning och måltider.  

 

Matavfallskvarn Matavfallskvarn används för sönderdelning av 

matavfall så att det kan samlas upp i särskild sluten 

tank eller följa med avloppsvattnet ut i ledningsnätet 

eller till enskilt avlopp.  

 

Nyttjanderättshavare Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att 

omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt 

att bruka eller nyttja fastighet. 

 

Producent Med producent avses 

1. den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige 

eller säljer en vara eller en förpackning, eller 

2. den som i sin yrkesmässiga verksamhet 

frambringar avfall som kräver särskilda åtgärder av 

renhållnings- eller miljöskäl (MB 15 kap. 12 §). 

 

Producentansvar Med producentansvar avses att producenterna har 

ansvar för att en vara eller produkt samlas in och 

omhändertas genom återvinning, återanvändning 

eller bortskaffning på ett sådant sätt som krävs för en 

hälso- och miljömässigt godtagbar avfallshantering 

(gäller förpackningar, tidningar, läkemedel, däck, 

bilar och elavfall). 

 

Renhållningsordning Den kommunala renhållningsordningen består av 

avfallsplan och avfallsföreskrifter. 

 

Restavfall Med restavfall avses den vanliga soppåsen, det vill 

säga sådant hushållsavfall som återstår sedan 

matavfall, grovavfall, farligt avfall och avfall som 
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omfattas av producentansvar sorterats ut, oberoende 

av vilken typ av behållare som avfallet samlas upp i. 

Dock avses inte slam från enskilda 

avloppsanläggningar, fett från fettavskiljare eller 

latrin. I områden där matavfallssortering inte har 

införts avser restavfall den vanliga soppåsen, 

inklusive matavfall. 

 

Slamavskiljare En slamavskiljare är en anordning som används för 

att fånga upp slam i enskilda avloppsanläggningar. 

 

Sluten tank Sluten tank är en behållare som kan användas för att 

samla upp avloppsvatten då det inte finns tillgång till 

kommunalt avlopp eller andra godkända enskilda 

avloppslösningar. 

 

Säsongsbunden verksamhet Med säsongsbunden verksamhet avses en 

verksamhet som endast är aktiv under en del av 

säsongen, t.ex. kiosker på badplatser och campingar.  

 

Transportväg Med transportväg avses den väg som används av 

hämtningsfordonet för att ta sig till angöringsplatsen. 

 

Trädgårdsavfall Med trädgårdsavfall avses huvudsakligen växtavfall 

som uppkommer vid den normala skötseln av tomter 

hos fritidsboende och en- och tvåbostadshus. Som 

trädgårdsavfall räknas inte avfall som uppkommer 

vid större omläggning av trädgårdar, stubbar eller 

fällda träd. Avfall som uppstår vid 

fastighetsinnehavarens skötsel av flerbostadshusens 

grönytor ingår inte heller. 

 

Återvinningscentral  Med återvinningscentral avses en bemannad 

insamlingsplats där hushållen kan lämna avfall i 

sorterade fraktioner, t.ex. grovavfall, farligt avfall 

och elavfall. En återvinningscentral kan även vara 

mobil. 

Återvinningsstation Med återvinningsstation avses en insamlingsplats 

där hushållen kan lämna sina förpackningar sorterade 

i olika material. 
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Bilaga 2 Anvisningar om sortering och överlämnande av avfall  

Av föreskrifterna framgår att de avfallsslag som beskrivs i denna bilaga ska sorteras ut. Avfallet ska 

lämnas vid för respektive avfallsslag anvisad plats.  

Restavfall 

Med restavfall avses hushållsavfall som återstår sedan matavfall, ej, brännbart avfall, grovavfall, 

farligt avfall och avfall som omfattas av producentansvar sorterats ut. Restavfall förpackas innan det 

läggs i kärlet för restavfall, inget löst avfall får förekomma. Restavfall hämtas enligt dessa 

föreskrifter. 

Matavfall 

Med matavfall avses särskilt utsorterat, organiskt avfall. Matavfall ska förpackas i därför avsedd 

papperspåse innan det läggs i kärlet för matavfall. Matavfall ska sorteras enligt anvisningar från TN 

och ska hämtas av kommunen, om inte anmälan eller ansökan om undantag finns. 

Farligt avfall från hushåll 

Med farligt avfall avses allting som kan skada människors hälsa eller skada miljön. Farligt avfall ska 

lämnas till kommunens återvinningscentral och vara tydligt märkt med uppgift om innehåll.  

Ej brännbart avfall 

Med ej brännbart avfall avses avfall som inte brinner även om energi tillförs, tex metall, glas, porslin 

keramik sten och gips. Ej brännbart hushållsavfall ska hållas åtskilt från restavfall (brännbart) och ska 

lämnas som grovavfall på återvinningscentralen. 

Elavfall och batterier från hushåll 

Bärbara batterier kan lämnas i batteriholkar som finns på återvinningsstationer, i vissa butiker och vid 

kommunens återvinningscentral. Bilbatterier och andra batterier tyngre än 3 kg kan lämnas till 

försäljningsställen eller vid kommunens återvinningscentral. 

Elavfall kan lämnas vid kommunens återvinningscentral. Elavfall kan också hämtas efter särskild 

beställning  

En- och tvåbostadshus samt fritidsboende har möjlighet att utan extra avgift en gång per år få sitt 

elavfall hämtat vid fastighetsgräns. Alla hushåll har en röd box där mindre elavfall och bärbara 

batterier ska läggas. Elavfallet lämnas i de sorterade kategorierna lysrör, lågenergilampor, ledlampor, 

glödlampor, bärbara batterier, vitvaror och övrigt elavfall.  Boxen kan ställas ut i samband med 

hämtning av elavfall eller tömmas på kommunens återvinningscentral. Extra hämtning av elavfall kan 

beställas mot avgift. 

Från flerbostadshus kan elavfall hämtas mot en avgift. För att hämtningen ska ske krävs att 

fastighetsinnehavaren ordnar en hämtningsplats enligt entreprenörens anvisningar. Behållare för 

insamlingen kan fastighetsinnehavare skaffa genom direkt överenskommelse med kommunens 

entreprenör. Elavfallet lämnas i de sorterade kategorierna lysrör, lågenergilampor, ledlampor, 

glödlampor, bärbara batterier, vitvaror och övrigt elavfall.  

Grovavfall från hushåll 

Med grovavfall avses avfall som är för stort eller skrymmande för att få plats i ett normalt kärl för 

hushåll. Grovavfall och små mängder bygg- och rivningsavfall från mindre renoveringar från hushåll 

kan lämnas vid kommunens återvinningscentral. Grovavfall kan också hämtas efter särskild 

beställning eller genom abonnemang enligt nedan. 
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Innehavare av en- och tvåbostadshus kan mot avgift beställa hämtning av grovavfall i lösmängd. 

Grovavfall i lösmängd ska vara buntat eller förpackat i för lastningen lämpligt emballage.  

Fastighetsinnehavare av flerbostadshus kan abonnera på schemalagd hämtning av grovavfall i kärl, 

370 eller 660 liter, eller i container. Fastighetsinnehavaren kan också beställa enstaka hämtningar av 

grovavfall i lösmängd eller via tillfällig uppställning av container. Grovavfall i lösmängd ska 

avlämnas buntat eller förpackat i för lastningen lämpligt emballage. 

Trädgårdsavfall från hushåll 

Med trädgårdsavfall avses huvudsakligen växtavfall som uppkommer vid den normala skötseln av 

tomter hos fritidsboende och en- och tvåbostadshus. Som trädgårdsavfall räknas inte avfall som 

uppkommer vid större omläggning av trädgårdar, stubbar eller fällda träd. Trädgårdsavfall kan 

lämnas till kommunens återvinningscentral.  

Innehavare av en- och tvåbostadshus samt fritidsboende kan mot avgift beställa hämtning av 

trädgårdsavfall i lösmängd. Trädgårdsavfall i lösmängd ska lämnas i buntar eller i papperssäck. 

Plastsäckar får inte förekomma. 

Latrin 

Latrin hämtas enligt §50-53 i dessa föreskrifter. 

Slam och urin från enskilda avlopp 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll. Barnsäkerheten ska beaktas. 

Slanganslutning ska vara av den typ som används i kommunen. Entreprenören kan lämna 

upplysningar om tekniska specifikationer. Väg där slang dras ska vara fri från hinder och ska uppfylla 

krav på god arbetsmiljö. 

Schemalagd tömning av slamavskiljare sker med intervall som fastställs i samråd mellan 

entreprenören och fastighetsinnehavaren. Om fastighetsinnehavaren och entreprenören inte är överens 

om schemaläggningen fastställs hämtningsintervallet av Bygg- och Miljönämnden. Entreprenören 

meddelar fastighetsinnehavare per post vilken vecka den schemalagda hämtningen kommer att ske. 

Tömning kan också ske efter särskild beställning. 

Slutna tankar töms efter beställning till entreprenören. 

På fastigheter där det finns både slamavskiljare och sluten tank sker tömning av slamavskiljaren vid 

första beställningen av tömning av tank.  

Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, eventuellt efter vattentillförsel. För tömning av filtermaterial 

i lösvikt hänvisas även till bestämmelserna om avstånd mellan slamsugningsfordonets angöringsplats 

och slambrunn enligt 55 §.  

För hämtning av filtermaterial i säck ska utrymme för hämtning med kranfordon finnas. Avstånd 

mellan kranfordonets angöringsplats och fosforfälla får vara högst 10 meter om filterkassett/storsäck 

om 500 kg används och högst 5 meter om filterkassett/storsäck om 1 000 kg används. Fri höjd upp till 

10 meter över kranfordonet och mellan kranfordonets angöringsplats och fosforfällan behövs.  

Fett från fettavskiljare 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll.  

Schemalagd tömning sker med intervall som fastställs i samråd mellan entreprenören och 

fastighetsinnehavaren. Om fastighetsinnehavaren och entreprenören inte är överens om 
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schemaläggningen fastställs hämtningsintervallet av VA-enheten. Entreprenören meddelar 

fastighetsinnehavare per post vilken vecka den schemalagda hämtningen kommer att ske. Tömning 

kan också ske efter särskild beställning. 

Fett och olja som uppstår vid livsmedelshantering får inte hällas i avloppet. Från verksamheter ska 

fett och olja som kan samlas upp i annan behållare än fettavskiljare lämnas till fettåtervinning om så 

är möjligt. Från hushåll ska sådan olja samlas upp i tät och tillsluten plastflaska eller liknande och 

sorteras som restavfall. Maximalt en liter olja får lämnas på detta sätt vid samma tillfälle.  

Nyinstallation av fettavskiljare ska anmälas till TF senast 6 veckor före installationen. 

Förpackningar och tidningar 

Förpackningar av glas, plast, metall och kartong/wellpapp samt tidningar omfattas av 

producentansvar och ska lämnas vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingens återvinningsstationer 

som finns utplacerade runt om i kommunen. Boende med tillgång till fastighetsnära insamling 

hänvisas till det insamlingssystemet. 

Läkemedelsrester och kanyler 

Läkemedelsrester och kasserade mediciner lämnas till apotek. Kanyler lämnas till apotek i en särskild 

behållare som apoteken tillhandahåller. 

Däck 
Däck med och utan fälg kan lämnas till kommunens återvinningscentral. 

Bilar 
Uttjänta bilar lämnas till producenternas nätverk av bilskrotar för mottagning av uttjänta bilar där hela 

skrotbilar kan lämnas avgiftsfritt. Skrotbilar kan även lämnas till övriga auktoriserade bilskrotar, men 

då kan inte en avgiftsfri mottagning garanteras. Om bilen saknar väsentliga delar kan samtliga 

bilskrotar kräva ersättning. Mer information om hur skrotning går till kan fås av Transportstyrelsen 

eller BIL Sweden.
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Bilaga 3 Behållartyper 

I kommunen används följande behållare: 

Behållare/utrustning/ 

anläggning 
Får användas för 

avfallsslag 
Ägs/tillhandahålls av 

kommunen (hyreskostnad 

kan tillkomma) 

Ägs/tillhandahålls av 

entreprenören utan 

kommunens medverkan 

Ägs/tillhandahålls av fastighets-

innehavaren1 

Kärl 140, 190, 240 och 

370 liter 
Restavfall för en- och 

tvåbostadshus 
Ja   

Kärl 140, 190 och 240 

liter 
Restavfall för 

fritidsboende 
Ja   

Kärl 190, 240, 370 och 

660 liter 
Restavfall för 

flerbostadshus 
Ja   

Kärl 140, 190, 240, 370 

och 660 liter 
Restavfall för 

verksamheter 
Ja   

Kärl 140 liter Matavfall Ja   

Kärl 370 och 660 liter Grovavfall för 

flerbostadshus 
Ja   

Papperssäck Trädgårdsavfall Nej Nej Ja 

Papperspåsar och 

påshållare 
Matavfall från hushåll Ja   

Container 6 eller 8 m3 

som töms med 

baklastade sopbil 

Restavfall för 

flerbostadshus och 

verksamheter 

Ja  I vissa fall 

Container 6 eller 8 m3 Grovavfall för 

flerbostadshus och 

verksamheter 

Ja  I vissa fall 

Krantömmande 

behållare  
Restavfall för 

flerbostadshus 
Nej  Ja 

Krantömmande 

behållare  
Matavfall för 

flerbostadshus 

Nej  Ja 
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Insatssäck till 

krantömmande 

behållare 

Restavfall och 

matavfall 
Ja   

Matavfallskvarn och 

sluten tank 
Matavfall Nej  Ja 

Latrinkärl Latrin Ja   

Röd box, 25 liter Elavfall och batterier 

hos en- och 

tvåbostadshus och 

fritidsboende 

Ja   

Behållare för sortering 

av lysrör, 

lågenergilampor, 

glödlampor, batterier 

och smått elavfall. 

Elavfall i 

flerbostadshus med 

gemensam 

hämtningsplats 

Nej Ja I vissa fall 

Slamavskiljare, sluten 

tank, minireningsverk 

och liknande 

Slam och urin från 

enskilt avlopp 
Nej  Ja 

Fosforfälla Filtermaterial Nej Nej Ja 

Fettavskiljare2 Fettavfall Nej  Ja 

1 Med fastighetsinnehavare jämställs nyttjanderättshavare och verksamhetsutövare. 

2 För mer information kontakta kommunens VA-enhet. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-03-16 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 65 Dnr 2020/00037 

Brandskyddspolicy 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar brandskyddspolicy.

Sammanfattning 

Räddningstjänsten har genomfört tillsyn av Håbo kommuns övergripande 

brandskyddsarbete med stöd av kap 5 §§ 1-4 i Lag (2003:778) om skydd 

mot olyckor. Tillsynen omfattade rutiner och riktlinjer på kommunlednings-

nivå. 

I tillsynsprotokollet riktas krav mot Håbo kommun att utifrån tillsynen upp-

rätta en brandskyddspolicy samt dokumentera kommunens brandskyddsor-

ganisation med arbetsbeskrivning och delegationsordning. 

Kommunen har till och med 2020-04-01 att åtgärda bristerna. 

Tillsynen har genomförts med anledning av att Räddningstjänsten har upp-

levt en ojämn nivå på det systematiska brandskyddsarbetet i Håbo kommuns 

verksamheter.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2020-03-02 § 48 

Tjänsteskrivelse 

Brandskyddspolicy, daterad 2020-02-07 

Tillsynsprotokoll från räddningstjänsten, daterat 2019-11-13 

E-post från räddningstjänsten, daterat 2019-12-13.

Beslutsgång 

Ordförande Helene Zeland Bodin (C) frågar om kommunstyrelsen bifaller 

arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Ärende 22



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2020-03-02  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 48 Dnr 2020/00037  

Brandskyddspolicy 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar brandskyddspolicy.  

Sammanfattning  

Räddningstjänsten har genomfört tillsyn av Håbo kommuns övergripande 

brandskyddsarbete med stöd av kap 5 §§ 1-4 i Lag (2003:778) om skydd 

mot olyckor. Tillsynen omfattade rutiner och riktlinjer på kommunlednings-

nivå. 

I tillsynsprotokollet riktas krav mot Håbo kommun att utifrån tillsynen upp-

rätta en brandskyddspolicy samt dokumentera kommunens brandskyddsor-

ganisation med arbetsbeskrivning och delegationsordning. 

Kommunen har till och med 2020-04-01 att åtgärda bristerna. 

Tillsynen har genomförts med anledning av att Räddningstjänsten har upp-

levt en ojämn nivå på det systematiska brandskyddsarbetet i Håbo kommuns 

verksamheter.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Brandskyddspolicy, daterad 2020-02-07 

Tillsynsprotokoll från räddningstjänsten, daterat 2019-11-13 

E-post från räddningstjänsten, daterat 2019-12-13.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller för-

valtningens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 
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Brandskyddspolicy 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige antar brandskyddspolicy.  

Sammanfattning 

Räddningstjänsten har genomfört tillsyn av Håbo kommuns övergripande 

brandskyddsarbete med stöd av kap 5 §§ 1-4 i Lag (2003:778) om skydd mot 

olyckor. Tillsynen omfattade rutiner och riktlinjer på kommunledningsnivå. 

I tillsynsprotokollet riktas krav mot Håbo kommun att utifrån tillsynen 

upprätta en brandskyddspolicy samt dokumentera kommunens 

brandskyddsorganisation med arbetsbeskrivning och delegationsordning. 

Kommunen har till och med 2020-04-01 att åtgärda bristerna. 

Tillsynen har genomförts med anledning av att Räddningstjänsten har 

upplevt en ojämn nivå på det systematiska brandskyddsarbetet i Håbo 

kommuns verksamheter.  

 
Ärendet 

Kommunfullmäktige har antagit Riktlinjer för systematiskt 

brandskyddsarbete 2019-02-25, § 14 inkl. Regler för brandskydd i 

kommunens lokaler. Till riktlinjerna finns arbetsbeskrivningar för de olika 

rollerna inom kommunens systematiska brandskyddsarbete. Riktlinjerna har 

till syfte att beskriva kommunens ansvarsfördelning och uppgifter inom det 

systematiska brandskyddsarbetet. Riktlinjerna bör revideras för att 

förtydliga organisation, ansvarsfördelning och hur arbetsuppgifterna inom 

det systematiska brandskyddsarbetet kan delegeras. 

Brandskyddspolicyn är grunden i det systematiska brandskyddsarbetet. 

Policyn fastställer Håbo kommuns övergripande mål för det systematiska 

brandskyddsarbetet i kommunens förvaltningar. Policyn beskriver även 

kommunens övergripande ansvarsfördelning samt hur brandskyddet ska 

följas upp. 

Beslutsunderlag 

– Brandskyddspolicy, daterad 2020-02-07 

– Tillsynsprotokoll från räddningstjänsten, daterat 2019-11-13 

– E-post från räddningstjänsten, daterat 2019-12-13.  

__________ 

Beslut skickas till 

Säkerhetssamordnare 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antaget av Kommunfullmäktige 

Antaget "[Ange datum och § för antagande]"  

Giltighetstid Tills vidare 

Dokumentansvarig Säkerhetssamordnare 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

 

Brandskydds-

policy 



 

 

 

  

 

Håbo kommuns styrdokumentshierarki 

 

 

 

 

 

 

 

Diarienummer KS 2020/00037 nr 94019 

Gäller för  Alla kommunala verksamheter 

Tidpunkt för 2024-04-01 

aktualitetsprövning 

Ersätter tidigare versioner - 

Relaterade styrdokument - 



 

 POLICY 3(5) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-02-07 KS 2020/00037 nr 94019 

 

 

  

Brandskyddspolicy 

 

Innehåll 

Håbo kommuns styrdokumentshierarki 2 

Brandskyddspolicy  3 

1. Inledning  4 

2. Syfte  4 

3. Avgränsning 4 

4. Övergripande målsättning 4 

5. Ledningsansvar 4 

6. Omfattning 4 

7. Uppföljning 5 



 

 POLICY 4(5) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-02-07 KS 2020/00037 nr 94019 

 

 

 

1. Inledning 

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor har den som äger en fastighet och som bedriver 

verksamhet där det yttersta ansvaret för brandskyddet. Det innebär en skyldighet att i skälig 

omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan 

olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra 

eller begränsa skador till följd av brand. 

2. Syfte 

Brandskyddspolicy är grunden i det systematiska brandskyddsarbetet. Policyn fastställer 

Håbo kommuns viljeinriktning och övergripande mål för det systematiska 

brandskyddsarbetet i kommunens förvaltningar. 

3. Avgränsning 

Policyn gäller för kommunens samtliga lokaler och verksamheter. 

4. Övergripande målsättning 

Kommunens målsättning är att: 

 Ingen människa ska komma till allvarlig skada eller omkomma på grund av brand i 

anläggning där kommunal verksamhet bedrivs. 

 Ingen kommunal verksamhet ska drabbas av allvarlig driftstörning på grund av brand i 

anläggning som nyttjas eller ägs av kommunen. 

 Kommunen ska skydda och förvalta kommunens fasta egendom med brandsäkerhet i 

beaktande. 

5. Ledningsansvar 

Nämnder och förvaltningsledning utövar ett aktivt ledarskap för det systematiska 

brandskyddsarbetet. Det är tydligt var ansvaret ligger och hur olika ansvarsområden och 

arbetsuppgifter för brandskyddet är delegerat. Nämnder och förvaltningsledning förväntas 

följa upp det systematiska brandskyddsarbetet i kommunens styr- och ledningssystem. 

6. Omfattning 

För att uppnå den övergripande målsättningen ska det systematiska brandskyddet omfatta: 

 Nämnder och förvaltningsledning ska utöva ett aktivt ledarskap för brandskyddet i sin 

verksamhet. 

 Alla fastigheter där kommunen bedriver verksamhet ska ha ett tekniskt brandskydd som 

är anpassat för den typ av verksamhet som bedrivs i lokalerna. 

 Det tekniska brandskyddet ska underhålls enligt gällande lagkrav och fastställda rutiner. 

 Anpassade brandskyddsorganisationer ska finnas och vara väl kända inom respektive 

verksamhet. 

 



 

 POLICY 5(5) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-02-07 KS 2020/00037 nr 94019 

 

 

 

 Utbildningarna som kommunen erbjuder genom räddningstjänsten ska vara anpassade 

efter verksamhetens behov. 

 Alla anställda i Håbo kommun ska ha förståelse, utbildning och känna ansvar för 

brandskyddet i verksamheten man arbetar i. 

 Brandrisker inventeras, analyseras och utgör grund för upprättande av 

kommunövergripande brandskyddsregler. 

 Egenkontroller av brandskyddet görs regelbundet utifrån driftsinstruktioner, upprättade 

brandskyddsritningar och tillhörande checklistor. 

 Gränsdragning gällande ansvar och kontrollpunkter mellan fastighetsägare och 

verksamhet ska vara definierade. 

 Det systematiska brandskyddsarbetet ska vara dokumenterat. 

 Uppföljningsrutiner ska finnas. 

7. Uppföljning 

Nämnder och förvaltningar ska följa upp att verksamheterna har arbetat med sitt 

systematiska brandskyddsarbete i samband med delårs- och årsbokslut. Uppföljningen sker i 

kommunens styr- och ledningssystem. 

Brandskyddssamordnaren ska årsvis följa upp de utbildningar som räddningstjänstförbundet 

erbjuder för att möjliggöra gemensam utvärdering av verksamheternas utbildningar. 









SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-04-27 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 108 Dnr 2020/00100 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SOL och LSS kvartal 4 2019 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har inkommit med redovis-

ning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen 

och 9 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade för kvartal 4 

år 2019. Enligt dessa lagar ska sådan redovisning delges kommunfullmäk-

tige.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Tjänsteskrivelse, vård- och omsorgsnämnden 

Protokollsutdrag, Socialnämnden 

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen föreslår 

fullmäktige att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så 

sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Socialnämnden, för kännedom 

Vård- och omsorgsnämnden, för kännedom 

Ärende 23



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2020-04-14  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 75 Dnr 2020/00100  

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SOL och LSS kvartal 4 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.    

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har inkommit med redovis-

ning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen 

och 9 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade för kvartal 4 

år 2019. Enligt dessa lagar ska sådan redovisning delges kommunfullmäk-

tige.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Tjänsteskrivelse, vård- och omsorgsnämnden 

Protokollsutdrag, Socialnämnden   

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen att bifalla förvaltningens förslag till beslut och finner att 

så sker.  

______________ 

 
 
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-03-12 KS 2020/00100 nr 94626 

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

 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och 
LSS kvartal 4 2019 

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 2019. 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 

– "[Ange vilka underlag som hör samman med tjänsteskrivelsen]"    

__________ 

Beslut skickas till 

Beslut från Socialnämnden 

Beslut från Vård- och omsorgsnämnden 

Tjänsteskrivelse, Vård- och omsorgsnämnden  

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2020-02-25  

Vård- och omsorgsnämnden  

 

  

VON § 14 Dnr 2019/00048  

Rapport ej verkställda gynnande beslut, kvartal 4, 2019 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden överlämnar rapporten till kommunfullmäktige 

och kommunfullmäktiges revisorer för kännedom.    

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden är enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldiga att varje kvartal 

rapportera till fullmäktige om ej verkställda gynnande biståndsbeslut som inte 

blivit verkställda inom tre månader från dagen för beslut.    

Ärendet 

Inom kvartal fyra, år 2019, har totalt sex ärenden rapporterats till Inspektionen för 

vård och omsorg, IVO. Två ärenden avser gynnande beslut enligt SoL och fyra ären-

den enligt LSS. Dessa rapporteringar kan avse beslut som inte har verkställts, avbrott 

som skett i tidigare verkställigheter eller då verkställighet skett i tidigare rapporte-

rade ärenden. I förvaltningens yttrande framgår en utförlig statistikrapport om ären-

dena att överlämna till fullmäktige och fullmäktiges revisorer för kännedom. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inspektionen för vård- och omsorg, IVO, har rätt i enlighet med 28 a § LSS och 

16 kap 6a § SoL, att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltnings-

rätten där det dröjt oskäligt lång tid att verkställa beslut för enskild. Den sär-

skilda avgiften beräknas utifrån insatsens karaktär. Vård- och omsorgsnämnden 

har yttrat sig och inväntar domslut i ett ärende som IVO överlämnat till För-

valtningsrätten för avgörande, där verkställigheten av beslut har dröjt oskäligt 

länge för den enskilde. Beslutet avser bostad enligt 9§9 LSS.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse nr 4429, daterad 2020-01-27  

Rapport, yttrande, nr 4428, daterad 2020-01-27   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden godkänner att rapporten överlämnas till kommun-

fullmäktige och kommunfullmäktiges revisorer och finner att så sker.  

______________ 
Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges revisorer   



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-04-07 VON 2019/00048 nr 4429 

Socialförvaltningen 
Avdelningen för Samverkan, kvalitét och utveckling 
Hanna Röngren, Verksamhetsutvecklare/utredare 
hanna.rongren@habo.se 

 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 4, år 
2019 

Förslag till beslut  

1. Vård- och omsorgsnämnden överlämnar yttrandet i form av redovisning 

av ej verkställda beslut till kommunfullmäktige och fullmäktiges 

revisorer för kännedom     

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden är enligt kap. 16 § 6 h socialtjänstlagen (SoL) 

och § 28 h lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

skyldiga att varje kvartal rapportera till fullmäktige om ej verkställda 

gynnande beslut. Beslut som avses är biståndsbeslut enligt SoL och LSS 

som inte blivit verkställda inom tre månader från dagen för beslut.    

Ärendet 

Inom kvartal fyra, år 2019, har totalt sex ärenden rapporterats till 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Två ärenden avser gynnande beslut 

enligt SoL och fyra ärenden enligt LSS. Dessa rapporteringar kan avse 

beslut som inte har verkställts, avbrott som skett i tidigare verkställigheter 

eller då verkställighet skett i tidigare rapporterade ärenden. I förvaltningens 

yttrande framgår en utförlig statistikrapport om ärendena att överlämna till 

fullmäktige och fullmäktiges revisorer för kännedom. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inspektionen för vård- och omsorg, IVO, har rätt i enlighet med 28 a § LSS 

och 16 kap 6a § SoL, att ansöka om utdömande av särskild avgift hos 

förvaltningsrätten där det dröjt oskäligt lång tid att verkställa beslut för 

enskild. Den särskilda avgiften beräknas utifrån insatsens karaktär. Vård- 

och omsorgsnämnden har yttrat sig och inväntar domslut i ett ärende som 

IVO överlämnat till Förvaltningsrätten för avgörande, där verkställigheten 

av beslut har dröjt oskäligt länge för den enskilde. Beslutet avser bostad 

enligt 9§9 LSS.   

Beslutsunderlag 

– Denna tjänsteskrivelse nr 4429, daterad 2020-01-27  

– Yttrande, nr 4428, daterad 2020-01-27 

______________ 
Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen     



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2020-02-25  

Socialnämnden  

 

  

SN § 12 Dnr 2019/00019  

Ej verkställda gynnande beslut 2019, kvartal 4 

Beslut 

1. Socialnämnden överlämnar förvaltningens rapport av verkställighet av beslut 

enligt socialtjänstlagen till kommunfullmäktige och kommunens revisorer för 

kännedom.    

Sammanfattning 

Socialnämnden är enligt 16 § 6 h socialtjänstlagen (SoL) och § 28h lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldig att rapportera till kommun-

fullmäktige om ej verkställda gynnande beslut. Dessa beslut ska även anmälas till 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Beslut som avses är biståndsbeslut enligt 

SoL och LSS som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut, eller om 

insatsen avbrutits och därmed inte verkställts på nytt inom tre månader.    

Ärendet 

För kvartal fyra år 2019 har tre ärenden rapporterats till IVO. Samtliga ärenden av-

ser insatsen kontaktfamilj enligt 4 kap. 1§ SoL, inom enheten för barn och unga. 

Två av dessa ärenden har rapporterats till IVO sedan tidigare som ej verkställda 

inom tre månader, dessa beslut har nu verkställts sedan 2019-11-08.  

Ett nytt ärende har tillkommit under kvartal fyra. Beslut fattades 2019-08-26, men 

har ännu inte verkställts. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

IVO kan vid bedömning att nämndens verkställighet dröjt oskäligt lång tid för den 

enskilde överväga om att ansöka hos Förvaltningsrätten om utdömande av särskild 

avgift för ej verkställda beslut.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse nr 33146, daterad 2020-01-23  

Yttrande, nr 33145, daterad 2020-01-23  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande frågar om nämnden kan överlämna förvaltningens rapport och finner att 

så sker. 

______________ 
Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Kommunens revisorer 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-04-27 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 115 Dnr 2020/00122 

Begränsning av antalet ledamöter i fullmäktige och 
nämnder pga corona 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår krisledningsnämndens förslag till beslut

Sammanfattning 

Krisledningsnämnden har tidigare lämnat förslag till kommunfullmäktige 

(dnr. 2020/00122) om att reducera antalet ledamöter i fullmäktige och 

nämnder under tiden för pågående Coronapandemi. Fullmäktige beslutade 

2020-04-14 § 38 att återremittera detta ärende.  

Owe Fröjd (Båp) väcker ärendet och föreslår att kommunstyrelsen ska före-

slå fullmäktige att avslå ärendet med hänvisning till att SKR har uttalat att 

”varken fullmäktige eller kommunstyrelsen kan under pågående mandatpe-

riod fatta bindande beslut om att antalet närvarande ledamöter på samman-

trädena i fullmäktige eller nämnd ska minskas. Detta kan endast ske genom 

en frivillig partiöverenskommelse i fullmäktige, alltså utanför det kommu-

nala beslutssystemet”.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäk-

tige att avslå krisledningsnämndens förslag om att reducera antalet ledamö-

ter i kommunfullmäktige och nämnder under pågående Coronapandemi.   

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige att avslå krisledningsnämndens förslag till 

beslut och finner att så sker.  

______________ 

Ärende 24



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2020-04-14  

Kommunfullmäktige  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 38 Dnr 2020/00122  

Begränsning av antalet deltagare/ledamöter vid full-
mäktige/nämndsammanträden med anledning av risk 
för smittspridning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för vidare utred-

ning i enlighet med Owe Fröjds (Båp) yrkande.  

Sammanfattning  

Effekter av Corona påverkar vårt samhälle till mycket stor del och det får 

stora konsekvenser för Håbo kommun.  

För att underlätta för kommunens demokratiska styrning samt bidra till 

minskad smittspridning och oro föreslås härmed att begränsa antalet leda-

möter och ersättare som behöver delta vid nämnd- eller fullmäktigesamman-

träden. Detta gäller under den tid som kris föreligger med anledning av Co-

rona.  

Antalet förtroendevalda som tjänstgör under kommunfullmäktiges samman-

träden minskas till ledamöter och tjänstgörande ersättare. 

Antalet förtroendevalda som tjänstgör under nämndsammanträden minskas 

till ledamöter och tjänstgörande ersättare.  

Icke tjänstgörande ersättare i fullmäktige och nämnd deltar ej i sammanträ-

det. 

Om förtroendevald tillhör riskgrupp, d v s äldre än 70 år samt person med 

nedsatt immunfunktion, uppmanas ersättare att tjänstgöra i dennes ställe.  

Lagrum: Kommunallagen 6:27 och 5:45 

Antal ordinarie ledamöter per fullmäktige och nämnd under den tid som kris 

föreligger med anledning av Corona: 

• KF – 21 närvarande (vanligtvis 41 ledamöter)  

• KS – 7 närvarande (vanligtvis 13 ledamöter) 

• KSAU – 3 närvarande (vanligtvis 5 ledamöter) 

• BOU – 6 närvarande (vanligtvis 11 ledamöter) 

• BMN – 3 närvarande (vanligtvis 5 ledamöter) 

• KFN - 3 närvarande (vanligtvis 5 ledamöter) 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-04-14  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

• SN – 3 närvarande krävs (vanligtvis 5 ledamöter) 

• TN - 3 närvarande (vanligtvis 5 ledamöter) 

• VON – 5 närvarande (vanligtvis 7 ledamöter)  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-03-23 § 3 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att ärendet återremitteras för att:  

1. Ärendet tillsänds SKR för ett skriftligt utlåtande om ärendet är korrekt be-

rett enligt KL, detta då Kommunstyrelsen inte beretts tillfälle att yttra sig 

om förslaget,  

2. Om det är möjligt för KF att med ett oenigt majoritetsbeslut besluta , eller 

om det överhuvud taget är möjligt att besluta utan att det strider mot KL, att 

inskränka antalet ledamöter i KF från 41 till 21 ledamöter, (kommunen har 

21.000 innevånare), och att också minska antalet ledmöter i nämnder och 

styrelser enligt det liggande förslaget. 

Carl-Johan Torstensson (M) yrkar bifall till förslag till beslut med ändringen 

att vård- och omsorgsnämnden i reducerat skick ska ha fem deltagare.  

Fred Rydberg (KD) yrkar att sammanträdet ska ajourneras för partiöver-

läggningar.  

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras i 10 minuter för partiöverläggningar.   

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige beslutar att av-

göra ärendet idag eller återremittera ärendet och finner att kommunfullmäk-

tige återremitterar ärendet.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommundirektör 

Kommunjurist 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2020-03-23  

Krisledningsnämnd  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 3   

Begränsning av antalet deltagare/ledamöter vid full-
mäktige/nämndsammanträden med anledning av risk 
för smittspridning 

Krisledningsnämnds beslut 

1. Krisledningsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att minska 

antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige och nämnder under den tid som 

krisledningsnämnden bedömer att Coronakrisen pågår.       

Sammanfattning  

Effekter av Corona påverkar vårt samhälle till mycket stor del och det får 

stora konsekvenser för Håbo kommun.  

För att underlätta för kommunens demokratiska styrning samt bidra till 

minskad smittspridning och oro föreslås härmed att begränsa antalet leda-

möter och ersättare som behöver delta vid nämnd- eller fullmäktigesamman-

träden. Detta gäller under den tid som kris föreligger med anledning av Co-

rona.  

Förslag 

Antalet förtroendevalda som tjänstgör under kommunfullmäktiges samman-

träden minskas till ledamöter och tjänstgörande ersättare. 

Antalet förtroendevalda som tjänstgör under nämndsammanträden minskas 

till ledamöter och tjänstgörande ersättare.  

Icke tjänstgörande ersättare i fullmäktige och nämnd deltar ej i sammanträ-

det. 

Om förtroendevald tillhör riskgrupp, d v s äldre än 70 år samt person med 

nedsatt immunfunktion, uppmanas ersättare att tjänstgöra i dennes ställe.  

Lagrum: Kommunallagen 6:27 och 5:45 

Antal ordinarie ledamöter per fullmäktige och nämnd under den tid som kris 

föreligger med anledning av Corona: 

 KF – 21 närvarande (vanligtvis 41 ledamöter)  

 KS – 7 närvarande (vanligtvis 13 ledamöter) 

 KSAU – 3 närvarande (vanligtvis 5 ledamöter) 

 BOU – 6 närvarande (vanligtvis 11 ledamöter) 

 BMN – 3 närvarande (vanligtvis 5 ledamöter) 

 KFN - 3 närvarande (vanligtvis 5 ledamöter) 

 SN – 3 närvarande krävs (vanligtvis 5 ledamöter) 

 TN - 3 närvarande (vanligtvis 5 ledamöter) 

 VON – 4 närvarande (vanligtvis 7 ledamöter)        



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-03-23  

Krisledningsnämnd    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse      

Beslutsgång 

Efter diskussion enas nämnden om att beslutet gäller så länge krislednings-

nämnden bedömer att Coronakrisen pågår.      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Respektive förtroendevald per nämnd 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-01 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 136 Dnr 2020/00156 

Flytt av uppdrag: kommunfullmäktiges beslut 2019-12-
09 § 168 om kommunalt slopat karensavdrag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ärende nr 2019/00336, beslutsdatum

2019-12-09 § 168 punkt 24, hanteras av den enhet och förvaltning som an-

svarar för personalfrågor; personalavdelningen på kommunstyrelsens för-

valtning.

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget flyttas från barn- och utbild-

ningsnämndens uppdragslista till kommunstyrelsens uppdragslista.

Sammanfattning 

Den 9 december 2019 § 168, punkt 24 beslutade kommunfullmäktige att 

barn- och utbildningsnämnden ska utreda möjligheten för ett kommunalt 

slopat karensavdrag för förskollärare och barnskötare, det vill säga att 

kommunen fullt ut ersätter lönebortfall till följd av sjukdom. 

Denna fråga är inte en som ska hanteras av barn- och utbildningsförvalt-

ningen eller barn- och utbildningsnämnden, då det ligger utanför nämndens 

och förvaltningens ansvarsområde, även om kommunfullmäktiges beslut be-

rör förvaltningens verksamhetspersonal. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktiges beslut gäl-

lande kommunalt slopat karensavdrag, hanteras av den enhet och förvaltning 

som ansvarar för personalfrågor; personalavdelningen på kommunstyrelsens 

förvaltning 

Beslutsunderlag 

KSAU 2020-05-18 § 102 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-04-01 § 39 

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 

arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Ärende 25



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2020-05-18  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 102 Dnr 2020/00156  

Flytt av uppdrag: kommunfullmäktiges beslut 2019-12-
09 § 168 om kommunalt slopat karensavdrag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ärende nr 2019/00336, beslutsdatum 

2019-12-09 § 168 punkt 24, hanteras av den enhet och förvaltning som an-

svarar för personalfrågor; personalavdelningen på kommunstyrelsens för-

valtning. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget flyttas från barn- och utbild-

ningsnämndens uppdragslista till kommunstyrelsens uppdragslista.  

Sammanfattning  

Den 9 december 2019 § 168, punkt 24 beslutade kommunfullmäktige att 

barn- och utbildningsnämnden ska utreda möjligheten för ett kommunalt 

slopat karensavdrag för förskollärare och barnskötare, det vill säga att 

kommunen fullt ut ersätter lönebortfall till följd av sjukdom. 

Denna fråga är inte en som ska hanteras av barn- och utbildningsförvalt-

ningen eller barn- och utbildningsnämnden, då det ligger utanför nämndens 

och förvaltningens ansvarsområde, även om kommunfullmäktiges beslut be-

rör förvaltningens verksamhetspersonal. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktiges beslut gäl-

lande kommunalt slopat karensavdrag, hanteras av den enhet och förvaltning 

som ansvarar för personalfrågor; personalavdelningen på kommunstyrelsens 

förvaltning 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-04-01 § 39  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 

nämndens förslag och finner att så sker.  

______________ 

 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2020-04-01  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

  

BOU § 39 Dnr 2020/00041  

Yttrande gällande kommunfullmäktiges beslut 2019-12-09 § 168 
om kommunalt slopat karensavdrag 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

att ärende nr 2019/00336, beslutsdatum 2019-12-09 § 168 punkt 24, 

hanteras av den enhet och förvaltning som ansvarar för personalfrågor; 

personalavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning. 

2. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att uppdraget flyttas från barn- 

och utbildningsnämndens uppdragslista till kommunstyrelsens upp-

dragslista.  

Sammanfattning  

Den 9 december 2019 § 168, punkt 24 beslutade kommunfullmäktige att 

barn- och utbildningsnämnden ska utreda möjligheten för ett kommunalt 

slopat karensavdrag för förskollärare och barnskötare, det vill säga att 

kommunen fullt ut ersätter lönebortfall till följd av sjukdom. 

Denna fråga är inte en som ska hanteras av barn- och utbildningsförvalt-

ningen eller barn- och utbildningsnämnden, då det ligger utanför nämndens 

och förvaltningens ansvarsområde, även om kommunfullmäktiges beslut be-

rör förvaltningens verksamhetspersonal. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktiges beslut gäl-

lande kommunalt slopat karensavdrag, hanteras av den enhet och förvaltning 

som ansvarar för personalfrågor; personalavdelningen på kommunstyrelsens 

förvaltning 

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse/Yttrande, 2020-02-17, BOU 2020/00041 nr 58080 
 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-03-16 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 79 Dnr 2020/00070 

Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges 
beslut 2019 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska årligen redovisa verkställigheten av ett urval av 

kommunfullmäktiges beslut. Främst återrapporteras verkställigheten av bi-

fallna medborgarförslag och motioner, men även andra beslut redovisas vid 

behov.  

Status för verkställigheten av fullmäktiges beslut redovisas nu i två separata 

förteckningar, en för avslutade (27 st.) och en för pågående (16 st.). Chefer 

och andra ansvariga har fått möjlighet att kommentera och rapportera verk-

ställigheternas status och tidplan och kommentarerna som kommit in fram-

går av förteckningen. 

Beslutsunderlag 

KSAU 2020-03-02 § 58 

Tjänsteskrivelse 

Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut: Pågående 

Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut: Avslutade 

Beslutsgång 

Ordförande Helene Zeland Bodin (C) frågar om kommunstyrelsen bifaller 

arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Ärende 26



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2020-03-02  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 58 Dnr 2020/00070  

Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges 
beslut 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.   

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen ska årligen redovisa verkställigheten av ett urval av 

kommunfullmäktiges beslut. Främst återrapporteras verkställigheten av bi-

fallna medborgarförslag och motioner, men även andra beslut redovisas vid 

behov.  

Status för verkställigheten av fullmäktiges beslut redovisas nu i två separata 

förteckningar, en för avslutade (27 st.) och en för pågående (16 st.). Chefer 

och andra ansvariga har fått möjlighet att kommentera och rapportera verk-

ställigheternas status och tidplan och kommentarerna som kommit in fram-

går av förteckningen.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut: Pågående 

Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut: Avslutade   

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller för-

valtningens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

 
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-02-12 KS 2020/00070 nr 94095 

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

 

Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 
2019 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.   

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska årligen redovisa verkställigheten av ett urval av 

kommunfullmäktiges beslut. Främst återrapporteras verkställigheten av 

bifallna medborgarförslag och motioner, men även andra beslut redovisas 

vid behov.  

Status för verkställigheten av fullmäktiges beslut redovisas nu i två separata 

förteckningar, en för avslutade (27 st.) och en för pågående (16 st.). Chefer 

och andra ansvariga har fått möjlighet att kommentera och rapportera 

verkställigheternas status och tidplan och kommentarerna som kommit in 

framgår av förteckningen.    

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut följs upp årligen genom 

rapportering till kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

– Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut: Pågående 

– Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut: Avslutade   

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli  

 



Uppdrag och verkställighet - Dec 2019 (Kommunfullmäktige) 
Uppdrag/verkställighet Uppdragsgivare Uppdragstagare Ansvarig Status + Kommentar 

Motion: Upprustning av 
minigolfbanan  

(Kommunfullmäktige) 
Ärendenummer: 2017/00616 
tidigare 2017/00135 
Beslutsdatum: 2017/02-27 §4 
 
Kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla motionen delvis, genom att 
utredning rörande frågor 
avseende drift och regi av 
minigolfbanan och utvecklingsplan 
för minigolfområdet behandlas i 
samband med pågående 
detaljplaneärende avseende 
Smultronstället. 

Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens 
förvaltning, plan- och 
exploatering 

Johan Hagland  

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge: 

Återrapporteras som del av 
planärendet (plan- och 
prioriteringslistan) inte i denna 
listan 

Estimerad tidplan: 

Motion om att till 
kommunhusets 
sammanträdesblock införskaffa 
en utrustning för trådlös 
omröstning med mera  
(Kommunfullmäktige) 

Ärendenummer: 2010/00048 
Beslutsdatum: 2013-11-11 §92  
 
Fullmäktige beslutar, med 
hänvisning till kommunkansliet 
förberedelser för inköp av 
föreslagen utrustning för votering 
med mera att motionen bifalls 

Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens 
förvaltning, administrativa 
avdelningen 

Tobias Arvidsson  

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge: 

Utrustning inköpt, införande 
genomfört på KF 2019-09-30 

Estimerad tidplan: 

Motion om uppföljning och 
effektivisering av 
kommunfullmäktiges 
sammanträden  

(Kommunfullmäktige) 
Ärendenummer: 2012/00009 
Beslutsdatum: 2013-11-11 §93 
 
Fullmäktige beslutar, med 
hänvisning till kommunkansliet 

Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens 
förvaltning, administrativa 
avdelningen 

Tobias Arvidsson  

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge: 

Utrustning inköpt, införande 
genomför på KF 2019-09-30 

Estimerad tidplan: 



Uppdrag/verkställighet Uppdragsgivare Uppdragstagare Ansvarig Status + Kommentar 

förberedelser för inköp av 
föreslagen utrustning för votering 
med mera att motionen bifalls 

Verkställighet: Håbo kommuns 
politiska organisation samt 
arvodesregler  

(Kommunfullmäktige) 
Ärendenummer: 2019/00005 
Beslutsdatum: 2019-09-30 § 123 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige bifaller 
motionens förslag nr 1 genom att 
ändra sista stycket i § 7 i 
reglemente för Håbo kommuns 
nämnder enligt följande 
”Ersättare, som inte tjänstgör, får 
närvara vid nämndens 
sammanträden och delta i dess 
överläggningar men inte i besluten 
samt har rätt att få sin mening 
antecknad till protokollet.” 
2. Kommunfullmäktige avslår 
motionens förslag nr 2, 3 och 4 
med hänvisning till tidigare 
fullmäktigebeslut (2019-04-01 § 
46).   
3. Kommunfullmäktige bifaller 
motionens förslag nr 5 med 
hänvisning till 
kommunfullmäktiges nu gällande 
arbetsordning § 29 samt genom 
att införa följande text efter § 11 i 
reglemente för Håbo kommuns 
nämnder. 
 
”Omröstningar genomförs genom 
att ledamöterna avger sina röster 
efter upprop eller via en 
voteringsanläggning. Uppropet 
sker enligt uppropslistan.  
Ordföranden avger alltid sin röst 
sist.” 

Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens 
förvaltning 

Clara Thorgren  



Uppdrag/verkställighet Uppdragsgivare Uppdragstagare Ansvarig Status + Kommentar 

Verkställighet  (Kultur- och 
fritidsnämnden) 

Ärendenummer: 2018/00478 
Beslutsdatum: 2019-09-30 § 126 
 
1. Kommunfullmäktige bifaller 
delvis motionens förslag genom 
att uppdra till kultur- och 
fritidsnämnden att arbeta mot en 
utökad omfattning av 
fritidsaktiviteter i samverkan med 
föreningar. 

Kommunfullmäktige Kultur- och fritidsnämnden Jytte Rüdiger  

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge: 

Ett nytt koncept "Vinter i centrum" 
har tagits fram och genomförs på 
sportlovet i samverkan med med 
föreningar. Konceptet Sommar i 
centrum infördes redan sommaren 
2019. Översyn och utveckling av 
fritidsaktiviteter sker kontinuerligt. 

Estimerad tidplan: 

Sportlovsveckan 2020, sommaren 
2020 samt kontinuerligt 

Uppdrag: Revidering av 
ägardirektiv Håbo Marknad AB  
(Kommunstyrelsen) 
Ärendenummer 2019/00288 
Beslutsdatum: 2019-09-30 § 134 
 
1. Kommunfullmäktige 
återremitterar ärendet i avvaktan 
på den konsekvensanalys som 
kommunstyrelsens förvaltning ska 
genomföra angående en eventuell 
nedläggning av Håbo Marknads 
AB. 

Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens 
förvaltning 

Tobias Arvidsson  

Verkställighet: Motion: 
Införande av 
generationsbryggor mellan 
barn och äldre via 
äldreboenden, föreningar och 
skolor  (Barn- och 
utbildningsnämnden) 

Ärendenummer: 2016/00166 
Beslutsdatum 2016-02-29 § 29 
Handläggare: Elisabeth Forsberg 
 
l. Kommunfullmäktige bifaller 
motionen. 
2. Kommunfullmäktige uppdrar till 
barn- och utbildningsnämnden att 
i samråd med vård- och 

Kommunfullmäktige Barn- och 
utbildningsnämnden 

Elisabeth Forsberg  

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge: Besvarad 

  

Estimerad tidplan: 



Uppdrag/verkställighet Uppdragsgivare Uppdragstagare Ansvarig Status + Kommentar 

omsorgsnämnden utreda 
möjligheterna att införa 
generationsbryggor mellan barn 
och äldre via äldreboenden, 
föreningar och skolor. 

Verkställighet: 
Medborgarförslag: Ta fram en 
kostpolicy inför kommande 
livsmedelsupphandling  (Barn- 
och utbildningsnämnden) 

Ärendenummer 2016/00377 
Beslutsdatum 2017-02-27 § 5 
Handläggare:  
 
2. Kommunfullmäktige uppdrar till 
barn- och utbildningsnämnden att 
tillsammans med övriga berörda 
förvaltningar utarbeta förslag till 
en kostpolicy. 

Kommunfullmäktige Barn- och 
utbildningsnämnden 

Elisabeth Forsberg  

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge: 

Förslag till måltidspolicy klar i BuN, 
beräknas behandlas av KF våren 
2019 

Estimerad tidplan: 

Verkställighet: Motion: 
Uppmuntra kontakt mellan 
skolor och föreningar för att 
främja ungas hälsa  (Barn- och 
utbildningsnämnden) 
Diarienummer 2017/00283 
Beslutsdatum 2017-10-30 § 118 
1. Kommunfullmäktige bifaller 
motionen. 
2. Kommunfullmäktige uppdrar till 
barn- och utbildningsnämnden att 
verkställa motionen 

Kommunfullmäktige Barn- och 
utbildningsnämnden 

Elisabeth Forsberg  

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge: Besvarad 

  

Estimerad tidplan: 

Verkställighet: 
Medborgarförslag: Se över 
antalet tjänster per barngrupp i 
förskolan  (Barn- och 
utbildningsnämnden) 
Ärendenummer: 2017/00354 
Beslutsdatum: 2017-05-08 § 67 
 
1. Kommunfullmäktige bifaller 
medborgarförslaget 

Kommunfullmäktige Barn- och 
utbildningsnämnden 

Elisabeth Forsberg  

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge: Besvarad, verkställd 

  

Estimerad tidplan: 

Verkställighet: Motion: Kommunfullmäktige Barn- och Elisabeth Forsberg  



Uppdrag/verkställighet Uppdragsgivare Uppdragstagare Ansvarig Status + Kommentar 

Skolavslutningar i kyrkan  
(Barn- och utbildningsnämnden) 

Ärendenummer: 2017/00583 
Beslutsdatum: 2017-09-25 § 107 
 
1. Kommunfullmäktige bifaller 
motionens första att-sats och 
beslutar därmed att kommunen 
ska uppmuntra samtliga 
kommunala skolor att anordna 
skolavslutningar i kyrkan. 

utbildningsnämnden Uppdragets/verkställighetens 
nuläge: Besvarad 

  

Estimerad tidplan: 

Verkställighet: 
Medborgarförslag: Bygg ut 
skateparken mellan Fridegård 
och ishallen  (Kultur- och 
fritidsnämnden) 
Ärendenummer: 2017/00623 
Beslutsdatum: 2018-10-01 §91 
1.Kommunfullmäktige bifaller 
medborgarförslagets förslag under 
förutsättning att finansieringen 
beviljas i budgetarbetet 

Kommunfullmäktige Kultur- och livsmiljö Hans-Martin Akleye 
(borttagen), Jytte Rüdiger 

 

Verkställighet: Motion: 
Miljövecka  (Kultur- och 
fritidsnämnden) 
Ärendenummer: 2017/00584 
Beslutsdatum: 2018-10-01 §94 
 
1. Kommunfullmäktige bifaller 
delvis motionen och uppdrar till 
kommunstyrelsen att genomföra 
en miljövecka år 2019, under 
förutsättning att finansieringen 
beviljas i 2019 års budgetarbete. 

Kommunfullmäktige Plan- och 
exploateringsavdelningen 

Johan Hagland, Tobias 
Arvidsson 

 

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge: 

Miljövecka har ägt rum år 2019 

Estimerad tidplan:  

Motion: Fritidsbank  (Kultur- och 
fritidsnämnden) 
Ärendenummer: 2016/00374 
Datum: 2016-12-12 § 157 
Handläggare: 
 
 
1. Kommunfullmäktige bifaller 

Kommunfullmäktige Kultur- och fritidsnämnden Linda Shala, Jytte Rüdiger, 
Karin Sedrakyan 

 

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge: Beslut om igångsättning 

av Fritidsbank togs av nämnden 
2019-10-01. Uppbyggnad och 
insamling pågår. 

Estimerad tidplan: 

Estimerad öppning hösten 2020 



Uppdrag/verkställighet Uppdragsgivare Uppdragstagare Ansvarig Status + Kommentar 

motionen genom att uppdra till 
kommunstyrelsen att verka för att 
en fritidsbank införs i kommunen. 

Motion: Ersättningsplan för 
Björkvallen  (Kultur- och 
fritidsnämnden) 

Ärendenummer: 2017/00151 
Beslutsdatum: 2017-05-08 § 61 
 
1. Kommunfullmäktige bifaller 
motionen med hänvisning till det 
arbete som redan pågår och 
under förutsättning att 
budgetmedel tilldelas. 
Verkställigheten hanteras i det 
pågående ärendet 2015/248. 

Kommunfullmäktige Kultur- och livsmiljö Jytte Rüdiger  

Förslag till ekonomiska ramar 
avseende drift- och 
investeringsbudget 2016 och 
plan 2017-2018  (Kultur- och 
fritidsnämnden) 

Ärendenummer: 2015/00162 
Beslutsdatum: 2015-05-25 § 98 

Kommunfullmäktige Kultur och livsmiljö Hans-Martin Akleye 
(borttagen), Jytte Rüdiger 

 

Verkställighet: 
Medborgarförslag med förslag 
om åtgärd mot nedskräpning  
(Tekniska nämnden) 
Ärendenummer: 2012/00007 
Beslutsdatum: 2012-09-24 §93 
 
Fullmäktige beslutar med 
hänvisning till miljö- och 
tekniknämndens målsättning om 
kommande samarbete med olika 
företag genom sponsring för 
genomförande av städaktiviteter i 
enlighet med förslagets 
andemening att bifalla förslaget. 

Kommunfullmäktige Tekniska avdelningen Eva Anderling  

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge: 

Uppdraget utfört i enligthet med 
rapportering till KF i 11 juni 2012 
§93. Städning utfördes tidigare i 
egen regi med hjälp av skolor och 
föreningar mot ersättning. För 
närvarande utförs naturstädning i 
samband med kampanjer inom 
Håll Sverige Rent. 

  

Estimerad tidplan: 

Verkställighet: 
Medborgarförslag angående 
belysning längs gång-/cykelväg 
mellan norra och södra Eneby  

Kommunfullmäktige Tekniska avdelningen Eva Anderling  

Belysning uppsatt i enlighet med 
förslag. 



Uppdrag/verkställighet Uppdragsgivare Uppdragstagare Ansvarig Status + Kommentar 

(Tekniska nämnden) 
Ärendenummer: 2015/00229 
Beslutsdatum: 2016-06-13 §58 
 
1. Kommunfullmäktige beslutar att 
med hänvisning till förvaltningens 
svar är medborgarförslaget 
därmed besvarat. (Ska beaktas i 
2018 års budget) 

  

Verkställighet: 
Medborgarförslag: 
Gång/cykelväg efter Råbyleden  
(Tekniska nämnden) 
Ärendenummer: 2015/00332 
Beslutsdatum: 2016-06-13 §61 
 
1. Kommunfullmäktige beslutar att 
en gång/cykelväg längs 
Råbyleden ska byggas men att 
det inte kan ske förrän gatu- och 
parkenheten har fått medel 
tilldelade för detta ändamål. 
Frågan ska tas i beaktande i 
kommande års budgetarbete. 

Kommunfullmäktige Tekniska avdelningen Eva Anderling  

En gång- och cykelväg längs 
Råbyleden ligger i kommunens 
tioåriga investeringsplan 

Verkställighet: 
Medborgarförslag: 
Skylt/informationstavla vid 
järnvägsparken  (Tekniska 
nämnden) 
Ärendenummer: 2015/00336 
Beslutsdatum: 2016-06-13 § 62 
 
 
1. Kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla medborgarförslaget genom 
att en 
informationsskylt/informationstavla 
ska uppföras i Järnvägsparken. 

Kommunfullmäktige Tekniska avdelningen Eva Anderling  

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge: 

Skyltar har satts upp i juni 2019. 

Estimerad tidplan: 

Medborgarförslag: 
Tillgänglighet till kommunens 
båtramp vid Aronsborg  

(Tekniska nämnden) 

Kommunfullmäktige Tekniska avdelningen Eva Anderling  

Parkering har anordnats i 
anslutning till Aronsborgsviken. 



Uppdrag/verkställighet Uppdragsgivare Uppdragstagare Ansvarig Status + Kommentar 

Ärendenummer 2016/00448 
Beslutsdatum 2017-05-08 § 58 
 
2. Kommunfullmäktige bifaller 
medborgarförslaget i de delar som 
Kommunstyrelsen redan beslutat 
om (Tekniska utskottet får i 
uppdrag att anordna fler tillfälliga 
parkeringsplatser i anslutning till 
båthamnen, detta skall vara klart 
senast den 15 juni. 
2. Tekniska utskottet får i uppdrag 
att i samråd med båtklubbarna se 
över möjligheten till fler 
permanenta parkeringsplatser) 

Verkställighet: 
Medborgarförslag: 
Åtgärdsförslag för ökad 
trafiksäkerhet  (Tekniska 
nämnden) 
Ärendenummer: 2016/00454 
Beslutsdatum: 2017-10-30 § 115 
 
1. Kommunfullmäktige bifaller 
medborgarförslaget. 
2. Kommunfullmäktige uppdrar till 
kommunstyrelsen att genom ett 
antal mindre åtgärder som kan 
rymmas inom budget för 2017 och 
2018 höja trafiksäkerheten på väg 
545/840 utmed bostadsområdet 
Kalmarsand och Hälledagsvägen. 
3. Kommunfullmäktige uppdrar till 
kommunstyrelsen att vidare 
utreda trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder på väg 545/840 utmed 
bostadsområdet Kalmarsand och 
Hälledagsvägen med hänsyn 
tagen till övriga planer i området 

Kommunfullmäktige Tekniska avdelningen Eva Anderling  

Mindre åtgärder genomförda 
under 2017 och 2018. Utredning 
av ytterligare åtgärder har 
genomförts. Dessa planeras att 
genomföras under kommande 
femårsperiod. 

  

Medborgarförslag: Pulkabacke 
vid "Dumpers"  (Tekniska 
nämnden) 

Ärendenummer: 2016/00669 

Kommunfullmäktige Tekniska avdelningen Eva Anderling  

Medborgarförslaget har 
genomförts 



Uppdrag/verkställighet Uppdragsgivare Uppdragstagare Ansvarig Status + Kommentar 

Beslutsdatum: 2016-12-12 § 155 
 
Kommunfullmäktige bifaller 
motionen (rensa upp i den backe i 
som kallas för ”Dumpers” för att 
skapa en bättre pulkabacke). 
Kommunfullmäktige beslutar att 
projektet ska prövas i budget 
2018-2020 

Verkställighet: 
Medborgarförslag: Rengöra och 
måla Bildningscentrum Jan 
Fridegårds fasad  (Tekniska 
nämnden) 

Diarienummer: 2017/00265 
Beslutsdatum: 2017-10-30 § 116 
 
1. Kommunfullmäktige bifaller 
medborgarförslaget 

Kommunfullmäktige Tekniska avdelningen Eva Anderling  

Förslaget har genomförts 

Medborgarförslag: Förlängd 
öppettid på 
återvinningscentralen  (Tekniska 
nämnden) 
Ärendenummer: 2017/00356 
Beslutsdatum: 2017-12-04 § 139 
 
1. Kommunfullmäktige bifaller 
delvis medborgarförslaget genom 
att öppettiderna ändras för 
måndag och onsdag till klockan 
09.00-19.00 

Kommunfullmäktige Tekniska avdelningen Eva Anderling  

Öppettider på 
återvinningscentralen har förlängts 
i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut. 

Motion: Säkrare trafikmiljö i 
Idealbyn  (Tekniska nämnden) 

Ärendenummer: 2017/00585 
Beslutsdatum: 2017-12-04 § 141 
 
1. Kommunfullmäktige bifaller 
motionens förslag med hänvisning 
till förvaltningens redan pågående 
arbete. 

Kommunfullmäktige Tekniska avdelningen Eva Anderling  

Gångbana anlagd från 
busshållplats på Slottskogsleden 
till Kardinalvägen. 

  

Medborgarförslag: Utökning 
och förbättring av parkeringar 

Kommunfullmäktige Tekniska avdelningen Eva Anderling  

Fler parkeringsplatser har skapats 



Uppdrag/verkställighet Uppdragsgivare Uppdragstagare Ansvarig Status + Kommentar 

Granåsen  (Tekniska nämnden) 

Ärendenummer: 2016/00114 
Beslutsdatum 2016-06-13 
 
1. Kommunfullmäktige beslutar att 
ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
utreda om parkeringarna vid 
Granåsen kan och behöver utökas 
liksom om belysning kan byggas. 

på både övre och nedre 
parkeringen. Ny belysning och 
trasiga lampor utbytta. 

 



Uppdrag och verkställighet - Dec 2019 (Kommunfullmäktige) 
Uppdrag/verkställighet Uppdragsgivare Uppdragstagare Ansvarig Status + Kommentar 

Aktualitetsförklaring av 
Översiktsplan  

(Kommunstyrelsen) 
Ärendenummer: 2015/00270 
Beslutsdatum: 2015-12-14 §95 
 
1. Kommunfullmäktige uppdrar 
till kommunstyrelsen att ta fram 
en ny översiktsplan för hela 
kommunen med utgångspunkt i 
visionen Vårt Håbo 2030. 2. 
Kommunfullmäktige uppdrar till 
kommunstyrelsens arbetsutskott 
inklusive ersättare att utgöra 
politisk styrgrupp för arbetet 
med framtagande. 

Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens 
förvaltning, plan- och 
exploatering 

Johan Hagland, Tobias 
Arvidsson 

 

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge: 

Pågår, Översiktsplanen planeras 
gå för antagande sent 2020 

Estimerad tidplan: 

Under 2020 

Medborgarförslag: Cykelplan  
(Kommunfullmäktige) 

Ärendenummer: 2016/00469 
Beslutsdatum: 2017-02-27 § 8 
 
1. Kommunfullmäktige bifaller 
medborgarförslaget med 
hänvisning till tidigare lagt 
utredningsuppdrag (KS 2016-
11-21 § 216). 
Medborgarförslaget ska utgöra 
ett underlag i framtagandet av 
en ny cykelplan 

Kommunfullmäktige Plan- och 
exploateringsavdelningen 

Johan Hagland  

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge: Samhällsplanerare med 

trafikplanerarinriktning började 
december 2018 och har fått 
uppdraget. Ett samarbete med 
tekniska förvaltningen har 
påbörjats 

Estimerad tidplan: 2019 

Översyn över kommunens 
styrdokument  
(Kommunfullmäktige) 
Ärendenummer: 2017/00765 
Beslutsdatum: 2018-06-11 § 74 
 
1. Kommunfullmäktige noterar 
nämndernas aktualitetsprövning 
av styrdokument.. 
Kommunfullmäktige beslutar att 
styrdokumenten i tabell 1 

Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens kansli Sara Widströmer, Clara 
Thorgren 

 

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge: Styrdokumentsöversyn 

genomförd, vissa dokument 
fortfarande under revidering på 
grund av återremisser. Formell 
återrapportering beräknas komma 
under 2020 

  

Estimerad tidplan: 2020 



Uppdrag/verkställighet Uppdragsgivare Uppdragstagare Ansvarig Status + Kommentar 

kvarstår, samt uppdrar till 
nämnderna att lägga in dessa 
styrdokument i kommunens nya 
styrdokumentsmallar. 3. 
Kommunfullmäktige uppdrar till 
nämnderna att revidera 
styrdokumenten i tabell 2. 
Revideringarna ska vara 
genomförda så att fullmäktige 
kan fatta beslut om antagande 
senast vid 2019 års första 
sammanträde. 4. 
Kommunfullmäktige upphäver 
styrdokumentet i tabell 3. 5. 
Kommunfullmäktige beslutar att 
alla styrdokument som inte 
tagits upp i nämndernas och 
kommunfullmäktiges 
aktualitetsprövning upphör att 
gälla. 6. Kommunfullmäktige 
uppdrar till kommunstyrelsen att 
ta fram ett förslag till ”Program 
för uppföljning och insyn av 
privata utförare”. Programmet 
ska vara klart för beslut i 
kommunfullmäktige vid 2019 års 
första sammanträde.  
 9. Kommunfullmäktige beslutar 
att vision 2030 ska tas upp för 
aktualitetsprövning under våren 
2019. 

Inrättande av oppositionsråd 
samt korrigering av 
arvodesregler  
(Kommunfullmäktige) 

Ärendenummer 2018/00783 
Beslutsdatum: 2018-12-10 § 
165 
 
3. Kommunfullmäktige beslutar 
Att under mandatperioden se 
över arvoderingen för att bättre 
tillgodose partier och 
partigrupper inför kommande 

Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens kansli Tobias Arvidsson  

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge: 

Pågår, Utredning och förslag på 
nya arvodesregler sker under 
hösten 2019. 

Extern konsult anlitad 

Politisk beredning skall göras 
våren 2020 

Estimerad tidplan: 

Utredning Hösten 2019 



Uppdrag/verkställighet Uppdragsgivare Uppdragstagare Ansvarig Status + Kommentar 

val samt inför ett fast arvode för 
vice ordförandeposterna 

För beslut vid våren 2020 

Förskola i Häggeby  
(Kommunstyrelsen) 
Diarienummer 2018/00134 
Beslutsdatum: 2019-04-01 § 35 
1. Kommunfullmäktige bifaller 
medborgarförslaget (verka för 
att det ges möjlighet för en 
fristående aktör att etablera sig i 
området 

Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens 
förvaltning 

Johan Hagland, Tobias 
Arvidsson 

 

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge: 

Vilar i avvaktan på pågående 
arbete i lokalförsörjningsplanen 
samt pågående kontakter med 
möjliga exploatörer 

  

Estimerad tidplan: 

Motion: Nytt Flyktingpolitiskt 
program  (Socialnämnden) 

Diarienummer 2018/00473 
Beslutsdatum 2019-04-01 § 37 
 
1. Kommunfullmäktige bifaller 
delvis motionens förslag med 
hänvisning till Socialnämndens 
bedömning genom att uppdra till 
Socialnämnden 
    att samordna framtagandet 
av ett förslag på en 
övergripande integrationsplan 
för nyanlända 

Kommunfullmäktige Socialförvaltningen Mats Ståhl-Elgström  

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge: 

Uppdraget påbörjas under 
september 2019 

Estimerad tidplan: 

Beräknas vara klart innan 
sommaren 2020 

Medborgarförslag: Byte av 
län  (Kommunstyrelsen) 

1. Kommunfullmäktige bifaller 
medborgarförslaget 

Kommunfullmäktige Plan- och 
exploateringsavdelningen 

Johan Hagland, Tobias 
Arvidsson 

 

Motion: Håbo kommun, bäst i 
Sverige på LED-lampor  
(Kommunstyrelsen) 

1. Kommunfullmäktige bifaller 
motionen 

Kommunfullmäktige Plan- och 
exploateringsavdelningen 

Johan Hagland, Tobias 
Arvidsson 

 

Uppför gång och cykelväg 
mellan Getbergsvägen och 
gångvägen vid Furuhäll  
(Tekniska nämnden) 
Ärendenummer: 2019/00204 
Beslutsdatum: 2019-12-09 § 

Kommunfullmäktige Tekniska nämnden Ulla Lindroth Andersson, Eva 
Anderling 

 

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge: 

Ärendet har behandlats i tekniska 
nämnden och även i 
kommunfullmäktige. 



Uppdrag/verkställighet Uppdragsgivare Uppdragstagare Ansvarig Status + Kommentar 

167 
 
1. . Kommunfullmäktige bifaller 
delvis medborgarförslagets 
förslag vad avser gång- och 
cykelvägens sträckning från 
Getbergsvägens anslutning till 
Råbyleden fram till Kalmarleden 
med hänvisning till tekniska 
nämndens bedömning 

Medborgarförslaget har delvis 
bifallits. Förslaget om gång- och 
cykelväg utmed Råbyleden måste 
hanteras i kommande 
budgetarbete. Den finns med i den 
tioåriga investeringsplanen. 

Estimerad tidplan: 

Gång- och cykelväg kan inte 
genomföras innan politiska beslut 
om genomförande och finansiering 
finns. 

Motion: Bättre skolmat och 
serverad i en trevligare miljö  
(Barn- och utbildningsnämnden) 

Ärendenummer 2018/00470 
Beslutsdatum 2019-12-09 § 169 
 
1. Kommunfullmäktige bifaller 
motionens förslag. 
2. Kommunfullmäktige uppdrar 
till barn- och 
utbildningsnämnden att utreda 
införandet av frukost inför 
skoldagen 

Kommunfullmäktige Kostenheten Elisabeth Forsberg, Camilla 
Grandin 

 

Motion: Fossilbränslefria 
transporter  

(Kommunstyrelsen) 
Ärendenummer 2019/00245 
Beslutsdatum 2019-12-09 § 170 
 
1. Kommunfullmäktige bifaller 
delvis motionen med hänvisning 
till kommunstyrelsens beslut om 
att teckna hållbarhetslöften i 
enlighet med länsstyrelsens 
Färdplan för ett hållbart län 

Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Anna Atterlöf, Tobias Arvidsson  

Motion: Skapande av ett 
innovationscenter för 
miljöföretag  
(Kommunstyrelsen) 
Ärendenummer 2019/00250 
Beslutsdatum 2019-12-09 § 171 

Kommunfullmäktige Plan- och 
exploateringsavdelningen 

Johan Hagland, Tobias 
Arvidsson 

 

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge: 

Planering av mark avseende 
innovationscenter är påbörjad i 



Uppdrag/verkställighet Uppdragsgivare Uppdragstagare Ansvarig Status + Kommentar 

 
1. Kommunfullmäktige bifaller 
motionens förslag med 
hänvisning till förvaltningens 
bedömning.   
2. Kommunfullmäktige uppdrar 
till kommunstyrelsen att utreda 
skapandet av ett 
innovationscenter i enlighet med 
motionens förslag. Utredningen 
ska återrapporteras till 
kommunfullmäktige senast i juni 
2020 

Logistik Bålsta området. 

Estimerad tidplan: 

Under hösten 2020 

Verkställighet: 
Medborgarförslag: 
Hundrastgård i Skokloster  
(Tekniska nämnden) 
Ärendenummer 2016/00048 
Beslutsdatum 2016-11-21 §228 
Handläggare: Ulla Lindroth 
Andersson 
 
2. Kommunfullmäktige uppdrar 
till kommunstyrelsens 
förvaltning att inleda 
diskussioner med Slottsskogens 
samfällighetsförening, om 
anläggandet av en 
hundrastgård i Skokloster. 

Kommunfullmäktige Tekniska avdelningen Eva Anderling  

Ny kontakt har tagits med 
ordförande för 
samfällighetsföreningen. Möte på 
plats samt diskussioner om 
föreningen har möjlighet och är 
beredda att ta på sig drift och 
underhåll kommer att ske i februari 
2020. 

Estimerad tidplan: 

Om föreningen har möjlighet kan 
genomförande ske under 2020 
 

Verkställighet: 
Medborgarförslag: Ta bort 
vägbommen på Skeppsvägen  
(Tekniska nämnden) 
Ärendenummer: 2016/00400 
Beslutsdatum: 2016-09-26 § 83 
 
l. Kommunfullmäktige beslutar 
att medborgarförslaget anses 
färdigbehandlat mot bakgrund 
av vad som framkommit i 
beredningen. 
2. Kommunfullmäktige beslutar 
att bommen på Skeppsvägen 

Kommunfullmäktige Tekniska avdelningen Eva Anderling  

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge:  

Investeringsmedel för 
genomförande 2020 har strukits i 
den budget som antagits för 2020. 
Förvaltningen avser skriva fram en 
begäran om medel för 
genomförande. Det finns möjlighet 
att dela in projektet i två etapper. 

Estimerad tidplan: 

Utredning 2019 och genomförande 
2020 under förutsättning att medel 



Uppdrag/verkställighet Uppdragsgivare Uppdragstagare Ansvarig Status + Kommentar 

tas bort när andra fysiska 
åtgärder har vidtagits får att 
minska hastigheten och öka 
säkerheten får oskyddade 
trafikanter. 
3. Kommunfullmäktige beslutar 
att investeringsbehovet ska tas 
upp i budgetarbetet får perioden 
2018-2020. 

för genomförande erhålls. Om 
projektet delas upp i två etapper 
blir genomförande av etapp 2 
skjutet till tidigast 2021.. 

Verkställighet: Motion: 
Belysning på kommunens 
förskolor  (Tekniska nämnden) 

Ärendenummer: 2016/00517 
Beslutsdatum 2016-09-26 § 109 
 
1. Kommunfullmäktige bifaller 
motionen (uppdra till berörd 
förvaltning att genomföra en 
besiktning av rådande belysning 
på förskolornas utemiljöer samt 
dels att berörd förvaltning 
genomför nödvändiga åtgärder 
för att säkerställa en säker 
utemiljö med god belysning på 
kommunens förskolor) 

Kommunfullmäktige Tekniska avdelningen Eva Anderling  

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge: 

Inventering genomförd. 
Genomförande av åtgärder pågår. 

Estimerad tidplan: 

Resterande genomförande 
planeras under kommande 
femårsperiod 

Verkställighet: 
Medborgarförslag: 
Utomhusgym i Skokloster  
(Tekniska nämnden) 
Ärendenummer: 2017/00292 
Beslutsdatum: 2017-10-30 § 
114 
 
1. Kommunfullmäktige bifaller 
medborgarförslaget under 
förutsättning att Slottsskogens 
samfällighet ställer sig positiv till 
anläggandet av ett utomhusgym 
och tar på sig att sköta gymmet.  
2. Kommunfullmäktige beslutar 
att finansiering av ett eventuellt 
utomhusgym hanteras inom 
ramen för investeringsbudgeten 

Kommunfullmäktige Tekniska avdelningen Ulla Lindroth Andersson  

Uppdragets/verkställighetens 
nuläge: 

Ny kontakt har tagits med 
ordförande för 
samfällighetsföreningen. Möte på 
plats samt diskussioner om 
föreningen har möjlighet och är 
beredda att ta på sig drift och 
underhåll kommer att ske i februari 
2020. 

Estimerad tidplan: 

Om föreningen har möjlighet kan 
genomförande ske under 2020 



Uppdrag/verkställighet Uppdragsgivare Uppdragstagare Ansvarig Status + Kommentar 

2018.  
3. Kommunstyrelsen ges i 
uppdrag att påbörja 
diskussioner med Slottsskogens 
samfällighet om anläggandet av 
ett utomhusgym 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-01 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 141 Dnr 2020/00155 

Krisledningsnämndens beslut - anmälan till Kommun-
fullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.

Sammanfattning 

Enligt 2 kap 5 § lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför 

och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska krisled-

ningsnämndens beslut anmälas vid närmast följande fullmäktigesamman-

träde. Sedan krisledningsnämnden aktiverats 2020-03-23 och fram till 2020-

05-29 har krisledningsnämnden fattat beslut i följande ärenden:

2020-03-23 § 2, Deltagande på distans vid fullmäktige/ nämndssammanträ-

den med anledning av risk för smittspridning 

2020-03-23 § 3, Begränsning av antalet deltagare/ledamöter vid fullmäk-

tige/nämndssammanträden med anledning av risk för smittspridning 

2020-04-23 § 5, Arbetsmiljöansvar inom vård- och omsorgsnämndens verk-

samheter 

2020-04-23 § 8, Redovisning av delegationsbeslut, krisledningsnämnden 

2020-05-28  § 11, Överklagande - Förvaltningsrätten i Uppsala i 3487-20 

(krisledningsnämndens beslut om arbetsordning för distansdeltagande)  

Beslutsunderlag 

Beslut enligt ovan   

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 

arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Ärende 27



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-05-19 KS 2020/00155 nr 95515 

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

 

Krisledningsnämndens beslut - anmälan till Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.    

 

Sammanfattning 

Enligt 2 kap 5 § lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför 

och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska 

krisledningsnämndens beslut anmälas vid närmast följande 

fullmäktigesammanträde. Sedan krisledningsnämnden aktiverats 2020-03-

23 och fram till 2020-05-29 har krisledningsnämnden fattat beslut i följande 

ärenden:  

 2020-03-23 § 2, Deltagande på distans vid fullmäktige/ 

nämndssammanträden med anledning av risk för smittspridning 

 2020-03-23 § 3, Begränsning av antalet deltagare/ledamöter vid 

fullmäktige/nämndssammanträden med anledning av risk för 

smittspridning 

 2020-04-23 § 5, Arbetsmiljöansvar inom vård- och 

omsorgsnämndens verksamheter 

 2020-04-23 § 8, Redovisning av delegationsbeslut, 

krisledningsnämnden  

 2020-05-28  § 11, Överklagande - Förvaltningsrätten i Uppsala i 

3487-20 (krisledningsnämndens beslut om arbetsordning för 

distansdeltagande)  

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Beslut enligt ovan   

__________ 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2020-05-28  

Krisledningsnämnd  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 11 Dnr 2020/00181  

Yttrande över överklagande - Förvaltningsrätten i Upp-
sala i 3487-20 

Krisledningsnämnds beslut 

1. Krisledningsnämnden beslutar att revidera sin arbetsordning enligt nedan.  

 

2. Krisledningsnämnden yttrar sig enligt nedan.  

          

Sammanfattning  

Krisledningsnämndens beslut 2020-04-23 § 8 avseende arbetsordning för 

sammanträden på distans har överklagats. Förvaltningsrätten i Uppsala har 

begärt att kommunen yttrar sig över överklagandet och inhibition. Krisled-

ningsnämndens yttrande om inhibition skulle ha varit förvaltningsrätten till-

handa 2020-05-22, anstånd har lämnats till och med 2020-05-28.  

Krisledningsnämnden lämnar följande yttrande:   

Yttrande 

Krisledningsnämnden har 2020-05-28 beslutat att revidera sin arbetsordning 

med ändring av § 1 till vad kommunfullmäktige beslutade den 14 april:  

 

§1 Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Sådant sammanträde får äga rum om ljud- och bil-

döverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 

se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte 

obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar innan sammanträ-

det anmäla detta till nämndens sekreterare. Ordförande avgör om närvaro 

får ske på distans 

 

Därmed saknas anledning för förvaltningsrätten att besluta om inhibition i 

överklagandet.        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Föreläggande från förvaltningsrätten, inklusive bilagor 

Kommunfullmäktiges beslut och tillhörande reglemente 

Krisledningsnämndens beslut samt tillhörande arbetsordning      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar:   

Att krisledningsnämnden beslutar att avge följande yttrande till förvalt-

ningsrätten i mål Mål nr. 3487-20 i den delen som gäller inhibition 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-05-28  

Krisledningsnämnd    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

1. Att krisledningsnämnden beslutar att revidera sin arbetsordning med änd-

ring av § 1 till vad kommunfullmäktige beslutade den 14 april:  

 

§1 Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Sådant sammanträde får äga rum om ljud- och bil-

döverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 

se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte 

obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar innan sammanträ-

det anmäla detta till nämndens sekreterare. Ordförande avgör om närvaro 

får ske på distans 

 

2. Därmed saknas anledning för förvaltningsrätten att besluta om inhibition i 

överklagandet.      

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om krisledningsnämnden bifaller 

Fredrik Anderstedts (S) yrkande och finner att så sker.      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningsrätten i Uppsala 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2020-05-18  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 103 Dnr 2020/00155  

Krisledningsnämndens beslut - anmälan till Kommun-
fullmäktige 

Sammanfattning  

Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde.  

______________ 

 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2020-03-23  

Krisledningsnämnd  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 3   

Begränsning av antalet deltagare/ledamöter vid full-
mäktige/nämndsammanträden med anledning av risk 
för smittspridning 

Krisledningsnämnds beslut 

1. Krisledningsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att minska 

antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige och nämnder under den tid som 

krisledningsnämnden bedömer att Coronakrisen pågår.       

Sammanfattning  

Effekter av Corona påverkar vårt samhälle till mycket stor del och det får 

stora konsekvenser för Håbo kommun.  

För att underlätta för kommunens demokratiska styrning samt bidra till 

minskad smittspridning och oro föreslås härmed att begränsa antalet leda-

möter och ersättare som behöver delta vid nämnd- eller fullmäktigesamman-

träden. Detta gäller under den tid som kris föreligger med anledning av Co-

rona.  

Förslag 

Antalet förtroendevalda som tjänstgör under kommunfullmäktiges samman-

träden minskas till ledamöter och tjänstgörande ersättare. 

Antalet förtroendevalda som tjänstgör under nämndsammanträden minskas 

till ledamöter och tjänstgörande ersättare.  

Icke tjänstgörande ersättare i fullmäktige och nämnd deltar ej i sammanträ-

det. 

Om förtroendevald tillhör riskgrupp, d v s äldre än 70 år samt person med 

nedsatt immunfunktion, uppmanas ersättare att tjänstgöra i dennes ställe.  

Lagrum: Kommunallagen 6:27 och 5:45 

Antal ordinarie ledamöter per fullmäktige och nämnd under den tid som kris 

föreligger med anledning av Corona: 

 KF – 21 närvarande (vanligtvis 41 ledamöter)  

 KS – 7 närvarande (vanligtvis 13 ledamöter) 

 KSAU – 3 närvarande (vanligtvis 5 ledamöter) 

 BOU – 6 närvarande (vanligtvis 11 ledamöter) 

 BMN – 3 närvarande (vanligtvis 5 ledamöter) 

 KFN - 3 närvarande (vanligtvis 5 ledamöter) 

 SN – 3 närvarande krävs (vanligtvis 5 ledamöter) 

 TN - 3 närvarande (vanligtvis 5 ledamöter) 

 VON – 4 närvarande (vanligtvis 7 ledamöter)        



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-03-23  

Krisledningsnämnd    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse      

Beslutsgång 

Efter diskussion enas nämnden om att beslutet gäller så länge krislednings-

nämnden bedömer att Coronakrisen pågår.      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Respektive förtroendevald per nämnd 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2020-03-23  

Krisledningsnämnd  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 2   

Deltagande på distans vid fullmäk-
tige/nämndsammanträden med anledning av risk för 
smittspridning 

Krisledningsnämnds beslut 

1. Krisledningsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att möjliggöra 

deltagande på distans i samband med nämndssammanträden.        

Sammanfattning  

Effekter av Corona påverkar vårt samhälle till mycket stor del och det får 

stora konsekvenser för Håbo kommun. För att underlätta för kommunens 

demokratiska styrning samt bidra till minskad smittspridning och oro före-

slås härmed att möjliggöra deltagande på distans i samband med nämnds-

sammanträden. Detta gäller under den tid som kris föreligger med anledning 

av Corona. 

Förslag 

Om det inte går att kalla en beslutsmässig nämnd på vanligt sätt eller om det 

är olämpligt att nämndsammanträden sker fysiskt i kommunhuset eller på 

annan plats, får nämnderna använda distanssammanträden.  

Förutsättningen för detta är att nämnderna beslutar om formerna för distans-

sammanträden.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Förtroendevalda i respektive nämnd 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2020-04-23  

Krisledningsnämnd  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 8 Dnr 2020/00144  

Redovisning av delegationsbeslut, krisledningsnämn-
den 

Krisledningsnämnds beslut 

1. Krisledningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.   

2. Krisledningsnämnden godkänner antagen arbetsordning för distanssam-

manträden i krisledningsnämnden.  

Sammanfattning  

Delegationsbeslut som fattas ska regelbundet anmälas till nämnd. Delegat-

ionsbeslut som fattats inom krisledningsnämndens verksamhet under peri-

oden 2020-03-23 – 2020-04-20 redovisas i separat förteckning.  Delegat-

ionsbeslut om att anta en arbetsordning för distanssammanträden inom kris-

ledningsnämnden har fattats.  

Beslutsunderlag 

Delegeringslista Krisledningsnämnden   

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om krisledningsnämnden god-

känner redovisningen av delegationsbeslut och finner att så sker. 

Efter diskussion frågar ordförande om krisledningsnämnden godkänner den 

antagna arbetsordningen och finner att så sker.  

______________ 

 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2020-04-23  

Krisledningsnämnd  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 5 Dnr 2020/00128  

Arbetsmiljöansvar inom vård- och omsorgsnämndens 
verksamheter 

Krisledningsnämnds beslut 

1. Krisledningsnämnden övertar arbetsmiljöansvaret från vård- och om-

sorgsnämnden under pågående kris med anledning av corona/covid-19. 

2. Krisledningsnämnden delegerar ansvaret för arbetsmiljöuppgifter inom 

vård- och omsorgsnämndens verksamheter under pågående kris med anled-

ning av corona/covid-19 till krisledningschef.   

3. Arbetsmiljöansvaret återgår till vård- och omsorgsnämnden när krisled-

ningsnämnden så beslutar.   

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden är ytterst arbetsmiljöansvarig för nämndens 

verksamheter. Arbetsmiljöansvaret sköts dock i praktiken av tjänstemän ef-

ter delegation. Arbetsmiljöansvaret åligger i dagsläget förvaltningschef för 

socialförvaltningen, som i sin tur delegerar detta till underliggande chefer.  

Pågående kris med anledning av coronaviuset medför flera utmaningar och 

förändringar avseende arbetsmiljön inom vård- och omsorgsnämndens verk-

samheter. Det föreligger också behov av omflyttning av personal för att 

klara av personalbehovet inom verksamheterna. I syfte att säkerställa att ar-

betsmiljöfrågor fortsättningsvis kan hanteras i och med de utmaningar som 

coronakrisen medför är det lämpligt att arbetsmiljöansvaret för vård- och 

omsorgsnämndens verksamheter övertas av krisledningsnämnden och att 

krisledningsnämnden i sin tur delegerar ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna 

till krisledningschef.  

Delegationen av arbetsmiljöuppgifterna till krisledningschef regleras genom 

en överenskommelse som redovisas i bilagd överenskommelse med tillhö-

rande bilagor.     

Beslutsunderlag 

Överenskommelse om mellan krisledningschef och krisledningsnämndens 

ordförande 

Bilaga 1 till överenskommelse: Förtydligande av arbetsmiljöuppgifter 

Bilaga 2 blankett för returnering av arbetsmiljöuppgifter   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-04-23  

Krisledningsnämnd    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om nämnden bifaller förvalt-

ningens förslag till beslut, punkt 1, och finner att så sker 

Ordförande frågar därefter om nämnden bifaller förvaltningens förslag till 

beslut, punkt 2, och finner att så sker 

Efter diskussion beslutar nämnden att bifalla förvaltningens förslag till be-

slut, punkt 3, med ändringen att "Arbetsmiljöansvaret återgår till vård- och 

omsorgsnämnden när krisledningsnämnden så beslutar".   

Protokollsanteckning 

Michael Rubbestad (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 

Sverigedemokraterna delar inte bedömningen att personal inom vård och 

omsorg i nuläget fullt ut erhåller den utrustning de behöver för att kunna sä-

kerställa sin egen och andra hälsa under rådande pandemi. Sverigedemokra-

terna ställer sig bakom förslag till beslut om att tillfälligt överflytta arbets-

miljöansvaret till krisledningsnämnden så länge krisen pågår och kommer i 

nämnden aktivt att arbeta för att personalen erhåller bättre skydd än de gör 

idag. Erhåller inte personalen förbättrade skyddsattiraljer menar vi att 

nämnden inte uppfyller de krav som finns för att säkerställa en trygg och sä-

ker arbetsmiljö enligt lag. Exempel på skyddsutrustning som vi idag anser 

saknas och som personalen borde få ta del av är bland annat skyddsvisir, 

munskydd av minst motsvarande FFP2/KN95-typ samt långärmade förklä-

den.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Krisledningschef 

Vård- och omsorgsnämnden 

Socialchef  

 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-03-16 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 77 Dnr 2019/00413 

Uppdrag avseende redovisning av partistöd 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner den reviderade blanketten Redovisning

av kommunalt partistöd enligt 4 kap. 31 § Kommunallagen med anvisningar

och beslutar att partiernas redovisning av partistöd från och med redovis-

ningen av 2019 års partistöd ska ske på denna blankett.

2. Kommunfullmäktige antar reviderade riktlinjer för partistöd, att gälla från

och med 2020-04-01.

Kommunstyrelsens beslut 

3. Kommunstyrelsen beslutar att revidera den föreslagna blanketten så att

punkten 1 utgår och ett bindestreck tillförs i punkten 11, enligt Michael

Rubbestads (SD) och Per-Arne Öhmnas (M) yrkanden.

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-30 § 137, beslutspunkt 3, att uppdra 

till kommunstyrelsen att inför nästa års redovisning (dvs. 2020) ta fram tyd-

liga riktlinjer för att säkerställa att samtliga partier redovisar på samma sätt. 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till blankett med anvisningar och fö-

reslår även att riktlinjerna för partistöd revideras så att det framgår att redo-

visning ska ske på denna blankett. 

Ärendet behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-24 och 

fullmäktige beslutade då att återremittera ärendet för vidare beredning med 

anledning av de ändringsförslag som Sverigedemokraterna lämnat avseende 

blankettens utseende. 

Blanketten har nu uppdaterats i enlighet med Sverigedemokraternas änd-

ringsyrkande och ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och kommun-

fullmäktige för vidare beredning och beslut.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2020-03-02 §59 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till blankett för redovisning av partistöd, med tillhörande anvisning-

ar, reviderad efter KF 2020-02-24 § 23 

Förslag till reviderade regler för partistöd 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-30 § 137   

Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-24 § 23 

Tjänsteskrivelse – uppdrag avseende redovisning av partistöd, daterad 2019-

12-04

Ärende 28



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(3) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-03-16  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att ärendet återremitteras till gruppledarna, samt för 

framtagande av villkor för vad som det kan beslutas om enligt gällande lag. 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 

med ändringen att punkt 1 stryks på den blankett som arbetsutskottet före-

slår.  

Fredrik Anderstedt (S) yrkar i första hand att ärendet återremitteras och i 

andra hand bifall till den blankett som Socialdemokraterna visar.  

Per-Arne Öhman (M) yrkar bifall till Michael Rubbestads (SD) yrkande 

med tillägg av ett bindestreck i punkt 11 (bank-, konto och finansiella kost-

nader)   

Beslutsgång 

Ordförande Helene Zeland Bodin (C) frågar om kommunstyrelsen beslutar 

att ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att det ska avgö-

ras idag.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för att behandla 

ärendet idag, nej-röst för att återremittera.  

Ja-röst lämnas av: Peter Kilger (M), Per-Arne Öhman (M), Helene Zeland 

Bodin (C), Gunilla Alm (L), Christian Nordberg (MP), Fred Rydberg (KD), 

Michael Rubbestad (SD), Thomas Moore (SD) 

Nej-röst lämnas av: Eva Staake (S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt 

(S), Sven-Olov Dväring (S), Owe Fröjd (S).  

Med 8 Ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att behandla 

ärendet idag.  

Beslutsgång 2 

Ordförande Helene Zeland Bodin (S) frågar därefter om kommunstyrelsen 

bifaller arbetsutskottets förslag med tillhörande blankett eller arbetsutskot-

tets förslag med blankettförslag från Socialdemokraterna och finner att 

kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag med tillhörande blankett.  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(3) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-03-16  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Reservation 

Fredrik Anderstedt (S), Helene Cranser (S), Sven-Olov Dväring (S) och Eva 

Staake (S) reserverar sig mot beslutet.  

______________ 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2020-03-02  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 59 Dnr 2019/00413  

Uppdrag avseende redovisning av partistöd 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner den reviderade blanketten Redovisning 

av kommunalt partistöd enligt 4 kap. 31 § Kommunallagen med anvisningar 

och beslutar att partiernas redovisning av partistöd från och med redovis-

ningen av 2019 års partistöd ska ske på denna blankett. 

2. Kommunfullmäktige antar reviderade riktlinjer för partistöd, att gälla från 

och med 2020-04-01.   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att revidera den föreslagna 

blanketten så att post 1 avser "Tilldelat kommunalt partistöd".  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-30 § 137, beslutspunkt 3, att uppdra 

till kommunstyrelsen att inför nästa års redovisning (dvs. 2020) ta fram tyd-

liga riktlinjer för att säkerställa att samtliga partier redovisar på samma sätt. 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till blankett med anvisningar och fö-

reslår även att riktlinjerna för partistöd revideras så att det framgår att redo-

visning ska ske på denna blankett.  

Ärendet behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-24 och 

fullmäktige beslutade då att återremittera ärendet för vidare beredning med 

anledning av de ändringsförslag som Sverigedemokraterna lämnat avseende 

blankettens utseende. 

Blanketten har nu uppdaterats i enlighet med Sverigedemokraternas änd-

ringsyrkande och ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och kommun-

fullmäktige för vidare beredning och beslut.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till blankett för redovisning av partistöd, med tillhörande anvisning-

ar, reviderad efter KF 2020-02-24 § 23 

Förslag till reviderade regler för partistöd 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-30 § 137   

Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-24 § 23 

Tjänsteskrivelse – uppdrag avseende redovisning av partistöd, daterad 2019-

12-04      



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-03-02  

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar att blankettens första post inte ska vara "För-

enings intäkter inklusive kommunalt partistöd" utan enbart avse "tilldelat 

kommunalt partistöd".  

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Fredrik Anderstedts (S) yrkande.  

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut 

med Fredrik Anderstedts (S) ändring.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller för-

valtningens förslag till beslut med Fredrik Anderstedts (S) ändring och fin-

ner att så sker.  

______________ 

 
 
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-02-27 KS 2019/00413 nr 94386 

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

 

Uppdrag avseende redovisning av partistöd 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige godkänner den reviderade blanketten Redovisning 

av kommunalt partistöd enligt 4 kap. 31 § Kommunallagen med anvisningar 

och beslutar att partiernas redovisning av partistöd från och med 

redovisningen av 2019 års partistöd ska ske på denna blankett. 

2. Kommunfullmäktige antar reviderade riktlinjer för partistöd, att gälla från 

och med 2020-04-01.   
 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-30 § 137, beslutspunkt 3, att uppdra 

till kommunstyrelsen att inför nästa års redovisning (dvs. 2020) ta fram 

tydliga riktlinjer för att säkerställa att samtliga partier redovisar på samma 

sätt. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till blankett med anvisningar 

och föreslår även att riktlinjerna för partistöd revideras så att det framgår att 

redovisning ska ske på denna blankett.  

Ärendet behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-24 och 

fullmäktige beslutade då att återremittera ärendet för vidare beredning med 

anledning av de ändringsförslag som Sverigedemokraterna lämnat avseende 

blankettens utseende. 

Blanketten har nu uppdaterats i enlighet med Sverigedemokraternas 

ändringsyrkande och ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige för vidare beredning och beslut.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Förslag till blankett för redovisning av partistöd, med tillhörande 

anvisningar, reviderad efter KF 2020-02-24 § 23 

– Förslag till reviderade regler för partistöd 

– Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-30 § 137   

– Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-24 § 23 

– Tjänsteskrivelse – uppdrag avseende redovisning av partistöd, daterad 

2019-12-04 

   

__________ 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-02-27 KS 2019/00413 nr 94386 

 

Beslut skickas till 

Partierna i kommunfullmäktige 

Hemsidan – författningssamlingen och habo.se/politiker  

  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2020-02-24  

Kommunfullmäktige  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 23 Dnr 2019/00413  

Uppdrag avseende redovisning av partistöd 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för vidare bered-

ning med anledning av Ann-Sofi Borgs (SD) yrkande.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-30 § 137, beslutspunkt 3, att uppdra 

till kommunstyrelsen att inför nästa års redovisning (dvs. 2020) ta fram tyd-

liga riktlinjer för att säkerställa att samtliga partier redovisar på samma sätt. 

Kommunstyrelsens förvaltning har sett över dels lagstiftningen kring parti-

stöd, samt dess förarbeten, och har även studerat hur andra kommuner gör 

med sina redovisningar.  

Kommunallagen lämnar inte särskilt detaljerade anvisningar för hur redo-

visning av partistöd ska gå till, annat än att den ska gälla ett kalenderår och 

att en särskild granskare ska granska den. Förarbetena till lagen lämnar dock 

lite mer ledning i frågan.  

De kommuner som förvaltningen har granskat har, i de flesta fall, en blan-

kett att använda för redovisningen och vissa har även lagt in i kommunens 

regler för partistöd att redovisning ska ske på denna blankett. Några kom-

muner har även bakat in lite tydligare anvisningar för redovisningen, främst 

baserat på lagens förarbeten, antingen i blanketten eller i kommunens regel-

verk för partistöd.  

Även Håbo kommun har en blankett för redovisning av partistöd sedan tidi-

gare. Denna togs fram av förvaltningen och kommunfullmäktige beslutade 

2017-02-27 § 17 att redovisningen av partistöd från och med redovisningen 

av 2016 års partistöd, kan ske på blanketten ”Redovisning av kommunalt 

partistöd enligt 2 kap. 11 § Kommunallagen”.  

Med hänvisning till uppdraget om att säkerställa att alla partier redovisar på 

samma sätt har förvaltningen sett över befintlig blankett inför kommande 

redovisning. Förvaltningen bedömer blanketten som ändamålsenlig men i 

behov av uppdatering, då den hänvisar till fel version av kommunallagen. 

Blanketten har därför uppdaterats med rätt lagtexthänvisningar. I syfte att 

förtydliga vad redovisningen ska innehålla, och därmed bidra till att säker-

ställa att partierna redovisar på likartat sätt, har förvaltningen lagt till anvis-

ningar till blanketten. Dessa baseras, precis som i flera andra kommuner, på 

lagens förarbeten. Fullmäktige föreslås godkänna denna blankett med tillhö-

rande anvisningar. 

För att ytterligare bidra till att säkerställa att partierna redovisar på samma 

sätt, i enlighet med det av kommunfullmäktige givna uppdraget, föreslås 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(3) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-02-24  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

fullmäktige också besluta att redovisning ska ske på dessa blanketter istället 

för att redovisning kan ske på dem. För att ytterligare förtydliga detta före-

slår förvaltningen att kommunfullmäktige antar reviderade regler för parti-

stöd, där detta framgår.  

Beslutsunderlag 

KS 2020-02-10 § 19 

KSAU 2020-01-27 § 17 

Tjänsteskrivelse  

Förslag till blankett för redovisning av partistöd, med tillhörande anvisning-

ar 

Förslag till reviderade regler för partistöd 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-30 § 137 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ann-Sofi Borg (SD) yrkar bifall till förslaget samt att blanketten revideras 

enligt följande:  

Det nuvarande förslaget till ny blankett kvarstår men att rubrikerna för pos-

terna 1-11 byts ut enligt nedan: 

Post 1: Förenings intäkter inkl. kommunalt partistöd 

Post 2: Resor, transport och drivmedel 

Post 3: Marknadsföring, annonsering och trycksaker 

Post 4: Utskick, brev och porto 

Post 5: Hyra, lager och förvaring 

Post 6: Fika, mat och medlemsaktiviteter 

Post 7: Utbildningskostnader och representation 

Post 8: Kontorsmateriel 

Post 9: Inventarier 

Post 10: Valfond/sparade medel 

Post 11: Bank, konto och finansiella kostnader 

Post 12, 13, 14 kvarstår för övriga poster som respektive parti kan tänkas ha 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för 

vidare beredning med anledning av Ann-Sofi Borgs (SD) yrkande 

Pyry Niemi (S) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för vi-

dare beredning med anledning av Ann-Sofi Borgs (SD) yrkande  

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om ärendet ska återremitteras enligt 

Owe Fröjds (Båp) och Pyry Niemis (S) yrkande eller behandlas idag och 

finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.  

______________ 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(3) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-02-24  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen kansli 

Uppdragslista 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antaget av Kommunfullmäktige 

Antaget "[Ange datum och § för antagande]"  

Giltighetstid Tillsvidare 

Dokumentansvarig Kanslichef 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

REGLER FÖR 

Partistöd 



 

 

 

  

 

Håbo kommuns styrdokumentshierarki 

 

 

 

 

 

 

 

Diarienummer KS 2019/00413 nr 93197 

Gäller för  Partier representerade i kommunfullmäktige 

Tidpunkt för - 

aktualitetsprövning 

Ersätter tidigare versioner KS 2017/00625 nr 79271, KF 2017-12-04 § 150 

Relaterade styrdokument -  



 

 REGLER 3(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-12-04 KS 2019/00413 nr 93197 

 

 

  

Regler för kommunalt partistöd i Håbo kommun 

Antaget av kommunfullmäktige 2017-12-04, § 150. 

I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt 

partistöd.  

Därutöver gäller följande i Håbo kommun: 

1 § Rätt till partistöd 

Det lokala partistödet i Håbo kommun utgår till de partier som representerade i enlighet med 

vad som föreskrivs i 3 kap 29 § i kommunallagen.  

2 § Grundstöd och mandatstöd 

Partistödet i Håbo kommun består av: 

- ett grundstöd som uppgår till 40% av det gällande årets inkomstbasbelopp per parti 

och år, samt 

- ett mandatstöd som uppgår till 30% av det gällande årets inkomstbasbelopp per 

mandat och år. 

3 § Fördelning av partistöd 

Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd 

enligt 14 kap vallagen (2005:837). 

Partistöd utgår endast under 6 månader efter det att representationen upphört. 

4 § Redovisning och granskning 

En mottagare av partistöd ska senast årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 

partistödet har används för det ändamål som anges i 3 kap 29 § kommunallagen. Till 

redovisningen ska en granskningsrapport enligt 3 kap 31 § bifogas. Redovisning ska ske på 

blankett Redovisning av kommunalt partistöd enligt 4 kap. 31 § Kommunallagen. 

5 § Årlig utbetalning 

Partistöd betalas ut årligen i förskott i mars månad. Utbetalning sker efter beslut i 

fullmäktige.  

Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom 

föreskriven tid får fullmäktige besluta att stöd för nästkommande år inte ska betalas ut.   

 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-12-04 KS 2019/00413 nr 93200 

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

 

Uppdrag avseende redovisning av partistöd 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige godkänner den reviderade blanketten Redovisning 

av kommunalt partistöd enligt 4 kap. 31 § Kommunallagen med anvisningar 

och beslutar att partiernas redovisning av partistöd från och med 

redovisningen av 2019 års partistöd ska ske på denna blankett. 

2. Kommunfullmäktige antar reviderade riktlinjer för partistöd, att gälla från 

och med 2020-03-01.    
 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-30 § 137, beslutspunkt 3, att uppdra 

till kommunstyrelsen att inför nästa års redovisning (dvs. 2020) ta fram 

tydliga riktlinjer för att säkerställa att samtliga partier redovisar på samma 

sätt. Kommunstyrelsens förvaltning har sett över dels lagstiftningen kring 

partistöd, samt dess förarbeten, och har även studerat hur andra kommuner 

gör med sina redovisningar.  

Kommunallagen lämnar inte särskilt detaljerade anvisningar för hur 

redovisning av partistöd ska gå till, annat än att den ska gälla ett kalenderår 

och att en särskild granskare ska granska den. Förarbetena till lagen lämnar 

dock lite mer ledning i frågan.  

De kommuner som förvaltningen har granskat har, i de flesta fall, en 

blankett att använda för redovisningen och vissa har även lagt in i 

kommunens regler för partistöd att redovisning ska ske på denna blankett. 

Några kommuner har även bakat in lite tydligare anvisningar för 

redovisningen, främst baserat på lagens förarbeten, antingen i blanketten 

eller i kommunens regelverk för partistöd.  

Även Håbo kommun har en blankett för redovisning av partistöd sedan 

tidigare. Denna togs fram av förvaltningen och kommunfullmäktige 

beslutade 2017-02-27 § 17 att redovisningen av partistöd från och med 

redovisningen av 2016 års partistöd, kan ske på blanketten ”Redovisning av 

kommunalt partistöd enligt 2 kap. 11 § Kommunallagen”.  

Med hänvisning till uppdraget om att säkerställa att alla partier redovisar på 

samma sätt har förvaltningen sett över befintlig blankett inför kommande 

redovisning. Förvaltningen bedömer blanketten som ändamålsenlig men i 

behov av uppdatering, då den hänvisar till fel version av kommunallagen. 

Blanketten har därför uppdaterats med rätt lagtexthänvisningar. I syfte att 

förtydliga vad redovisningen ska innehålla, och därmed bidra till att 

säkerställa att partierna redovisar på likartat sätt, har förvaltningen lagt till 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-12-04 KS 2019/00413 nr 93200 

 

anvisningar till blanketten. Dessa baseras, precis som i flera andra 

kommuner, på lagens förarbeten. Fullmäktige föreslås godkänna denna 

blankett med tillhörande anvisningar. 

För att ytterligare bidra till att säkerställa att partierna redovisar på samma 

sätt, i enlighet med det av kommunfullmäktige givna uppdraget, föreslås 

fullmäktige också besluta att redovisning ska ske på dessa blanketter istället 

för att redovisning kan ske på dem. För att ytterligare förtydliga detta 

föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige antar reviderade regler för 

partistöd, där detta framgår.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.  

Uppföljning 

Regler för partistöd följs upp regelbundet i enlighet med, av 

kommunfullmäktige antagna riktlinjer för styrdokument. 

Kommunfullmäktige ser över redovisningarna av partistöd årligen.  

Beslutsunderlag 

– Förslag till blankett för redovisning av partistöd, med tillhörande 

anvisningar 

– Förslag till reviderade regler för partistöd 

– Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-30 § 137   

__________ 

Beslut skickas till 

Partierna i kommunfullmäktige 

Hemsidan – författningssamlingen och habo.se/politiker  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2019-09-30  

Kommunfullmäktige  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 137 Dnr 2019/00062  

Redovisningar av partistöd för år 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar inlämnade redovisningar om användning av 

partistöd år 2018.  

2. Kommunfullmäktige noterar att utbetalning av 2020 års partistöd hanteras 

i separat beslut vid årsskiftet 2019/2020. 

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att inför nästa års re-

dovisning ska ta fram tydliga riktlinjer för att säkerställa att samtliga partier 

redovisar på samma sätt.   

Sammanfattning  

Det kommunala partistödet regleras av kommunallagen och av reglerna för 

partistöd i Håbo kommun.  

Av kommunallagen framgår att en mottagare av partistöd årligen ska lämna 

in en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts till avsett än-

damål. En skriftlig rapport över redovisningen från en oberoende granskare 

ska också bifogas. Samtliga i kommunfullmäktige representerade partier har 

inkommit med en redovisning av användningen av 2018 års partistöd. Re-

dovisningarna biläggs detta ärende.  

Partistöd betalas ut årligen och beräknas utifrån gällande års inkomstbas-

belopp. Inkomstbasbelopp för år 2020 beräknas senare under 2019. Så snart 

detta gjorts kan partistöd för år 2020 beräknas och utbetalas. Detta får hante-

ras av kommunfullmäktige i särskilt ärende.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-09-16 § 179 

Protokollsutdrag KSAU 2019-09-02 § 154 

Tjänsteskrivelse 2019-07-30 

Samtliga partiers redovisningar av partistöd 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) lämnar följande tilläggsyrkande: kommunfullmäk-

tige beslutar att kommunstyrelsen inför nästa års redovisning ska ta fram 

tydliga riktlinjer för att säkerställa att samtliga partier redovisar på samma 

sätt.  

Björn Erling (M) yrkar bifall till Michael Rubbestads (SD) tilläggsyrkande.  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-09-30  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller kom-

munstyrelsens förslag till beslut eller om fullmäktige bifaller kommunsty-

relsens förslag till beslut med Michael Rubbestads (SD) tilläggsyrkande.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens för-

slag till beslut med Michael Rubbestads (SD) tilläggsyrkande.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 

Partierna i kommunfullmäktige 

Uppdragslista 

 

 

 



MALÅ KOMMUN REDOVISNING 1 (3)  

 Administrativa avd/allmänna enh 
  
 

Partistödets användning 
Juridisk person* 

 
Organisationsnummer 

Adress 

 
Postadress 
 

Telefon 

 
Bankkonto eller BG/PG 
 

* Registrerad lokal partiförening 
 

Ordförande 

 
Kassör 

 
 
Enligt rådande lagar och lokala regler för partistöd lämnas härmed följande redovisning om användning av 
partistöd för föregående år. 
 

Redovisningsunderlag Belopp 
Totalt bidrag föregående år (grund- och mandatstöd): 

 
 

  

Sparat partistöd till kommande år (partistöd från år 2019 som överförts till år 2020): 

 
 

 

Verksamheter (beskrivning)  

Exempel: Löner och ersättningar till anställd personal   

 

Exempel: Lokalkostnader 

  
 

Exempel: Marknadsföring, trycksaker, digital media, utställningsmaterial 

 
 

Exempel: Utbildning, konferenser  

 
 

Exempel: Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen (ange vilka 

motprestationer som erhållits) 

 

 

Exempel: Övriga utgifter (Redogör gärna för vilka dessa övriga kostnader består) 

 
 

Summa använda medel                  kr 

 
Önskar ni hellre redovisa era kostnader i aktiviteter är det fullt möjligt. T.ex. nationaldagen, medborgardialog med 
mera.  



MALÅ KOMMUN REDOVISNING 2 (3)  

 Administrativa avd/allmänna enh 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
Underskrift 

 
 
 
   
Namnförtydligande  Datum 

 
 

Denna blankett ska lämnas in till kommunsekreteraren på administrativa avdelningen senast 
den 30 april för att partiet ska ha rätt till partistöd. 

 
 
Ur Regler för kommunalt partistöd i Malå kommun 
 
Reglerna för partistöd i kommuner regleras av kapitel 4 paragraf 29 – 31 i kommunallagen som ger kommun-
fullmäktige rätten att besluta om partistödets omfattning och formerna för det. 
 
Det lokala partistödet i Malå kommun utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 4 
kap. § 29 andra stycket kommunallagen. 
 
En mottagare av partistöd ska årligen i lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har används för det 
ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket i kommunallagen. Redovisningen ska gälla perioden 1 januari – 31 
december och lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång. Till 
redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 
 
Inkommer ingen redovisning samt granskningsintyg ska inget partistöd betalas ut till berört parti för kommande år.  
 
Redovisningen ska ge en rättvis bild om hur mottagaren använt partistödet, dels det som inkommit under det 
senaste åren men även eventuellt sparade medel. Det ska av redovisningen framgå i vilken mån överföringar gjorts 
till delar av partiorganisationen utanför Malå kommun. 
 

  



MALÅ KOMMUN GRANSKNINGSINTYG 3 (3)  

 Administrativa avd/allmänna enh 
  

PARTISTÖDETS ANVÄNDNING 
 
Gäller verksamhetsår:_____________ 
 
Mottagande parti: ___________________________________________________ 
 
 
 
 
Exempel på text:  
Undertecknad har granskat partiets årliga redovisning och finner att redovisningen 
överensstämmer med rådande lagar och lokala regler och rutiner. 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________   
Underskrift (av partiet utsedd särskild granskare) 
 
 
_______________________________________  _______________________ 
Namnförtydligande        Datum 
 
 

Detta intyg ska lämnas in till kommunsekreteraren på administrativa avdelningen senast den  
30 april för att partiet ska ha rätt till partistöd. 

 
 



 

 ANVISNING 1(1) 
 Datum Vår beteckning 

 2020-02-28  

 
Anvisningar för redovisning av erhållet kommunalt partistöd  
Kommunfullmäktige i Håbo kommun har beslutat att partistöd ska ges till politiska partier som är 
representerade i kommunfullmäktige.  
 
Mottagare av partistöd ska årligen lämna in en skriftlig redovisning till kommunen. 
Redovisningen ska visa att partistödet föregående år har använts för det ändamål som anges i 4 
kap. 29 § första stycket kommunallagen, det vill säga för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin.  
 
Till redovisningen ska fogas ett signerat granskningsintyg Mottagaren utser själv en särskild 
granskare som granskar om redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren har använt 
partistödet. Redovisningen ska granskas av en person som partiet själv utser. 
 
Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas ut till partier som inte lämnar in redovisning och 
granskningsrapport enligt kommunallagens krav.  

 
Redovisningens innehåll  
(Information hämtad från regeringens proposition 2013/14:5, s. 78-79)  
Syftet med redovisningen är att säkerställa öppenhet; att ge både allmänhet och media möjlighet 
att ifrågasätta både partiernas användning av partistödet och deras redovisning.  Den närmare 
utformningen av redovisningen är dock inte lagreglerad. I propositionen finns följande vägledande 
uttalande: 
 
”Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild 
av hur mottagaren har använt partistödet. Det innebär bl.a. att redovisningen bör omfatta allt det 
partistöd som har använts, både det som har mottagits för det senaste året och det som eventuellt 
sparats från tidigare år.” 
 
Redovisningen behöver alltså innehålla mer än ett uttalande om att stödet har använts för att stärka 
partiets ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen bör bland annat framgå i vilken 
mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen, 
samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits. 

Redovisning 
För redovisning, använd blanketten på nästa sida.  
 
Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december varje år och lämnas in senast sex 
månader efter redovisningsperiodens utgång (30 juni varje år) 
 
Redovisning lämnas in till kommunens Kontaktcenter för vidarebefordran till kommunstyrelsens 
kansli, alternativt mejlas till kommunstyrelsen@habo.se.  



 

 BLANKETT 1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2020-02-28  

 
Redovisning av kommunalt partistöd enligt 4 kap. 31 § Kommunallagen 

1. Administrativa uppgifter 
Partiets namn Organisationsnummer 

Redovisningen avser år Erhållet partistöd 

2. Ekonomisk redovisning 

1. Resor, transport och drivmedel Belopp1 

2. Marknadsföring, annonsering och trycksaker Belopp2 

3. Utskick, brev och porto Belopp3 

4. Hyra, lager och förvaring Belopp4 

5. Fika, mat och medlemsaktiviteter Belopp5 

6. Utbildningskostnader och representation Belopp6 

7. Kontorsmaterial Belopp7 

8. Inventarier Belopp8 

9. Valfond/sparade medel Belopp9 

10. Bank-, konto och finansiella kostnader Belopp10 

11.  Belopp11 

12.  Belopp12 

13.  Belopp13 

14.  Belopp14 

 Summa 

Ovanstående ekonomiska redovisning är med sanningen överensstämmande. 

3. Underskrift 
Kassör Ort och datum 

Namnförtydligande 



BLANKETT 1(2) 
Datum Vår beteckning 
2020-02-28 

4. Beskrivning av hur partistödet har använts
Beskrivning 

Ovanstående beskrivning är med sanningen överensstämmande. Det kommunala partistödet har 
använts i enlighet med intentionerna i 4 kap. 31 § Kommunallagen. 

5. Underskrift
Ordförande Ort och datum 

Namnförtydligande 

Granskningsintyg för redovisning av kommunalt partistöd 

Undertecknad har granskat ovanstående redovisning enligt 4 kap. 31 § Kommunallagen och intygar 
att redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt det kommunala partistödet. 

6. Underskrift
Särskild granskare Ort och datum 

Namnförtydligande 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2020-05-18 KS 2020/00182 nr 95480 

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

Entledigande från uppdrag som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden och därmed förenat uppdrag som ersättare 
i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott samt fyllnadsval 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Helen Embretsén (KD) från uppdrag

som ledamot i barn- och utbildningsnämnden samt från därmed förenat

uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.

2. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny ledamot i barn- och

utbildningsnämnden i Helen Embretséns (KD) ställe.

3. Kommunfullmäktige uppmanar barn- och utbildningsnämnden att

snarast utse en ny ersättare i barn- och utbildningsnämndens

arbetsutskott i Helen Embretséns (KD) ställe.

Sammanfattning 

Helen Embretsén (KD) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot 

i barn- och utbildningsnämnden samt från uppdrag som ersättare i barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Avsägelse

__________ 

Beslut skickas till 

Helen Embretsén 

Vald 

Barn- och utbildningsnämnden 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare 
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Från: Helen Embretsén 
Skickat: den 17 maj 2020 21:00 
Till: Sara Widströmer 
Kopia: Carl-Johan Torstenson; Fred G Rydberg 
Ämne: Avsägelse av uppdrag  
 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 
 

Hej 

Då jag fr o m nästa läsår fått lärartjänst i Håbo kommun avsäger jag mig mitt uppdrag som 

ersättare i Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott samt min ordinarie plats i Barn-och 

utbildningsnämnden fr o m idag den 17 maj 2020.  

Mvh 

Helen Embretsén 

 

Hämta Outlook för iOS 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2020-06-02 KS 2020/00197 nr 95702 

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

Entledigande från uppdrag som ledamot i socialnämnden, samt 
fyllnadsval 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Carol Lundahl Moore (SD) från uppdrag

som ledamot i socialnämnden.

2. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny ledamot i socialnämnden i Carol

Lundahl Moores (SD) ställe.

Sammanfattning 

Carol Lundahl Moore (SD) har begärt entledigande från uppdraget som 

ledamot i socialnämnden.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Avsägelse

__________ 

Beslut skickas till 

Carol Lundahl Moore (SD) 

Vald 

Socialnämnden 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare 
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Från: Carol Lundahl <carol.e.lundahl.cl@gmail.com> 
Skickat: den 1 juni 2020 14:10 
Till: Sara Widströmer 
Kopia: Michael Rubbestad 
Ämne: Avsägande av nämndplats. 

Hej, 

Jag, Carol Lundahl Moore, önskar avsäga mig min plats i socialnämnden med omedelbar verkan, detta av 
personliga skäl men till stor det pga en trög tjänstemannastyrd organisation.  

Med vänlig hälsning 

Carol Lundahl Moore (SD) 





TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2020-06-03 KS 2020/00141 nr 95732 

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

Fyllnadsval till uppdrag som nämndeman i Uppsala tingsrätt 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny nämndeman i Uppsala tingsrätt i

Helene Cransers ställe.

Sammanfattning 

Uppsala Tingsrätt har entledigat Helene Cranser från uppdraget som 

nämndeman. Fyllnadsval behöver därmed förrättas.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Entledigande

__________ 

Beslut skickas till 

Vald 

Uppsala Tingsrätt 

Förtroendemannaregister 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2020-06-03 KS 2020/00203 nr 95730 

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

Entledigande från uppdrag som ledamot i bygg- och 
miljönämnden och ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
samt fyllnadsval 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Thomas Moore (SD) från uppdrag som

ledamot i bygg- och miljönämnden, samt från uppdrag som ersättare i

barn- och utbildningsnämnden.

2. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny ledamot i bygg- och

miljönämnden i Thomas Moores (SD) ställe.

3. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny ersättare i barn- och

utbildningsnämnden i Thomas Moores (SD) ställe.

Sammanfattning 

Thomas Moore (SD) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i 

bygg- och miljönämnden, samt från uppdrag som ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Avsägelse

__________ 

Beslut skickas till 

Thomas Moore (SD) 

Vald 

Barn- och utbildningsnämnden 

Bygg- och miljönämnden 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare 
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Från: Michael Rubbestad <michael.rubbestad@sd.se> 
Skickat: den 2 juni 2020 23:32 
Till: Sara Widströmer 
Kopia: Liselotte Grahn Elg 
Ämne: Fwd: Nämnder 
 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 
 

Hej, se nedan.  

 

Mvh 

Skickat från min iPhone 

 

Vidarebefordrat brev: 

Från: Thomas Moore <thomas@varmeakuten.com> 

Datum: 2 juni 2020 21:23:52 CEST 

Till: Michael Rubbestad <michael.rubbestad@sd.se> 

Ämne: Nämnder 

Jag vill härmed avsäga mig mina uppdrag i bygg och miljönämnden samt barn och 

utbildningsnämnden.  

Mvh Thomas  

 

Skickat från min iPhone 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2020-03-02 KS 2020/00095 nr 94480 

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

Entledigande från uppdrag som vice ordförande i Håbo 
Marknads AB samt fyllnadsval 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Agneta Hägglund (S) från uppdrag som

ledamot, tillika vice ordförande, i Håbo Marknads AB styrelse.

2. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny ledamot i Håbo Marknads AB

styrelse i Agneta Hägglunds (S) ställe.

3. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny vice ordförande i Håbo Marknads

AB styrelse i Agneta Hägglunds (S) ställe.

Sammanfattning 

Agneta Hägglund (S) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot, 

tillika vice ordförande i Håbo Marknads AB styrelse.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Avsägelse

__________ 

Beslut skickas till 

Agneta Hägglund (S) 

Vald 

Håbo Marknads AB 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare 
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Från: Agneta Hägglund 
Skickat: den 2 mars 2020 10:11 
Till: Sara Widströmer 
Ämne: Avsägelse 

Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 

Bålsta 2020 03 02 

Härmed avsäger jag mig mitt uppdrag i HMAB som ledamot och vice ordförande med omedelbar verkan. 

Med vänlig hälsning 
Agneta Hägglund 



Ärende 32





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-12-09 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 191 Dnr 2019/00437 

Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ord-
förande Carl-Johan Torstensson (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Sammanfattning 

Michael Rubbestad (SD) ställer en interpellation till barn- och utbildnings-

nämndens ordförande Carl-Johan Torstensson (M) angående att åstad-

komma en fungerande skolgång för barn med speciella behov av stöd. Inter-

pellationen ställs vid dagens sammanträde och besvaras vid kommande 

sammanträde.  

______________ 
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Interpellation till Lotta Grahn Elgh om arbetsgivaransvar 

eventuell kränkande särbehandling av personalen i Håbo 

kommun 

Kommunalrådet och övriga förtroendevalda politiker i kommunen har 

det yttersta ansvaret för hur kommunen agerar som arbetsgivare. Med 

detta skrivet blir nedanstående citat från en intervju med dig Lotta 

Grahn Elgh i Bålsta Upplands-Bro direkt, både märkliga och direkt 

anmärkningsvärda. 

-Här finns det en ganska gammal kultur av att man kommit dit man är

i dag på kanske lite bananskal här och där och inte alls har

kompetens eller utbildning för att göra det jobbet. Du kanske bara kan

se det lilla du bidrar med men inte den stora bilden-.

Ja, jag tror att det finns anställda som inte har rätt kompetens eller 

rätt utbildning för det de ska utföra. Jag tycker synd om dem. 

Människor som lever för helgen och vantrivs med måndagar för att du 

ska gå till ett jobb de inte klarar av, då sitter du fast, så ja, det är den 

analysen vi har gjort.  

Exempelvis kan detta bedömas som kränkande särbehandling 

-Nedsättande, sarkastiska och/eller förlöjligande kommentarer om

arbetsinsatser

-Kränkande eller anstötliga kommentarer om person, åsikter, utseende

eller privatliv

-Spridning av rykten och omdömen som undergräver en persons

värdighet.

Med hänvisning till ovannämnda ställer jag följande frågor- 

1. Vad innebär gammal kultur? När instiftades denna och vilken

evidens har du som kommunalråd för den utfästelsen

2. Hur vet du att anställda i kommunen saknar kompetens och

utbildning för att utföra sina arbeten.

Ärende 35



3. Vad innebär- Du kanske bara ser det lilla du bidrar med, inte den

stora bilden. Vad betyder det?

4. På vilket sätt och varför Tycker du synd om personalen?

5. På vad grundar du som kommunalråd i Håbo kommun följande

citat-Människor som lever för helgen och vantrivs med måndagar för

att du ska gå till ett jobb de inte klarar av, då sitter du fast, Människor

som lever för helgen och vantrivs med måndagar för att du ska gå till

ett jobb de inte klarar av, då sitter du fast, så ja, det är den analysen

vi har gjort. Vilka är Vi i sammanhanget? hur vet du att människor

lever för helgen? Hur vet du att samma människor vantrivs med

måndagar och går till jobb som de vantrivs med (anställda i Håbo

kommun).

6. Du som kommunalråd har det yttersta ansvaret för hur kommunen

agerar som arbetsgivare. Anser du att du har fog för dina ovannämnda

påståenden, eller är det så att det efter intervjun uppstått tvivel kring

alla påståenden och finns det t o m risk för att du som kommunalråd

trampat in i områden, som tangerar till att vara kränkande

särbehandling av personalen i Håbo kommun som en följd av dina

svar/påståenden i intervjun?

Pyry Niemi(S) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-02-24 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 30 Dnr 2020/00049 

Interpellation till kommunalrådet om arbetsgivaransvar 
med anledning av artikel i Bålsta Direkt 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Sammanfattning 

Pyry Niemi (S) har lämnat in en interpellation med titeln "Interpellation till 

Lotta Grahn Elgh om arbetsgivaransvar eventuell kränkande särbehandling 

av personalen i Håbo kommun" med anledning av en artikel som publicerats 

i Bålsta direkt. Interpellationen ställs vid dagens sammanträde och besvaras 

vid kommande sammanträde.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunalrådet 

Interpellant 



Bålstapartiet   Källvägen 7  746 51Bålsta 

Bålsta 2020-02-17 

Bålstapartiet 

Interpellation till Valberedningsns ordförande Fred Rydberg, KF 2020-02-24 

Vid valberednings möte den 9 december strax före Kommunfullmäktigesammanträdet, var frågan 
om fylladsval som 2.e vice ordförande uppe till behandling. 

Enligt den överenskommna fördelningen av platser efter valet 2018 redovisades det från smatliga 
partier tre olika valgrupper som låg till grund för fördelningen av platser. 
Den största gruppen bestod av M, C, KD, L och MP, den näst största bestod av S, Båp och V, och 
den minsta av enbart SD. 

Enligt den gjorde överenskommelsen tilldelades den tredje platsen i KF presidie den näst största 
valgruppen enligt ovan, allt enligt det gjorde överenskommelsen. 

Före valberedningens möte fick jag höra att Alliansen och SD tillsammans gjort upp om att frångå 
denna överenskommelse, och genom majoritetsval kuppa bort denna platsen till förmån för den 
minsta valgruppen SD. 
Efter mötet har jag även fått detta bekräftat av Allianspolitiker att ni hade beslutat om denna kupp 
redan veckan innan KF-mötet, men inte ett ljud om detta från något parti på valberednings möte- 
Dock kan sägas till MP,s försvar att de på mötet stod upp för den gjorda överenskommelsen och 
konstaterade att platsen skulle tillfalla valgrupp 2 enligt nämnda överenkommelse. 

Mot bakgrund av vad jag hört ställde jag också frågan under valberednings möte om det fanns 
någon sanning i detta, och ingen från något annat parti vidhöll att det var på det viset, och 
valberedingen föreslog också ENHÄLLIGT en person från den näst största valgruppen. 

På mötet en timme senare gjorde ändå Alliansen, och SD sin kupp, och föreslog en person från 
den minsta valgrippen, SD, och mina farhågor besannades 

Jag vill att du svarar på följande frågor: 

1. Varför meddelade du inte, som neutral ordförande, på mötet att detta var på gång?

2. Anser du att den överenskommelse om fördelning av platser, som gjordes efter valet, inte
längre gäller? Detta med bakgrunden av att du, Alliansen och SD röstade emot denna
överenkommelse?

3. Anser du att du som ordförande hanterade detta fyllnadsval på ett ärligt och korrekt sätt?

4. Kommer du i fortsättningen att nominera personer i valberedningen, som du sedan kommer att
rösta emot, samt även dessa gånger underlåta att framföra detta under valberednings möte?

Owe Fröjd 
Bålstapartiet 

Ärende 36



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-02-24 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 35 Dnr 2020/00085 

Interpellation till valberedningens ordförande angå-
ende fullmäktiges sammanträde 2019-12-09 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Sammanfattning 

Owe Fröjd (Båp) har lämnat in en interpellation till valberedningens ordfö-

rande med anledning av ärende om fyllnadsval som behandlades vid kom-

munfullmäktiges sammanträde 2019-12-09. Interpellationen ställs vid da-

gens sammanträde och besvaras vid kommande sammanträde.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Valberedningens ordförande 

Interpellant  



2020-06-15

Motion: Ta bort bron från järnvägsparken 

Med reservation för att vi som undertecknat denna motion minns fel vad det gäller detaljerna 
så föreslogs för många år sedan att järnvägsparken i möjligaste mån skulle återställas till sin 
forna glans. Ett beslut som alla partier inklusive Sverigedemokraterna ställde sig bakom. Bland 
annat skulle en bro, likt i den ursprungliga parken, sättas upp till den lilla ön på mitten. 
Kostnaden för just denna bron menade förvaltningen dock överskred den angivna budgeten 
varför denna fråga, något förenklat beskrivet, lyftes ut och hanterades separat. Ärendet 
återremitterades och visade sig efter vidare utredning trots allt rymmas inom ordinarie budget 
varpå arbetet kunde fortskrida utan nya beslut. 

Den gemensamma ambitionen över alla partifärger att återställa järnvägsparken och ge den nytt 
liv är något vi fortfarande står bakom, att lyfta fram vår kommuns historia ligger helt i linje med 
Sverigedemokraternas politik. 

2020 är dock en annan tid än då järnvägsparken hade sin storhetstid och det har med facit i 
hand visat sig att denna bron, enligt vår bedömning, inte är så bra. Nog för att rävar beter sig 
likadant idag som då och dessutom kan simma över till ön, så är vid sidan av det ökade antalet 
katter och en ökad befolkning i den absoluta närheten, vårt samhälle tyvärr mindre försiktigt än 
förr. Det förekommer klotter, vandalism, åverkan och det går heller inte att säkerställa 
säkerheten för det djur-och naturlivet som finns på eller i vattnet kring den lilla ön. Vi 
Sverigedemokrater menar att idén var, och fortfarande är, god men att det med dagens 
förutsättningar inte har visat sig vara en lika god idé som vi alla kanske först trodde. 

Etablerandet av denna bro har av uppenbara skäl inneburit en kostnad. Att då ta bort denna bro 
skall inte ses som en ren förlust även om inte hela kostanden kan hämtas tillbaka. Att 
demontera bron innebär säkerligen också en ny kostnad. Men i och med att vår kommun 
utvecklas med en kraftig förändring av exempelvis Gröna Dalen och Gamla Bålsta är vi 
övertygade om att det enbart är en tidsfråga innan denna bro kan komma att kunna placeras vid 
en annan plats i kommunen. 

Alla partier har haft hjärtat på rätt ställe i denna fråga och vi ser med förhoppning på det 
framtida återställandet av vår fina järnvägspark, men vad det gäller just bron föreslår 
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Sverigedemokraterna ett omtag. Återigen med reservation för att vi kan minnas delar av 
historien bakom, men vårt yrkande för framtiden kvarstår oavsett. 
 
Med anledning av ovan yrkar Sverigedemokraterna: 
 

• Att berörd förvaltning får i uppdrag att utreda kostnaden för att montera ned bron i 
järnvägsparken 

• Att berörd förvaltning får i uppdrag att utreda kostanden för återställning av det arbete 
som gjorts i samband med monteringen av bron 

• Att berörd förvaltning får i uppdrag att utreda kostnaden för en lämplig förvaring av 
bron till dess att nytt behov uppstår 

• Att berörd förvaltning får i uppdrag att beakta ny lämplig plats för placering av denna 
bro i samband med den fortsatta utvecklingen av Håbo kommun 

• Att berörd förvaltning får i uppdrag att utreda en försäljning av bron som ett sista 
alternativ ifall bron ej går att förvara eller om ingen annan lämplig plats går att finna 

 
 

Sverigedemokraterna Håbo 



2020-06-15

Motion: Etablera fler utegym 

Det ska vara enkelt och kul att röra på sig. Genom att underlätta för alla åldrar att enkelt få upp 
flåset eller styrketräna är positivt för alla individer och i förlängningen hela samhället då träning 
rent generellt såväl minskar sjukdomar som ökar välmåendet. Detta till en i sammanhanget låg 
kostnad vid sidan av en förbättrad hälsa. 

Håbo har i dagsläget totalt två utegym placerade vid Vibyspåret och vid friidrottsarenan i Gröna 
Dalen. Vi i Sverigedemokraterna saknar dock ett eller fler utegym tillverkade i trä som i sin 
utformning bjuder in till en helt annan typ av träning. Exempel på utegym i just trä går att finna 
över hela landet. I Lindesberg som ett konkret exempel anlitades ett lokalt snickeri som 
tillverkar och underhåller utegym i kommunen.1 

I Tantolunden i Stockholm har man valt ett utegym anpassat för rullstolsburna men som kan 
användas av alla. Vid varje redskap finns instruktioner som tydligt förklarar hur man kan 
använda redskapet utifrån olika typer av funktionshinder. 

Dessa utegym kan vidare ha flera olika stationer där man lätt kan välja svårighetsgrad vilket 
passar både motionärer och idrottsutövare såväl som barn och äldre. 

Med anledning av ovan yrkar Sverigedemokraterna: 

• Att berörd förvaltning får i uppdrag att utreda lämpliga platser i kommunen för
etablerandet av fler utegym

• Att införandet av flera utegym och lämpliga platser för dessa beaktas i de framtida
planerna för utvecklingen av Håbo kommun

Sverigedemokraterna Håbo 

1 https://www.ute-gym.se/om-oss/ 
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2020-06-15

Motion: Införandet av marknadsdag i Håbo 

För att underlätta möjligheten för medborgarna i Håbo att handla lokalt, locka turister från 
grannkommuner och samtidigt stärka det lokala näringslivet föreslår Sverigedemokraterna  
möjligheten att inrätta en marknad, kanske som en permanent lösning eller i samband helger. 

Exempelvis kan kommunen under lördagar och söndagar varje eller utvalda perioder under 
sommaren ha en ”marknadsdag” i centrala Bålsta där lokala aktörer får möjlighet att visa upp 
och sälja sina produkter. Vi känner alla till den lokala köttproducenten som året runt säljer sina 
produkter från lastutrymmet på sin bil på centrumparkeringen då ingen ordentlig plats finns 
avsedd för denna typ av verksamhet. 

Vi anser skulle vara ett trevligt avbrott i vardagen och en naturlig mötesplats för människor  
utomhus som dessutom gynnar den lokala handeln och ekonomin och som en viktig del av det 
framtida centrumet som nu håller på att ta form. 

Det finns som exempel såväl fasta som transportabla marknadsstånd alternativt bodar att bygga 
upp. En vision att ta inspiration ifrån är ex Gamla Stans julmarknad. Att möjliggöra för denna 
verksamhet inne i centrumbyggnaden är en annan lösning och variant, om än kanske inte lika 
mysig och gemytlig. 

Med anledning av ovan yrkar Sverigedemokraterna: 

• Att berörd förvaltning får i uppdrag att utreda lämplig marknadsplats i centrumnära läge
för primärt lokala aktörer att visa och försälja produkter

• Att införandet av marknadsdag och lämplig plats för denna beaktas i de framtida
planerna för utvecklingen av Bålsta centrum

Sverigedemokraterna Håbo 
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