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Datum 
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Kommunfullmäktige 
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Fredrik Anderstedt (S) 
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Kurt Hedman (S) 
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Hillevi Anderstedt (S) 

Marcus Carson (S) 

Inger Wallin (S) 

Michael Rubbestad (SD) 

Bengt Björkman (SD) 

Kristian Leinonen (SD) 

Linnea Bjuhr (SD) 

Robert Kohlström (SD) 

Peter Björkman (Båp) 

Leif Lindqvist (V) 

Björn Fredriksson (M) 

Bertil Brifors (M) 

Staffan Wohrne (M) 

Peter Kilger (M) 

Lisbeth Bolin (C) 

Mari Lindros (C) 

Hatam  Manberi (L) 

Anders Nilfjord (L) 

Sabine Noresson (MP) 

Mats Bergengren (MP) 

Helén Embretsén (KD) 

Arvo Väisänen (KD) 

Sixten Nylin (S) 

Maria Annell (S) 

Ariel Pardo (S) 

Hariette Nordström (S) 

Antonio Lopez (S) 

Joakim Ringvall (S) 

Ulla Hedman  (S) 

Jan Barrefors (S) 

Pirjo Thonfors (-) 

Linnéa Leinonen (SD) 

Maria Andersson (SD) 

Farid Chibout (Båp) 

Sjunne Green (Båp) 

Osman Yilmaz (V) 

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 

Tid Måndagen den 11 juni 2018, kl. 19:00 

Förmöten från kl. 18:00 

Plats Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 



KALLELSE 

Datum 

2018-06-01 

Kommunfullmäktige 

Justeringssammanträde: Torsdagen den 14 juni, kl 16:00, Glasburen, kommunhuset 

Ärenden 

1. 
Mötets öppnande 

- Upprop 

- Val av justerare 

- Fastställande av dagordning samt prövning av att kungörelse skett i laga ordning 

2. 
Medborgarförslag: Gång- och cykelväg mellan Björbackavägen och Fläsanvägen 

Dnr 2017/00644  

Förslagsställare: Anna Tener 

3. 
Anmälan av ny motion: Kostnadsfria resor för våra pensionärer 

Dnr 2018/00447  

Motionär: Agneta Hägglund (S) 

4. 
Svar på motion: Öppna café Fridegård på kvällar och helger 

Dnr 2017/00670  

Motionär: Agneta Hägglund (S) 

5. 
Förslag till förändrad politisk organisation samt arvodesregler att gälla för kom-

mande mandatperiod 

Dnr 2018/00168  

6. 
Förslag till förändrad styrmodell 

Dnr 2018/00169  

7. 
Frösundaviks förskola 

Dnr 2018/00345  

8. 
Futurum, utökad investeringsutgift 

Dnr 2018/00244  

9. 
Detaljplan för särskilt boende vid Kyrkcentrum, Gillmarken 1:1 

Dnr 2016/00294  

10. 
Granskning av verksamhet och årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet 

Uppsala län 

Dnr 2018/00313  

11. 
Årsredovisning räddningstjänsten 2017 

Dnr 2018/00226  

12. 
Delårsuppföljning mars 2018 

Dnr 2018/00260  

och Nils Tener



KALLELSE 

Datum 

2018-06-01 

Kommunfullmäktige 

13. 
Översyn över kommunens styrdokument 

Dnr 2017/00765  

14. 
Eventuellt tillkommande ärenden: Nya medborgarförslag och motioner, interpel-

lationer, frågor och valärenden 

Dnr 75794  

Ulf Winberg 

Ordförande 

Sara Widströmer 

Sekreterare 
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ANVISNING 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2016-03-16 KS  nr 328 

Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Kommunsekreterare 
0171 525 02 
johan.utter@habo.se 

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.

Ärendet 1 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-05-28 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 148 Dnr 2017/00644 

Medborgarförslag: Gång- och cykelväg mellan Björ-
backavägen och Fläsanvägen 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att vidare

utreda möjligheterna till en gång- och cykelväg mellan Björkbackavägen 

och Fläsanvägen. 

2. Kommunfullmäktige konstaterar att beslut inte kan fattas inom ett år från

det att medborgarförslaget väcktes. 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att en 

gång- och cykelväg mellan Björkbackavägen och Fläsanvägen ska byggas. 

Förvaltningen ser positivt på medborgarförslaget om att etablera en g/c väg 

mellan Fläsanvägen och Björkbackavägen men med förutsättning att kunna 

utreda förutsättningarna för en sådan etablering främst med avseende på föl-

jande frågeställningar: 

Marklösen för den privata fastighet som berörs av förslaget. 

Huvudmannaskap för g/c väg i förhållande till enskilda vägar. 

Medborgarförslaget om att etablera en g/c väg mellan Fläsanvägen och 

Björkbackavägen är ett bra förslag utifrån kommunens mål att minska bilbe-

roendet och öka möjligheten till cykelpendling. Det är även positivt ur re-

kreation- och folkhälsosynpunkt för boende och besökare i området kring 

Bålsta. Om det ska etableras en koppling mellan vägarna enligt medborgar-

förslaget bör det dock inte vara något större än en g/c väg. Detta för att inte 

öka genomfartstrafiken med bil liksom att hålla nere påverkan i ett område 

som är känsligt för påverkan på grund av höga naturvärden. 

Enligt kommunallagen ska återrapport ske om ett medborgarförslag inte kan 

beredas så att beslut fattas inom ett år, fullmäktige kan då också avskriva 

medborgarförslaget från vidare handläggning. Med hänvisning till vad som 

hittills framkommit föreslår förvaltningen att vidare utreda möjligheterna för 

en gång- och cykelväg. Förvaltningen bedömer att utredningen kan vara klar 

till årsskiftet.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2018-05-15 § 120 

Tjänsteskrivelse 2018-04-19 

Medborgarförslag 2017-10-17   

Bilaga till medborgarförslag 

Ärendet 2



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-05-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 120 Dnr 2017/00644 

Medborgarförslag: Gång- och cykelväg mellan Björ-
backavägen och Fläsanvägen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att vidare

utreda möjligheterna till en gång- och cykelväg mellan Björkbackavägen 

och Fläsanvägen. 

2. Kommunfullmäktige konstaterar att beslut inte kan fattas inom ett år från

det att medborgarförslaget väcktes.    

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att en 

gång- och cykelväg mellan Björkbackavägen och Fläsanvägen ska byggas. 

Förvaltningen ser positivt på medborgarförslaget om att etablera en g/c väg 

mellan Fläsanvägen och Björkbackavägen men med förutsättning att kunna 

utreda förutsättningarna för en sådan etablering främst med avseende på föl-

jande frågeställningar: 

Marklösen för den privata fastighet som berörs av förslaget. 

Huvudmannaskap för g/c väg i förhållande till enskilda vägar. 

Medborgarförslaget om att etablera en g/c väg mellan Fläsanvägen och 

Björkbackavägen är ett bra förslag utifrån kommunens mål att minska bilbe-

roendet och öka möjligheten till cykelpendling. Det är även positivt ur re-

kreation- och folkhälsosynpunkt för boende och besökare i området kring 

Bålsta. Om det ska etableras en koppling mellan vägarna enligt medborgar-

förslaget bör det dock inte vara något större än en g/c väg. Detta för att inte 

öka genomfartstrafiken med bil liksom att hålla nere påverkan i ett område 

som är känsligt för påverkan på grund av höga naturvärden. 

Enligt kommunallagen ska återrapport ske om ett medborgarförslag inte kan 

beredas så att beslut fattas inom ett år, fullmäktige kan då också avskriva 

medborgarförslaget från vidare handläggning. Med hänvisning till vad som 

hittills framkommit föreslår förvaltningen att vidare utreda möjligheterna för 

en gång- och cykelväg. Förvaltningen bedömer att utredningen kan vara klar 

till årsskiftet.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-04-19 

Medborgarförslag 2017-10-17  

Bilaga till medborgarförslag  



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2018-04-19 KS 2017/00644 nr 81731 

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

Medborgarförslag: Gång- och cykelväg mellan Björbackavägen 
och Fläsanvägen 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att

vidare utreda möjligheterna till en gång- och cykelväg mellan

Björkbackavägen och Fläsanvägen.

2. Kommunfullmäktige konstaterar att beslut inte kan fattas inom ett år

från det att medborgarförslaget väcktes.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att en 

gång- och cykelväg mellan Björkbackavägen och Fläsanvägen ska byggas. 

Förvaltningen ser positivt på medborgarförslaget om att etablera en g/c väg 

mellan Fläsanvägen och Björkbackavägen men med förutsättning att kunna 

utreda förutsättningarna för en sådan etablering främst med avseende på 

följande frågeställningar: 

Marklösen för den privata fastighet som berörs av förslaget. 

Huvudmannaskap för g/c väg i förhållande till enskilda vägar. 

Medborgarförslaget om att etablera en g/c väg mellan Fläsanvägen och 

Björkbackavägen är ett bra förslag utifrån kommunens mål att minska 

bilberoendet och öka möjligheten till cykelpendling. Det är även positivt ur 

rekreation- och folkhälsosynpunkt för boende och besökare i området kring 

Bålsta. Om det ska etableras en koppling mellan vägarna enligt 

medborgarförslaget bör det dock inte vara något större än en g/c väg. Detta 

för att inte öka genomfartstrafiken med bil liksom att hålla nere påverkan i 

ett område som är känsligt för påverkan på grund av höga naturvärden. 

Enligt kommunallagen ska återrapport ske om ett medborgarförslag inte kan 

beredas så att beslut fattas inom ett år, fullmäktige kan då också avskriva 

medborgarförslaget från vidare handläggning. Med hänvisning till vad som 

hittills framkommit föreslår förvaltningen att vidare utreda möjligheterna för 

en gång- och cykelväg. Förvaltningen bedömer att utredningen kan vara klar 

till årsskiftet.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

- 

Uppföljning 

Ärendet följs upp genom redovisning av ej färdigberedda motioner och 

medborgarförslag till fullmäktige. 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2018-04-19 KS 2017/00644 nr 81731 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag 2017-10-17

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren  

Tekniska avdelningen 

Plan- och exploateringsavdelningen 

Kansli  





Personuppgifter 
skyddade enligt PUL

Personuppgifter skyddade 
enligt PUL



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-05-30 KS 2018/00447 nr 82825 

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

 

Motion: Kostnadsfria resor för våra pensionärer 

 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.   

 

Sammanfattning 

Agneta Hägglund (S) har överlämnat en motion till fullmäktige. Motionären 

föreslår att kommunen ska införa kostnadsfria resor för pensionärer under 

lågtrafik.    

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 2018-05-30    

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli  

 



Motion 

Kostnadsfria resor för våra 

pensionärer. 

Håbo kommun har tidigare vid ett flertal tillfällen tillskrivit UL om ”gratis” bussresor inom Håbo 

kommun för våra pensionärer. Tyvärr så har vi fått negativa svar från kollektivtrafikförvaltningen. 

Vi Socialdemokrater föreslår därför återigen att Håbo kommun inför kostnadsfria resor för alla  

våra pensionärer inom Håbo kommun och under lågtrafik.  

Vi föreslår därför: 

 Att Håbo kommun inför kostnadsfria resor under lågtrafik för samtliga ”kategorier ” pensionärer. 

För Socialdemokraterna 

Agneta Hägglund (S) 

Ärendet 3 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-05-28 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 149 Dnr 2017/00670 

Motion: Öppna café Fridegård på kvällar och helger 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till för-

valtningens bedömning. 

Sammanfattning 

Agneta Hägglund, Socialdemokraterna inkom med en motion där det före-

slås att Håbo kommun öppnar upp Café Fridegård även under kvällar och 

helger.  

Fridegårdsgymnasiets café är ett skolcafé och det kostar gymnasiet pengar 

att driva. Caféet är inte en vinstdrivande verksamhet, utan finns till främst 

för skolans elever och personal, även om andra besökare är välkomna under 

skoltid. Caféets besökardel är möjlig att boka kvällar och helger för andra 

kommunala verksamheter och för föreningar, men köket är ett tillag-

ningskök och regleras av reglemente kring livsmedelshantering och är där-

för inte öppet för andra verksamheter att boka. 

Kultur- och livsmiljö driver tillsammans med socialförvaltningen och barn- 

och utbildningsförvaltningen ”Polarcaféet” för äldre ungdomar på Fride-

gård, en kväll i veckan. Förvaltningen ser ingen anledning att utveckla verk-

samheten till helger och kvällar om det inte gäller någon slags fritidsverk-

samhet för ungdomar. En grov kostnadsuppskattning för att öppna upp Fri-

degårdscaféet ytterligare vissa vardagskvällar och helger är ca 1,5 miljoner 

kr/år. Fritidsgårdarna K5 och Slottsgården i Skokloster kan utvecklas ytter-

ligare, att då starta upp en parallell verksamhet är inte optimalt. 

Som kommunal verksamhet ska skolans café inte heller konkurrera med de 

vinstdrivande caféer som finns i närområdet. Med hänvisning till vad som 

framkommit under beredningen föreslår förvaltningen att motionen avslås.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2018-05-15 § 121 

Tjänsteskrivelse 2018-04-09 

Motion 2017-10-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till motionen. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till motionen. 

Ärendet 4



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-28 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-

slag eller enligt Agneta Hägglunds (S) yrkande. Ordförande finner att kom-

munstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  

Protokollsanteckning 

Agneta Hägglund (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yr-

kande.  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-05-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 121 Dnr 2017/00670 

Motion: Öppna café Fridegård på kvällar och helger 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till för-

valtningens bedömning.  

Sammanfattning 

Agneta Hägglund, Socialdemokraterna inkom med en motion där det före-

slås att Håbo kommun öppnar upp Café Fridegård även under kvällar och 

helger.  

Fridegårdsgymnasiets café är ett skolcafé och det kostar gymnasiet pengar 

att driva. Caféet är inte en vinstdrivande verksamhet, utan finns till främst 

för skolans elever och personal, även om andra besökare är välkomna under 

skoltid. Caféets besökardel är möjlig att boka kvällar och helger för andra 

kommunala verksamheter och för föreningar, men köket är ett tillag-

ningskök och regleras av reglemente kring livsmedelshantering och är där-

för inte öppet för andra verksamheter att boka. 

Kultur- och livsmiljö driver tillsammans med socialförvaltningen och barn- 

och utbildningsförvaltningen ”Polarcaféet” för äldre ungdomar på Fride-

gård, en kväll i veckan. Förvaltningen ser ingen anledning att utveckla verk-

samheten till helger och kvällar om det inte gäller någon slags fritidsverk-

samhet för ungdomar. En grov kostnadsuppskattning för att öppna upp Fri-

degårdscaféet ytterligare vissa vardagskvällar och helger är ca 1,5 miljoner 

kr/år. Fritidsgårdarna K5 och Slottsgården i Skokloster kan utvecklas ytter-

ligare, att då starta upp en parallell verksamhet är inte optimalt. 

Som kommunal verksamhet ska skolans café inte heller konkurrera med de 

vinstdrivande caféer som finns i närområdet. Med hänvisning till vad som 

framkommit under beredningen föreslår förvaltningen att motionen avslås.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-04-09 

Motion 2017-10-26   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till motionen. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till motionen. 

Leif Zetterberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Christian Nordberg (Mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-15 

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Ajournering  

Arbetsutskottet ajourneras i tre minuter för överläggning. 

Förslag till beslut på sammanträdet omgång 2  

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag 

till avslag eller om arbetsutskottet beslutar att föreslå fullmäktige att bifalla 

motionen, ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens 

förslag.  

Protokollsanteckning 

Fredrik Anderstedt (S) och Owe Fröjd (Båp) reserverar sig till förmån för 

det egna yrkandet.  



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2018-04-09 KS 2017/00670 nr 81406 

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

Motion: Öppna café Fridegård på kvällar och helger 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till

förvaltningens bedömning.

Sammanfattning 

Agneta Hägglund, Socialdemokraterna inkom med en motion där det 

föreslås att Håbo kommun öppnar upp Café Fridegård även under kvällar 

och helger.  

Fridegårdsgymnasiets café är ett skolcafé och det kostar gymnasiet pengar 

att driva. Caféet är inte en vinstdrivande verksamhet, utan finns till främst 

för skolans elever och personal, även om andra besökare är välkomna under 

skoltid. Caféets besökardel är möjlig att boka kvällar och helger för andra 

kommunala verksamheter och för föreningar, men köket är ett 

tillagningskök och regleras av reglemente kring livsmedelshantering och är 

därför inte öppet för andra verksamheter att boka. 

Kultur- och livsmiljö driver tillsammans med socialförvaltningen och barn- 

och utbildningsförvaltningen ”Polarcaféet” för äldre ungdomar på 

Fridegård, en kväll i veckan. En grov kostnadsuppskattning för att öppna 

upp Fridegårdscaféet ytterligare vissa vardagskvällar och helger är ca 1,5 

miljoner kr/år. Fritidsgårdarna K5 och Slottsgården i Skokloster kan 

utvecklas ytterligare, att då starta upp en parallell verksamhet är inte 

optimalt. Förvaltningen ser ingen anledning att utveckla verksamheten till 

helger och kvällar om det inte gäller någon slags fritidsverksamhet för 

ungdomar.  

Som kommunal verksamhet ska skolans café inte heller konkurrera med de 

vinstdrivande caféer som finns i närområdet. Med hänvisning till vad som 

framkommit under beredningen föreslår förvaltningen att motionen avslås.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
- 

Uppföljning 

- 

Beslutsunderlag 

– Motion 2017-10-26

__________ 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2018-04-09 KS 2017/00670 nr 81406 

Beslut skickas till 

Rektor Fridegårdsgymnasiet 

Kultur- och livsmiljö   



Motion 

Till Håbo Kommunfullmäktige 30 oktober 2017 

Håbo kommun startade demokratidagar för våra ungdomar redan 2008. Allt sedan dess så har 

bla önskemålet från våra ungdomar på gymnasiet varit att ha någonstans att få vara, ”att få 

hänga” på kvällar och helger varit högt upp på önskelistan. Vi har idag vårt Cafe Fridegård som 

är flitigt använt av våra gymnasieungdomar under dagtid, men tyvärr så stänger det redan tidigt 

på eftermiddagen. 

Vi föreslår därför 

Att Håbo kommun  öppnar upp Cafe Fridegård även under kvällar och helger. 

För Socialdemokraterna i Håbo 

Agneta Hägglund 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-05-28 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 140 Dnr 2018/00168 

Förslag till förändrad politisk organisation samt arvo-
desregler att gälla för kommande mandatperiod 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Fullmäktige beslutar att den verksamhet som för närvarande hanteras

inom kommunstyrelsens tekniska utskott överförs i en nämnd – tekniska

nämnden från och med 2019-01-01.

2. Fullmäktige beslutar att den verksamhet som för närvarande hanteras

inom kommunstyrelsen och avser kultur- och livsmiljö överförs i en ny

nämnd – Kultur- och fritidsnämnden från och med 2019-01-01.

3. Kommunfullmäktige beslutar att ny politisk organisation och antalet le-

damöter och ersättare ska gälla enligt nedan från och med 2019-01-01.

4. Kommunfullmäktige beslutar att för kommande mandatperiod ska Håbo

kommun har två kommunalråd varav ett från oppositionen.

5. Kommunfullmäktige beslutar att för kommande mandatperiod ska ord-

föranden och viceordföranden i Kommunstyrelsen och Kommunfull-

mäktige vara från samma koalition samt att ordföranden och viceordfö-

randen i nämnderna ska vara från olika koalitioner.

6. Kommunfullmäktige beslutar att göra justeringar i arvodesregler för års-

arvoden enligt nedan att gälla från och med 2019-01-01.

        % av IBB per månad 

- Kommunfullmäktiges ordförande 8% 

- KSO, Kommunalråd 100% 

- Oppositionsråd 75% 

- Barn- och utbildningsnämndens ordförande 24% 

- Bygg- och miljönämndens ordförande 8% 

- Kultur- och fritidsnämndens ordförande 8% 

- Socialnämndens ordförande 8% 

- Tekniska nämndens ordförande 8% 

Ärendet 5



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-28 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

- Vård- och omsorgsnämndens ordförande 12% 

- Håbohus AB ordförande 8% 

- Håbomarknads AB ordförande 5% 

7. Kommunfullmäktige beslutar att utöka jourtjänstgöring i socialnämnden

att gälla samtliga fem ledamöter från och med 2019-01-01. Samtliga le-

damöter, inkl ordföranden, ska ha rätt till jourersättning.

8. Kommunfullmäktige beslutar att ge samtliga ledamöter i kommunfull-

mäktige möjlighet till verksamhetsbesök från och med 2019-01-01. Ska

ske i samråd med ordföranden för berörd nämnd/styrelse samt grupple-

dare innan verksamhetsbesök bokas in. Arvoden utgår enligt gällande

arvodesregler för maximalt två dagar/år.

9. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hante-

ring av insynsplatser i nämnder och styrelser för de partier som inte har

en egen plats. Utredning ska vara klar och beslutas i samband med be-

slut av övriga styrdokument som ska gälla från 2019-01-01.

10. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens i uppdrag att uppdatera de

styrdokument som påverkas av beslutade förändringar i politisk organi-

sation och arvoden enligt beslutspunkt 1 till 9 ovan. Nya styrdokument

klara för beslut senast på kommunfullmäktige 10 december 2018

Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 16 oktober 2017 beslutades i § 206: 

”Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp bestående av samtliga grupple-

dare för göra en översyn över den politiska organisationen inför kommande 

mandat-period, samt inkomma med förslag på reviderade arvodesregler. Ar-

betet ska vara klart senast inför kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj 

2018.” Översynen av arvodesregler sker enligt beslut i samband med anta-

gandet av nuvarande arvodesregler (KF 2016-06-13, § 70).  

En arbetsgrupp bestående av samtliga politiska gruppledare har under vin-

tern och våren med stöd från tjänstemannaorganisationen genomfört en 

översyn av den politiska organisationen, antal ledamöter och arvodesregler 

inför den kommande mandatperioden. Arbetsgruppens slutsats var att 

mycket i den politiska organisationen fungerar väl. Arbetsgruppen har tagit 

fram ett förslag till ny politisk organisation, antal ledamöter för de olika 

nämnderna samt justeringar för arvoden.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2018-05-15 § 111 

Tjänsteskrivelse 2018-04-25 

Utredning - Översyn av politisk organisation och förslag till reviderade ar-

vodesregler 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2018-05-15  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 111 Dnr 2018/00168  

Förslag till förändrad politisk organisation samt arvo-
desregler att gälla för kommande mandatperiod 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Fullmäktige beslutar att den verksamhet som för närvarande hanteras 

inom kommunstyrelsens tekniska utskott överförs i en nämnd – tekniska 

nämnden från och med 2019-01-01. 

2. Fullmäktige beslutar att den verksamhet som för närvarande hanteras 

inom kommunstyrelsen och avser kultur- och livsmiljö överförs i en ny 

nämnd – Kultur- och fritidsnämnden från och med 2019-01-01. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att ny politisk organisation och antalet le-

damöter och ersättare ska gälla enligt nedan från och med 2019-01-01. 

 

4. Kommunfullmäktige beslutar att för kommande mandatperiod ska Håbo 

kommun har två kommunalråd varav ett från oppositionen.  

5. Kommunfullmäktige beslutar att för kommande mandatperiod ska ord-

föranden och viceordföranden i Kommunstyrelsen och Kommunfull-

mäktige vara från samma block samt att ordföranden och viceordföran-

den i nämnderna ska vara från olika block. 

6. Kommunfullmäktige beslutar att göra justeringar i arvodesregler för års-

arvoden enligt nedan att gälla från och med 2019-01-01. 

- Kommunfullmäktiges ordförande 8% 

- KSO, Kommunalråd 100% 

- Oppositionsråd  75% 

- Barn- och utbildningsnämndens ordförande 24% 

- Bygg- och miljönämndens ordförande 8% 

- Kultur- och fritidsnämndens ordförande 8% 

- Socialnämndens ordförande 8% 

- Tekniska nämndens ordförande 8% 

- Vård- och omsorgsnämndens ordförande 12% 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-15 

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

- Håbohus AB ordförande 8% 

- Håbomarknads AB ordförande 5% 

7. Kommunfullmäktige beslutar att utöka jourtjänstgöring i socialnämnden

att gälla samtliga fem ledamöter från och med 2019-01-01. Samtliga le-

damöter, inkl ordföranden, ska ha rätt till jourersättning.

8. Kommunfullmäktige beslutar att ge samtliga ledamöter i kommunfull-

mäktige möjlighet till verksamhetsbesök från och med 2019-01-01. Ska

ske i samråd med ordföranden för berörd nämnd/styrelse samt grupple-

dare innan verksamhetsbesök bokas in. Arvoden utgår enligt gällande

arvodesregler för maximalt två dagar/år.

9. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hante-

ring av insynsplatser i nämnder och styrelser för de partier som inte har

en egen plats. Utredning ska vara klar och beslutas i samband med be-

slut av övriga styrdokument som ska gälla från 2019-01-01.

10. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens i uppdrag att uppdatera de

styrdokument som påverkas av beslutade förändringar i politisk organi-

sation och arvoden enligt beslutspunkt 1 till 9 ovan. Nya styrdokument

klara för beslut senast på kommunfullmäktige 10 december 2018.

Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 16 oktober 2017 beslutades i § 206: 

”Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp bestående av samtliga grupple-

dare för göra en översyn över den politiska organisationen inför kommande 

mandat-period, samt inkomma med förslag på reviderade arvodesregler. Ar-

betet ska vara klart senast inför kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj 

2018.” Översynen av arvodesregler sker enligt beslut i samband med anta-

gandet av nuvarande arvodesregler (KF 2016-06-13, § 70).  

En arbetsgrupp bestående av samtliga politiska gruppledare har under vin-

tern och våren med stöd från tjänstemannaorganisationen genomfört en 

översyn av den politiska organisationen, antal ledamöter och arvodesregler 

inför den kommande mandatperioden. Arbetsgruppens slutsats var att 

mycket i den politiska organisationen fungerar väl. Arbetsgruppen har tagit 

fram ett förslag till ny politisk organisation, antal ledamöter för de olika 

nämnderna samt justeringar för arvoden.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-04-25 

Utredning - Översyn av politisk organisation och förslag till reviderade ar-

vodesregler   



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(5) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-04-25 KS 2018/00168 nr 81826 

Kommunstyrelsens förvaltning 
 
Vipul Vithlani, tf. kommundirektör 
0171-527 16 
vipul.vithlani@habo.se 

 

Förslag till förändrad politisk organisation samt arvodesregler 
att gälla för kommande mandatperiod 

Förslag till beslut  

1. Fullmäktige beslutar att den verksamhet som för närvarande hanteras 

inom kommunstyrelsens tekniska utskott överförs i en nämnd – tekniska 

nämnden från och med 2019-01-01. 

2. Fullmäktige beslutar att den verksamhet som för närvarande hanteras 

inom kommunstyrelsen och avser kultur- och livsmiljö överförs i en ny 

nämnd – Kultur- och fritidsnämnden från och med 2019-01-01. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att ny politisk organisation och antalet 

ledamöter och ersättare ska gälla enligt nedan från och med 2019-01-01. 

 

4. Kommunfullmäktige beslutar att för kommande mandatperiod ska Håbo 

kommun har två kommunalråd varav ett från oppositionen.  

5. Kommunfullmäktige beslutar att för kommande mandatperiod ska 

ordföranden och viceordföranden i Kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktige vara från samma block samt att ordföranden och 

viceordföranden i nämnderna ska vara från olika block. 

6. Kommunfullmäktige beslutar att göra justeringar i arvodesregler för 

årsarvoden enligt nedan att gälla från och med 2019-01-01. 

- Kommunfullmäktiges ordförande 8% 

- KSO, Kommunalråd 100% 

- Oppositionsråd  75% 

- Barn- och utbildningsnämndens ordförande 24% 

- Bygg- och miljönämndens ordförande 8% 

- Kultur- och fritidsnämndens ordförande 8% 

- Socialnämndens ordförande 8% 

- Tekniska nämndens ordförande 8% 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(5) 

Datum Vår beteckning 

2018-04-25 KS 2018/00168 nr 81826 

- Vård- och omsorgsnämndens ordförande 12% 

- Håbohus AB ordförande 8% 

- Håbomarknads AB ordförande 5% 

7. Kommunfullmäktige beslutar att utöka jourtjänstgöring i socialnämnden

att gälla samtliga fem ledamöter från och med 2019-01-01. Samtliga

ledamöter, inkl ordföranden, ska ha rätt till jourersättning.

8. Kommunfullmäktige beslutar att ge samtliga ledamöter i

kommunfullmäktige möjlighet till verksamhetsbesök från och med

2019-01-01. Ska ske i samråd med ordföranden för berörd

nämnd/styrelse samt gruppledare innan verksamhetsbesök bokas in.

Arvoden utgår enligt gällande arvodesregler för maximalt två dagar/år.

9. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda

hantering av insynsplatser i nämnder och styrelser för de partier som inte

har en egen plats. Utredning ska vara klar och beslutas i samband med

beslut av övriga styrdokument som ska gälla från 2019-01-01.

10. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens i uppdrag att uppdatera de

styrdokument som påverkas av beslutade förändringar i politisk

organisation och arvoden enligt beslutspunkt 1 till 9 ovan. Nya

styrdokument klara för beslut senast på kommunfullmäktige 10

december 2018.

Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 16 oktober 2017 beslutades i § 206: 

”Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp bestående av samtliga 

gruppledare för göra en översyn över den politiska organisationen inför 

kommande mandat-period, samt inkomma med förslag på reviderade 

arvodesregler. Arbetet ska vara klart senast inför kommunstyrelsens 

sammanträde den 28 maj 2018.” Översynen av arvodesregler sker enligt 

beslut i samband med antagandet av nuvarande arvodesregler (KF 2016-06-

13, § 70).  

En arbetsgrupp bestående av samtliga politiska gruppledare har under 

vintern och våren med stöd från tjänstemannaorganisationen genomfört en 

översyn av den politiska organisationen, antal ledamöter och arvodesregler 

inför den kommande mandatperioden. Arbetsgruppens slutsats var att 

mycket i den politiska organisationen fungerar väl. Arbetsgruppen har tagit 

fram ett förslag till ny politisk organisation, antal ledamöter för de olika 

nämnderna samt justeringar för arvoden.    

Ärendet 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 16 oktober 2017 beslutades i § 206: 

”Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp bestående av samtliga gruppledare 

för göra en översyn över den politiska organisationen inför kommande mandat-

period, samt inkomma med förslag på reviderade arvodesregler. Arbetet ska 

vara klart senast inför kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj 2018.” 



TJÄNSTESKRIVELSE 3(5) 

Datum Vår beteckning 

2018-04-25 KS 2018/00168 nr 81826 

Översynen av arvodesregler sker enligt beslut i samband med antagandet av 

nuvarande arvodesregler (KF 2016-06-13, § 70).  

Översynens utgångpunkt var att se över både organisation och antal 

ledamöter samt arvoden. Den övergripande målsättningen är att Håbo 

kommun ska ha en politisk organisation ...  

... som underlättar måluppfyllelse 

... som stärker förutsättningarna för god ekonomisk hushållning 

... som är attraktiv för nya politiker  

... som stärker Håbo kommun som attraktiv arbetsgivare  

... som ger goda möjligheter till medborgardialog  

... som ger snabb ärendehantering 

Förslag till politisk organisation och antal ledamöter (ordinarie + ersättare) 

kan sammanfattas i nedanstående organisationsbild där det som är 

rödmarkerat är förändringar jämfört med nuvarande organisation och antal 

ledamöter. 

Andra principbeslut som arbetsgruppen anser viktiga kopplade till politisk 

organisation att lägga fast för kommande mandatperiod: 

• Håbo kommun har två kommunalråd varav ett från oppositionen.

• Ordföranden och viceordföranden i Kommunstyrelsen och

Kommunfullmäktige ska vara från samma block.

• Ordföranden och viceordföranden i nämnderna ska vara från olika

block.



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 4(5) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-04-25 KS 2018/00168 nr 81826 

 

Förslag till nya helårsarvoden enligt nedan 

− Kommunfullmäktiges ordförande 8% 

− KSO, Kommunalråd 100% 

− Oppositionsråd 75% 

− Barn- och utbildningsnämndens ordförande 24% 

− Bygg- och miljönämndens ordförande 8% 

− Kultur- och fritidsnämndens ordförande 8% 

− Socialnämndens ordförande 8% 

− Tekniska nämndens ordförande 8% 

− Vård- och omsorgsnämndens ordförande 12% 

− Håbohus AB ordförande 8% 

− Håbomarknads AB ordförande 5% 

 

Andra principbeslut som arbetsgruppen anser viktiga kopplade till arvoden 

att lägga fast för kommande mandatperiod: 

• Utöka jourtjänstgöring i socialnämnden att gälla samtliga fem 

ledamöter istället för endast tre som idag. Samtliga ledamöter, 

inklusive ordföranden, ska ha rätt till jourersättning. 

• Samtliga ledamöter i kommunfullmäktige får möjlighet till 

verksamhetsbesök. Ska ske i samråd med ordföranden för berörd 

nämnd/styrelse samt gruppledare innan verksamhetsbesök bokas in. 

Arvoden utgår enligt gällande arvodesregler för maximalt två 

dagar/år. 

Att utreda vidare 

• Möjlighet till insynsplatser i nämnder och styrelser för de partier 

som inte har en egen plats bör utredas vidare.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslaget till justerad politisk organisation innebär en ny nämnd, Kultur- 

och fritidsnämnd, med totalt åtta (5+3) ledamöter vilket innebär nya 

kostnader för arvoden och administration. 

Förslaget innebär även att det befintliga tekniska utskottet blir en nämnd 

men då antalet ledamöter är det samma (5+3) kommer detta inte innebära 

några ökade kostnader för arvoden eller administration. 

Förslaget om ökad möjlighet för fullmäktiges ledamöter till verksamhets-

besök (maximalt motsvarande två dagar per år per ledamot) kommer 

innebära ökade kostnader för kommunfullmäktige. 

Förslaget innebär i övrigt mindre justeringar av antalet ledamöter och 

arvodesnivåer vilket påverkar kostnaderna marginellt för de nämnder som är 

berörda. 

 



TJÄNSTESKRIVELSE 5(5) 

Datum Vår beteckning 

2018-04-25 KS 2018/00168 nr 81826 

Uppföljning 

Arbetsgruppens arbete är slutfört i samband med detta ärende. Samtliga 

styrdokument som påverkas av beslut i detta ärende ska uppdateras och 

beslutas på kommunfullmäktige den 10 december 2018.  

Beslutsunderlag 

– Utredning - Översyn av politisk organisation och förslag till reviderade

arvodesregler

__________ 

Beslut skickas till 

Samtliga nämnder 

Kommunstyrelsens kansli 



TYP AV DOKUMENT 1(1) 

Datum Vår beteckning 
2018-05-31 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kansli och kvalitet 
Lena Jande 
0171-525 58 
lena.jande@habo.se 

Komplettering i ärende 2018/00168 ”Förslag till förändrad politisk organisation 
samt arvodesregler att gälla för kommande mandatperiod” 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-28 begärdes kompletteringar till ärende 

2018/00168 ”Förslag till förändrad politisk organisation samt arvodesregler att gälla för 

kommande mandatperiod”. Följande frågeställningar behövde förtydligas: 

1. Jourtjänstgöring för socialnämnden

I ärendet finns ett förslag till beslut att utöka jourtjänstgöring i socialnämnden till att gälla för 

fem ledamöter istället för dagens tre. I relation till det förslaget till beslut ville kommunstyrel-

sen ha ett förtydligande om denna jourtjänstgöring istället kan tas omhand av tjänstemannaor-

ganisationen.  

Komplettering: 

Håbo kommun köper socialjour på tjänstemannanivå av Uppsala kommun. Det är en lösning 

som flertalet kommuner i länet valt. Om socialnämndens beslut inte kan avvaktas får enligt 

lagstiftningen
1
 nämndens ordförande eller annan ledamot som nämnden förordnat fatta beslu-

tet. Det kan till exempel handla om omhändertagande av ett barn.  

I lagstiftningen finns inget utrymme att delegera denna uppgift till en tjänsteman. 

2. Utskott eller nämnd

I ärendet finns förslag till beslut om ny nämndorganisation, där bygg- och miljönämnden är en 

egen nämnd och tekniska nämnden är en egen nämnd. I relation till det förslaget ville kom-

munstyrelsen ha ett förtydligande om det finns några hinder för att organisera den politiska 

verksamheten inom bygg- och miljöområdet som ett utskott under tekniska nämnden istället 

för som egen nämnd.  

Komplettering: 

Enligt kommunallagen har kommunfullmäktige möjlighet att besluta om utskott inom en 

nämnd. Nämnden själv har också möjlighet att inrätta ett utskott.  

Däremot säger kommunallagen att en nämnd inte får utöva i lag eller annan författning före-

skriven tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver
2
.

Att lägga in ett bygg- och miljöutskott inom en teknisk nämnd innebär att myndighetsutöv-

ning skulle utövas inom den egna nämnden.  

1
 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, 6 § 

2
 Kommunallagen (2017:725), 6 kap 7§ 

mailto:lena.jande@habo.se


UTREDNING 1(5) 

Datum Vår beteckning 

2018-04-25 KS 2018/00168 nr 81828 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Vipul Vithlani, tf. kommundirektör 
0171-527 16 
vipul.vithlani@habo.se 

Översyn av politisk organisation och 
förslag till reviderade arvodesregler 

Bakgrund 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 16 oktober 2017 beslutades i § 206: 

”Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp bestående av samtliga gruppledare för göra en översyn över 

den politiska organisationen inför kommande mandatperiod, samt inkomma med förslag på reviderade 

arvodesregler. Arbetet ska vara klart senast inför kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj 2018.”  

Översynen av arvodesregler sker enligt beslut i samband med antagandet av nuvarande arvodesregler (KF 

2016-06-13, § 70).  

Arbetsgruppens arbete 

Arbetsgruppens arbete leddes av kvalitetssamordnare Pia Jexell och organiserades dels genom möten 

där samtliga gruppledare var inbjudna dels genom förberedande möten med en mindre politisk grupp 

med gruppledare från M, S och SD. Samtliga gruppledare deltog vid uppstartsmötet och många har 

deltagit på samtliga möten, dock inte alla. Inför varje möte har handlingar skickats ut till samtliga 

gruppledare för inläsning/förberedelse samt efter möten har mötesanteckningar/presentationer från 

mötet skickats ut till samtliga gruppledare för förankring i respektive politisk grupp.  

Avgränsning 

Hur väl den politiska organisationen fungerar och levererar förväntat resultat kan endast delvis 

tillskrivas organisationsstrukturen. Kultur, värderingar och arbetssätt har en större påverkan och 

omfattas inte av detta arbete utan adresseras i uppdraget kring förändringar i styrning och ledning 

som arbetsgruppen arbetade med parallellt med detta uppdrag.  

Uppdatering av nödvändiga styrdokument ingår inte i denna utredning. Uppdrag för detta bör ges i 

samband med att förändringarna beslutas. 

Arbetsgruppens utgångspunkter 

Översynens utgångpunkt var att se över både organisation och antal ledamöter samt arvoden. Den 

övergripande målsättningen är att Håbo kommun ska ha en politisk organisation ...  

... som underlättar måluppfyllelse 

... som stärker förutsättningarna för god ekonomisk hushållning 

... som är attraktiv för nya politiker  

... som stärker Håbo kommun som attraktiv arbetsgivare  

... som ger goda möjligheter till medborgardialog  

... som ger snabb ärendehantering 

Översyn av politiska organisationen 

Arbetsgruppens bedömning är att mycket fungerar väl i den nuvarande politiska organisationen och 

att endast mindre justeringar behöver göras till kommande mandatperiod.  



UTREDNING 2(5) 

Datum Vår beteckning 
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Samtliga nuvarande styrelser, nämnder och råd föreslås kvarstå även kommande mandatperiod. 

Diskussionerna i arbetsgruppen koncentrerades till behov av tydligare organisation för styrning och 

ledning för de tekniska verksamheterna samt för kultur och livsmiljö. Två nya nämnder föreslås för 

att underlätta mer fokuserad uppföljning och utveckling av dessa verksamheter samt möjliggör val av 

ledamöter med kompetens och intresse för verksamheten. 

• Tekniska utskott föreslås bli egen nämnd istället för utskott under kommunstyrelsen.

• Kultur och fritid föreslås dels byta namn till kultur och fritid dels bli egen nämnd istället för

del av kommunstyrelsen.

Kopplat till organisationsstruktur diskuterades även rollen som kommunalråd samt tillsättning av 

ordföranden och vice ordföranden i nämnder. Arbetsgruppen anser det viktigt att lägga fast vilka 

principer som gäller och föreslår följande för kommande mandatperiod  

• Håbo kommun har två kommunalråd varav ett från oppositionen.

• Ordföranden och viceordföranden i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige ska vara från

samma block.

• Ordföranden och viceordföranden i nämnderna ska vara från olika block.

En annan fråga som diskuterades var möjlighet till insynsplatser i nämnder och styrelser. Behovet är 

främst kopplat till att flera mindre partier idag inte har möjlighet till egen insyn om man inte genom 

samverkan fått en plats i styrelsen/nämnden. Insynsplatserna ska inte ha någon initiativrätt eller 

yttranderätt utan endast närvarorätt. Arbetsgruppen har inte kommit fram till något samlat förslag till 

hur detta kan lösas på bästa sätt utan föreslår att detta utreds vidare och beslutas då nya styrdokument 

ska beslutas. 

Översyn av antal ledamöter i den politiska organisationen 

Arbetsgruppens bedömning är att antalet ledamöter i den nuvarande politiska organisationen till stora 

delar är väl balanserad. Endast mindre justeringar föreslås för kommande mandatperiod. En generell 

ansats är att inte ha allt för stora nämnder. Ett riktmärke är fem ordinarie och tre ersättare(dvs 5+3) 

för en nämnd om det inte finns särskilda skäl till annat. Detta riktmärke föreslås även gälla för 

bolagens styrelser. Mer konkret föreslås nedanstående: 

• Barn och utbildningsnämnden föreslås fortsätta som en 11+5 nämnd då verksamheten är

omfattande.

• Socialnämnden föreslås fortsätta som en 3+2 nämnd, för att behålla känsliga individärendena

på få personer.

• Vård och omsorgsnämnden föreslås minska med två ledamöter till en 7+3 nämnd för att

närma sig riktmärket men inte fullt ut då nämndens verksamhet är omfattande.

• Överförmyndarnämnden blir efter årsskiftet en gemensam nämnd för länet och Håbo kommun

representeras där av 1+1 ledamöter.

• Förslag att ändra storleken på bolagens styrelser till att följa riktmärket för nämnder, dvs 5+3.
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Översyn av arvodesregler 

Arbetsgruppens bedömning är att gällande arvodesregler till stora delar fungerar väl. Endast mindre 

justeringar behöver göras till kommande mandatperiod. Ett generellt riktmärke för helårsarvodering 

för ordföranden är 8% av basbeloppet vilket utgörs av 1200% av inkomstbasbeloppet, IBB. 

Förslag till 

årsarvode 

 i % av 

basbelopp 

Skillnad 

mot 

dagens 

nivå 

Kommentar 

Kommunfullmäktiges ordförande 8% - 2 Justering till riktmärket. 

KSO, Kommunalråd 100% 0 Samma nivå som idag. 

Oppositionsråd 75% 0 Samma nivå som idag. 

Barn- och utbildningsnämndens 

ordförande 

24% 4 Omfattande verksamhet att sätta sig in 

i och besöka. Ansvar för mer än halva 

kommunens budget. 

Bygg- och miljönämndens ordförande 8% 0 Samma nivå som idag. 

Kultur- och fritidsnämndens 

ordförande 

8% 8 Ny nämnd. 

Socialnämndens ordförande 8% - 4 Justering till riktmärket. Erhåller 

jourersättning för jourtjänstgöring 

vilket då inte behöver ingå i 

årsarvodet.  

Tekniska nämndens ordförande 8% 0 Samma nivå som dagens utskott. 

Vård- och omsorgsnämndens 

ordförande 

12% 0 Omfattande verksamhet att sätta sig in 

i och besöka, samma nivå som idag. 

Håbohus AB ordförande 8% 0 Samma nivå som idag. 

Håbomarknads AB ordförande 5% 0 Samma nivå som idag. 

• Förslag att utöka jourtjänstgöring i socialnämnden att gälla samtliga fem ledamöter istället för

endast tre som idag. Samtliga ledamöter, inkl ordföranden, ska ha rätt till jourersättning.

• Förslag att ge samtliga ledamöter i KF möjlighet till verksamhetsbesök.

Ska ske i samråd med ordföranden för berörd nämnd/styrelse samt gruppledare innan

verksamhetsbesök bokas in. Arvoden utgår enligt gällande arvodesregler och för maximalt två

dagar/år.
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Arbetsgruppens förslag till ny politisk organisation och reviderade arvodesregler 

Förslag till politisk organisation och antal ledamöter (ordinarie + ersättare) kan sammanfattas i 

nedanstående organisationsbild där det som är rödmarkerat är förändringar jämfört med nuvarande 

organisation och antal ledamöter. 

Andra principbeslut som arbetsgruppen anser viktiga kopplade till politisk organisation att lägga fast 

för kommande mandatperiod: 

• Håbo kommun har två kommunalråd varav ett från oppositionen.

• Ordföranden och viceordföranden i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige ska vara från

samma block.

• Ordföranden och viceordföranden i nämnderna ska vara från olika block.

Förslag till nya helårsarvoden enligt nedan 

− Kommunfullmäktiges ordförande 8% 

− KSO, Kommunalråd 100% 

− Oppositionsråd 75% 

− Barn- och utbildningsnämndens ordförande 24% 

− Bygg- och miljönämndens ordförande 8% 

− Kultur- och fritidsnämndens ordförande 8% 

− Socialnämndens ordförande 8% 

− Tekniska nämndens ordförande 8% 

− Vård- och omsorgsnämndens ordförande 12% 

− Håbohus AB ordförande 8% 

− Håbomarknads AB ordförande 5% 
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Andra principbeslut som arbetsgruppen anser viktiga kopplade till arvoden att lägga fast för 

kommande mandatperiod: 

• Utöka jourtjänstgöring i socialnämnden att gälla samtliga fem ledamöter istället för endast tre

som idag. Samtliga ledamöter, inklusive ordföranden, ska ha rätt till jourersättning.

• Samtliga ledamöter i kommunfullmäktige får möjlighet till verksamhetsbesök.

Ska ske i samråd med ordföranden för berörd nämnd/styrelse samt gruppledare innan

verksamhetsbesök bokas in. Arvoden utgår enligt gällande arvodesregler för maximalt två

dagar/år.

Att utreda vidare 

• Möjlighet till insynsplatser i nämnder och styrelser för de partier som inte har en egen plats

bör utredas vidare.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-05-28 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 141 Dnr 2018/00169 

Förslag till förändrad styrmodell 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ny målstyrningsmodell ska införas och

ska tillämpas på alla verksamhetsnivåer från och med Budget 2019 och plan 

2020-2021. Dagens vertikala målnedbrytning ska ändras till en horisontell 

målstyrning där varje verksamhetsnivå själv definierar utvecklingsmål base-

rat på nuläge, framtidsutsikter och grunduppdrag. 

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer

som beskriver både styrmodell och –process, att gälla i sin helhet från 1 ja-

nuari 2019. 

3. Kommunfullmäktige ger samtliga nämnder i uppdrag att definiera sitt

grunduppdrag som en del av budgetarbetet och dess tidplan. 

4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att starta ett kom-

munövergripande projekt för ett gemensamt arbete kring kultur, förhåll-

ningssätt och beteenden. Förslag till projektdirektiv för beslut av kommun-

styrelsen senast december 2018. 

5. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelse i uppdrag att till våren 2019 ta

fram en processhandbok som stöd för den fortsatta process-kartläggningen 

för ökat fokus på ett systematiskt kvalitetsarbete. 

6. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att senast till 1 ja-

nuari 2019 ta fram stöd för de olika stegen i styrprocessen för att underlätta 

dialogen samt stöd för kommunledningsgrupp och förvaltningslednings-

grupperna för att leda och samordna övergripande mål och uppdrag.  

Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 16 oktober 2017 beslutades i § 209: 

”Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp bestående av samtliga grupple-

dare för att ta fram ett förslag till ny styrmodell vars övergripande syfte är 

att tydliggöra en gemensam struktur och gemensamma arbetssätt för styr-

ning och ledning av kommunen och dess verksamheter. Styrmodellen ska 

omfatta hela kommunens organisation och vara klar för antagande i kom-

munfullmäktige juni 2018. 

En arbetsgrupp bestående av samtliga politiska gruppledare har under vin-

tern och våren med stöd från tjänstemannaorganisationen arbetat med att ta 

fram förslag till ny styrmodell. Arbetsgruppens slutsats var att mycket i den 

nuvarande styrmodellen fungerar väl men några konkreta åtgärder behöver 

göras för att få en bättre styrning och ledning. Den största förändringen rent 

strukturmässigt innebär en förändrad målstyrning som ger varje verksam-

Ärendet 6
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Sammanträdesdatum 

2018-05-28 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

hetsnivå möjlighet att själva besluta om relevanta utvecklingsmål. Ytterli-

gare ett område som arbetsgruppen identifierade som kritiskt är att arbeta 

och utveckla kommunens kultur, förhållningssätt och beteenden.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2018-05-15 § 112 

Tjänsteskrivelse 2018-04-26 

Utredning – Förslag till ny styrmodell för bättre styrning och ledning, med 

bilaga.  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-05-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 112 Dnr 2018/00169 

Förslag till förändrad styrmodell 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ny målstyrningsmodell ska införas och

ska tillämpas på alla verksamhetsnivåer från och med Budget 2019 och plan 

2020-2021. Dagens vertikala målnedbrytning ska ändras till en horisontell 

målstyrning där varje verksamhetsnivå själv definierar utvecklingsmål base-

rat på nuläge, framtidsutsikter och grunduppdrag. 

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer

som beskriver både styrmodell och –process, att gälla i sin helhet från 1 ja-

nuari 2019. 

3. Kommunfullmäktige ger samtliga nämnder i uppdrag att definiera sitt

grunduppdrag som en del av budgetarbetet och dess tidplan. 

4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att starta ett kom-

munövergripande projekt för ett gemensamt arbete kring kultur, förhåll-

ningssätt och beteenden. Förslag till projektdirektiv för beslut av kommun-

styrelsen senast december 2018. 

5. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelse i uppdrag att till våren 2019 ta

fram en processhandbok som stöd för den fortsatta process-kartläggningen 

för ökat fokus på ett systematiskt kvalitetsarbete. 

6. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att senast till 1 ja-

nuari 2019 ta fram stöd för de olika stegen i styrprocessen för att underlätta 

dialogen samt stöd för kommunledningsgrupp och förvaltningslednings-

grupperna för att leda och samordna övergripande mål och uppdrag.    

Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 16 oktober 2017 beslutades i § 209: 

”Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp bestående av samtliga grupple-

dare för att ta fram ett förslag till ny styrmodell vars övergripande syfte är 

att tydliggöra en gemensam struktur och gemensamma arbetssätt för styr-

ning och ledning av kommunen och dess verksamheter. Styrmodellen ska 

omfatta hela kommunens organisation och vara klar för antagande i kom-

munfullmäktige juni 2018. 

En arbetsgrupp bestående av samtliga politiska gruppledare har under vin-

tern och våren med stöd från tjänstemannaorganisationen arbetat med att ta 

fram förslag till ny styrmodell. Arbetsgruppens slutsats var att mycket i den 

nuvarande styrmodellen fungerar väl men några konkreta åtgärder behöver 

göras för att få en bättre styrning och ledning. Den största förändringen rent 

strukturmässigt innebär en förändrad målstyrning som ger varje verksam-
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Sammanträdesdatum 

2018-05-15 

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

hetsnivå möjlighet att själva besluta om relevanta utvecklingsmål. Ytterli-

gare ett område som arbetsgruppen identifierade som kritiskt är att arbeta 

och utveckla kommunens kultur, förhållningssätt och beteenden.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-04-26 

Utredning – Förslag till ny styrmodell för bättre styrning och ledning, med 

bilaga.   
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Inledning och syfte 

Detta dokument som beskriver styrmodellen för Gislaveds kommun har sitt ursprung i ett 

utvecklingsarbete av kommunens arbete med styrning och ledning (styrmodell) som genomförts 

under 2016. Förändringen är också en del i ett utvecklingsarbete kring kommunstyrelseförvaltningens 

roll och uppdrag. 

Styrmodellens övergripande syfte är att tydliggöra en gemensam struktur och gemensamma 

arbetssätt för styrning och ledning av kommunen och dess verksamheter. Styrmodellen omfattar 

därför hela kommunens organisation. 

Grundläggande tankar kring styrmodellen

Styrmodellen för Gislaveds kommun bygger på mål- och resultatstyrning. Detta innebär att ansvaret 

för att planera och följa upp verksamhetens mål och resultat omfattar samtliga organisatoriska nivåer. 

Med utgångpunkt från kommunens övergripande vision och värdegrund samt verksamhetens 

grundläggande uppdrag ska ansvaret för att planera, utveckla och följa upp verksamheten ligga så nära 

medarbetare och medborgare som möjligt. Arbetet ska genomsyras av medskapande och 

ansvarstagande. 

 Styrmodellen bygger på ytterligare några grundläggande tankar: 

• Styrmodellen beskriver dels en struktur och dels ett arbetssätt för planering och uppföljning.

• Styrmodellen ska utgå från kommunens och verksamheternas uppdrag som finns beskrivet i

de styrdokument som är beslutade, såväl statliga som kommunala.

• Styrmodellen ska kunna hantera alla typer av styrning. Styrning kan ske med t ex lagstiftning,

regler, riktlinjer, principer, policys, vision, värderingar, mål, uppdrag, mm.

• Styrmodellen ska omfatta samtliga delar av styrningen. Det ska inte finnas parallella modeller.

• Styrmodellen ska omfatta både planering och uppföljning av verksamheten utifrån

styrdokumenten.

• En framgångsfaktor är dock att inte ställa krav på för detaljerad planering och uppföljning av

mer operativ karaktär. Dessa ska kunna hanteras inom verksamheten utan krav på att

dokumentera inom ramen för styrmodellen.
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Bilden ovan beskriver kommunens flöden för planering och uppföljning.: 

 

 
Kommunens kommunkoncern är grunden för att säkerställa att de politiska målen uppfylls. 

Styrningen sker utifrån de mål som politikerna sätter upp och de resultat som ska uppnås.  

Kommunkoncernen ska bedriva samma planerings- och uppföljningsprocess mot kommunfullmäktige, 

oavsett om det är en nämnd eller ett bolag. 

 

Kommunfullmäktige fattar beslut om dokumentet ”Gislaveds kommuns planeringsdirektiv för år XX-

år XX”  i maj månad. Respektive nämnd/styrelse fattar beslut om dokumentet ”X-

nämndens/styrelsens planeringsdirektiv för år XX-år XX”  i juni månad. Dokumentet ska ha samma 

struktur och liknande innehåll som kommunfullmäktiges dokument men omfatta nämndens/styrelsens 

ansvarsområde.   
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Övergripande beskrivning av styrmodellen 
 

 

 

 
Bilden ovan beskriver kommunens styrmodell. Styrmodellen består av två olika delar: 

 

• Struktur för styrmodellen (A-D) 

• Arbetsflödet i styrmodellen (E) 

 

 

Styrmodellen tar sin utgångspunkt i Gislaveds övergripande vision och värdegrund samt kommunens 

och verksamheternas uppdrag som finns beskrivet i kommunala och statliga styrdokument.  Som en 

del av arbetet med styrmodellen ska grunduppdraget definieras och dokumenteras på alla nivåer i 

kommunens organisation. 

 

A Vision, värdegrund och grunduppdraget 

Kommunens vision och värdegrund utgör tillsammans med kommunala och statliga styrdokument 

grunden för verksamheternas uppdrag (grunduppdraget). Dessa delar ska utgöra en utgångspunkt för 

arbetet med finansiella mål och resursfördelning, mål och uppdrag för utvecklingsarbetet samt 

kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer för att kvalitetssäkra verksamheten. Kommunens vision och 

värdegrund finns beskriven i ett särskilt dokument. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

Några viktiga begrepp: 

Begrepp Definition 

Vision En tydlig bild av en önskad framtid för kommunen som 

geografiskt område. Långsiktigt resultat (10 år eller mer). 

Ska ge inriktning och energi för utvecklingsarbetet och vara 

vägledande. 

Värdegrund Organisationens förhållningssätt och ageranden/beteenden som 

genomsyrar vår organisationskultur.  

Statlig styrning Styrdokument som beslutats av staten t ex lagstiftning, planer, 

riktlinjer. 

Kommunal styrning Styrdokument som beslutats av kommunen t ex planer, 
riktlinjer, policys. 

Kommunplan Tillsammans med Vision 2040 och översiktsplanen utgör 

kommunplanen den politiskt långsiktiga inriktningen för 

kommunens övergripande planering.  

Verksamhetens 

grunduppdrag 

Verksamhetens grundläggande uppdrag enligt både statliga och 

kommunala styrdokument. Grunduppdraget ska beskriva varför 

verksamheten finns till, vad den ska göra och för vem. Den ska 

kunna ge svar på följande frågeställning: 

”För vem eller vilka (målgrupper) ska vi lösa vilka situationer 
(behov) genom att göra vad (utbud) i samverkan med vem?” 

Beskrivningen av grunduppdraget ska omfatta 

• Beskrivning av grunduppdraget i form av en verksamhetsidé

• Beskrivning av vilka kommunala och statliga styrdokument som är av särskild betydelse

• För vem eller vilka (målgrupper) ska vi lösa vilka situationer (behov) genom att

göra vad (utbud) i samverkan med vem?

• Beskrivning av kommunens och verksamhetens övergripande vision och värdegrund.

• Verksamhetens organisation, ledningsstruktur och process struktur.

• Beskrivning av medarbetare och verksamhetens behov av kompetens.

Beskrivningen av verksamhetens grunduppdrag ska sammanfattas i för verksamheten kritiska 

kvalitetsfaktorer.  

Med utgångspunkt från kommunens och verksamheternas grunduppdrag delas styrmodellen in i tre 

delar: 

 B Resursfördelning och ekonomistyrning 

Resursfördelning och ekonomistyrning handlar om att utifrån tillgängliga resurser och god ekonomisk 

hushållning sätta finansiella mål och fördela resurser mellan kommunens olika verksamhetsområden.  

Ekonomistyrningen innehåller finansiella mål och nyckeltal som syftar till att styra verksamheterna 

med utgångspunkt ifrån god ekonomisk hushållning. Resursfördelningsmodell beskriver vilka faktorer 
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som påverkar resursfördelningen till respektive nämnd och inom respektive nämnd. 

Ekonomistyrningsprinciper hanterar interna mellanhavanden, hantering av kapitaltjänstkostnader, 

hantering av över- och underskott, hantering av lokalkostnader, internprissättning mm.  Utöver dessa 

består styrmodellen av en budgetprocess som beskriver processens aktiviteter, olika roller och 

tidsplan. 

Några viktiga begrepp: 

Begrepp Definition 

Resursfördelningsmodell En modell som beskriver vilka kriterier som ligger till grund 

för fördelning av resurser mellan olika delar av 

organisationen.  

Ekonomistyrning Styrning av verksamheten genom finansiella mål, incitament 

och nyckeltal. 

Ekonomistyrningsprinciper Principer för hur ekonomin ska styras och hanteras. Ett 

regelverk med avseende på hur olika ekonomiska frågor t ex 

interna mellanhavanden, kapitaltjänstkostnader, 

lokalkostnader, internprissättning, över- och underskott m.m. 

ska hanteras 

C Plan för utveckling av verksamheten (mål och uppdrag) 

Med utgångspunkt från kommunens och verksamheternas grunduppdrag genomförs nulägesanalys och 

omvärldsanalys som syftar till att identifiera prioriterade utvecklingsområden. Detta görs på varje 

organisatorisk nivå utifrån det uppdrag och de förutsättningar respektive verksamhet har.  

På kommunövergripande nivå tar kommunstyrelsen fram en omvärldsanalys som ger den politiska 

ledningen en bild av hur framtiden kan komma att se ut. Analysen har som syfte att identifiera de 

trender som kan vara av stor vikt för Gislaveds kommun, som geografisk plats och som organisation. 

Den kommunövergripande omvärldsanalysen bygger delvis på de omvärldsanalyser som gjorts på 

lägre organisatoriska nivåer. Tillsammans med ovanstående bildar det planeringsförutsättningar.  

Mål: 

Ett mål är ett önskvärt resultat. Resultat definieras som effekt eller prestation. Målen ska fokusera på 

resultat som behöver prioriteras i utvecklingsarbetet.  Målen ska vara relevanta för den 

organisatoriska nivå de formuleras för. Det vill säga kommunövergripande frågor för 

kommunfullmäktige och nämndspecifika för nämnden utifrån nämndens uppdrag/reglemente. 

Uppdrag: 

Uppdrag är formulerade av verksamhetens uppdragsgivare och ges till specifik mottagare. Med 

uppdrag avses de uppdrag som ansvarig nämnd har identifierat och formulerat med utgångspunkt från 

den egna nämndens verksamhet och dess nuläge/förutsättningar. Mottagaren besvarar med 

åtgärder/aktiviteter till uppdragsgivaren. 

Mål och uppdrag kopplade till budgetprocessen lämnas en gång per år i samband med budgetarbetet. 

Några viktiga begrepp: 
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Begrepp  Definition 

Planeringsförutsättningar Kartläggning och analys av den omvärld och närvärld som påverkar 

kommunens ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling. 

Planeringsdirektiv Planeringsdirektivet utgör den plan som innehåller plan för 

verksamhet, budget och kvalitetsindikatorer. 

Mål Ett mål är ett önskvärt resultat. Resultat definieras som effekt eller 

prestation. Målen ska fokusera på resultat som behöver prioriteras i  

utvecklingsarbetet. 

Uppdrag Uppdrag är formulerade av verksamhetens uppdragsgivare och ges till 

specifik mottagare. Mottagaren besvarar med åtgärder/aktiviteter till 

uppdragsgivaren. 

Plan  Beskriver en inriktning (vägval) på arbetet i syfte att öka måluppfyllelse 

eller kvalitet och kostnadsmedvetenhet. Beskriver HUR mål, uppdrag 

och kvalitet och kostnadsmedvetenhet ska uppnås (mer övergripande 

än åtgärder). Planen ska också beskriva vilka kvalitetsindikatorer med 

tillhörande mätmetoder som ska följas upp och analyseras för varje 

målområde. 

Åtgärd Åtgärd, aktivitet eller projekt som genomförs i syfte att öka 

måluppfyllelse eller kvalitet och kostnadsmedvetenhet. Beskriver HUR 

mål, uppdrag och kvalitet och kostnadsmedvetenhet ska uppnås (mer 

detaljerat än planer). 

Kvalitetsindikator Måttet på kvalitet och kostnadsmedvetenhet. Varje kvalitetsindikator 

ska utgå ifrån kvalitetsfaktorerna. Sorteras i fyra perspektiv. 

Varje kvalitetsindikator ska beskrivas vad gäller mätmetod och rutin 

för mätningens genomförande. En kvalitetsindikator ska mäta 

måluppfyllelse och/eller kvalitet och kostnadsmedvetenhet. 

 

 

 

D Kritiska kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer 

 

Med utgångspunkt från kommunens och verksamheternas grunduppdrag ska faktorer som är kritiska 

för kvaliteten identifieras och definieras. Faktorerna är kännetecken för god kvalitet och effektivitet. 

Dessa faktorer benämner vi kvalitetsfaktorer. Kvalitetsfaktorerna sorteras i fyra perspektiv för att 

bättre beskriva ur vilket perspektiv de visar kvalitet och effektivitet (målgrupp, ekonomi, 

medarbetare, verksamhet). 

 

I syfte att kvalitetssäkra dessa faktorer ska en eller flera indikatorer utvecklas för varje kvalitetsfaktor. 

En indikator är ett mått på uppnådd kvalitet/effektivitet. Dessa indikatorer benämner vi 

kvalitetsindikatorer. Kvalitetsindikatorerna ska regelbundet mätas och följas upp och periodicitet 

styrs av kvalitetsfaktors vikt, relevans och möjlighet att mäta.  

 

Kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer tas fram av tjänstemännen för respektive 

verksamhetsområde (där verksamhetsområde är en minsta gemensam nämnare där det är relevant 

att ha gemensamma faktorer och indikatorer). Kommunfullmäktige/nämnd/styrelse fattar beslut om 

kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer på fullmäktige/nämnds- respektive styrelsenivå i samband 

med det årliga mål- och budgetbeslutet. 
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Några viktiga begrepp: 

Begrepp Definition 
Kritisk Med ”kritisk” menas särskilt viktig/angelägen. 

Kvalitetsfaktor En faktor som är avgörande för att lyckas med grunduppdraget. 

Kännetecken för god kvalitet och effektivitet. 

Vad kännetecknar god kvalitet och effektivitet i verksamheten. 

Kvalitet och effektivitet i olika perspektiv (målgrupp, verksamhet, 

medarbetare och ekonomi). 

Kvalitetsindikator Måttet på kvalitet och kostnadsmedvetenhet. Varje kvalitetsindikator ska utgå 

ifrån kvalitetsfaktorerna. Sorteras i fyra perspektiv. 

Varje kvalitetsindikator ska beskrivas vad gäller mätmetod och rutin för 

mätningens genomförande. En kvalitetsindikator ska mäta måluppfyllelse 

och/eller kvalitet och kostnadsmedvetenhet. 

E Planerings- och uppföljningsprocessen 

Arbetet med styrning och lednings sker med utgångspunkt ifrån planerings- och 

uppföljningsprocessen. Processen omfattar delprocesserna: 

• Analysera förutsättningar samt nuläge och omvärld

• Planering av resurser, mål, uppdrag samt kvalitetssäkring.

• Säkerställa genomförandet utifrån planeringen

• Uppföljning, kvalitetssäkring och analys av resultat och kvalitet

Styrmodellen och organisatoriska nivåer 

Samtliga delar i styrmodellen och samtliga steg i arbetsprocessen ska utföras av samtliga 

organisatoriska nivåer. Det innebär att varje politisk nivå och varje chefsnivå ska göra sin egen 

planering och uppföljning av styrmodellens olika delar, dvs. 

• Beskrivning av grunduppdraget och analys av förutsättningar/nuläge

• Finansiella mål och resursfördelning

• Mål och uppdrag för utvecklingsarbetet

• Kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer för kvalitetssäkring av grunduppdraget

• Uppföljning och analys samt rapportering till överliggande organisatorisk nivå
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Bilden beskriver styrmodellen och dess organisatoriska nivåer samt planering och uppföljning 
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Bilden ovan beskriver arbetet med planering och uppföljning 

 

 

Horisontell och vertikal styrning 
 
Horisontell styrning innebär att varje organisatorisk nivå genomför hela planerings- och 

uppföljningsarbetet processorienterat baserat på varje nivås mål, uppdrag och 

förutsättningar. 

 

Vertikal styrning innebär att uppdrag bryts ner på underliggande organisatorisk nivå. 
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   Bilden ovan visar horisontell och vertikal styrning. 

1. Kommunfullmäktige överlämnar sina mål horisontellt. Målen följs upp horisontellt. Uppdrag

kan ges till nämnd. Uppdrag rapporteras till kommunfullmäktige.

2. Nämnd överlämnar sina mål horisontellt. Målen följs upp horisontellt. Uppdrag kan ges till

verksamhet. Uppdrag rapporteras till nämnd.

3. Verksamhet överlämnar sina mål horisontellt. Målen följs upp horisontellt. Uppdrag kan ges

till enhet. Uppdrag rapporteras till verksamhet.

4. Enhet överlämnar sina mål horisontellt. Målen följs upp horisontellt.

Resultatet av kommunens planeringsprocess sammanfattas i Gislaveds kommuns planeringsdirektiv 

för år XX – år XX. Detta dokument innehåller följande rubriker: 

 Verksamhetsbeskrivning med analys av nuläge och förutsättningar

 Ekonomiska förutsättningar och budget

 Mål och uppdrag

 Kritiska kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer

Uppföljningsprocessen dokumenteras i form av uppföljningsrapporter. 
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 Bilden ovan visar arbetsprocess och dokument. 

Några viktiga begrepp: 

  Begrepp Definition 
Analys av 

förutsättningar 

Som underlag inför planeringen ska en analys av verksamhetens förutsättningar 

göras. Analysen ska omfatta bland annat: 

• Verksamhetsbeskrivning – utifrån grunduppdraget

• Omvärldsanalys – trender och faktorer som påverkar verksamheten

• Nulägesanalys – av kvalitet, kostnadsmedvetenhet och måluppfyllelse

• Riskanalys – utifrån god internkontroll

• Befolkning, demografi och ekonomi – hur ser förutsättningarna ut?

• Klagomål- och synpunktshantering

• Medborgardialog/aktiviteter

Utblick Är det dokument som nämnder/styrelse arbetar fram sin omvärldsanalys i. 

Dokumentet har samma struktur oavsett organisatorisk nivå, med anpassat 

innehåll. Detta dokument ligger sedan till grund för en långsiktig planering. 

Planering Utifrån ovanstående analys ska planering genomföras. Planeringen ska omfatta: 

• ekonomisk planering och prioritering – resursfördelning

• planering och prioritering av mål och uppdrag – verksamhetsplan

• planering av uppföljning av kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer

Planeringsdirektiv Är det dokument som innehåller planperiodens förutsättningar och planering. 

Dokumentet har samma struktur oavsett organisatorisk nivå, med anpassat 

innehåll. 
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Säkerställa 

genomförande 

Genomförandet av planer och åtgärder utifrån mål och uppdrag ska 

detaljplaneras, tidsättas och ansvarsfördelas. 

Planerna ska löpande stämmas av och rapporteras för att säkerställa att 

genomförandet. 

Uppföljning Uppföljning ska ske med avseende på verksamhetens kvalitet, 

kostnadsmedvetenhet samt måluppfyllelse. 

Uppföljning omfattar 

• mätning av kvalitetsindikatorer och mål samt insamling av

data/information

• Hälsotal

• Ekonomisk prognos

• Verksamhet

• Analys av data och resultat

• Rapportering till uppdragsgivaren med resultatdialog

Kommunstyrelsen roll 

Kommunstyrelsens uppgifter beskrivs i kommunallagen, 6 kap. 

• 1 § Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets

angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders 

verksamhet. 

• 2 § Styrelsen skall uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens eller

landstingets utveckling och ekonomiska ställning. 

Kommunstyrelsens uppgift att leda och samordna 

Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslutade vision och värdegrund, inriktningar, mål och 

uppdrag har kommunstyrelsen i uppgift att leda och samordna kommunens arbete.  

Uppgiften att operativt leda och samordna arbetet ligger hos kommundirektören på 

kommunstyrelsens uppdrag. Kommundirektörens ledningsgrupp blir ett viktigt forum för detta arbete 

för att säkerställa helhetssyn och delaktighet från kommunens verksamheter som helhet. 

Leda och samordna uppdraget utövas genom: 

• definiera och analysera nuläge och förutsättningar för samverkan utifrån fullmäktiges

övergripande vision och värdegrund, inriktningar, mål och uppdrag.

• arbeta fram en plan som säkerställer kommunövergripande strategier och åtgärder att

samverka utifrån (mellan förvaltningar och bolag).

• Säkerställa att planen genomförs.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt utförs inom ramen för styrmodellen och dess olika delar. Detta 

innebär att uppsiktsplikten inte är en sidoordnad eller separat uppgift utan en del av att arbeta enligt 

styrmodellen.  

Uppgiften att operativt leda och samordna arbetet med uppsikt ligger hos kommundirektören på 

kommunstyrelsens uppdrag. 

Uppsikten utövas genom : 

• analys av förutsättningar (och omvärld)
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• uppföljning av vision, värdegrund och målen 

• uppföljning av finansiella mål och budget 

• uppföljning av kvalitetsfaktorer/indikatorer 

• uppföljning av intern kontroll och riskanalyser 
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Organisation för styrmodellsarbete 
 

Ansvaret för allt arbete med planering och uppföljning enligt styrmodellen ligger hos varje 

organisatorisk nivå. Det innebär att kommunfullmäktige har sitt ansvar, nämnderna sitt och 

respektive chef sitt ansvar. Det övergripande ansvaret för att äga, driva och utveckla styrmodellen 

ligger hos kommundirektören. Ledningsstaben ansvarar för att förvalta, utveckla och driva 

styrmodellen. 

Internkontroll 
 

Internkontroll är generellt definierad som det arbete som utförs av en organisation i syfte att ge 

rimlig försäkran om att verksamheten uppfyller kvalitet och resultat inom följande kategorier: 

 

• Kvalitet och kostnadsmedvetenhet i verksamheten. 

• Tillförlitlig finansiell rapportering. 

• Följsamhet av tillämpliga lagar och regler. 

 

Internkontrollplan är en särskild plan för granskning/uppföljning av den interna kontrollen i syfte 

att följa upp att den interna kontrollen och det interna kontrollsystemet fungerar tillfredsställande 

inom kommunens verksamhet.  

 

Den interna kontrollplanen ska minst innehålla:   

 

• Genomförd risk och väsentlighetsbedömning. 

• Rutiner/processer samt kontrollmoment som ska följas upp.  

• Kontrollmoment – vad kontrollaktiviteten ska säkerställa 

• Hur kontrollen ska göras 

• Omfattning och frekvens av uppföljningen   

• Vem som ansvarar för att utföra kontrollen 

• När granskningen ska vara utförd 

• Hur rapporteringen ska ske 

• Till vem ska rapporteringen ske 

• Redovisas i samband med bokslut med åtgärdsplan 

• Ny plan upprättas i samband med att tidigare plan redovisas 

 

 

Internkontroll kan delas in i två delar: 

 

• Strategiska risker 

• Operativa risker 

 

Med strategiska risker avses att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt som är 

kostnadsmedvetet och med hög kvalitet. Detta kan hanteras inom ramen för kritiska kvalitetsfaktorer 

och kvalitetsindikatorer i styrmodellen. Utifrån dessa bör riskanalys göras som en del av 

nulägesanalysen. 
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Med operativa risker avses att det finns rutiner och riktlinjer för att säkerställa god internkontroll. 

För detta arbete bör en internkontrollplan upprättas, men de strategiska riskerna hanteras inom 

ramen för styrmodellen. 

Rollfördelning mellan politiker och tjänstemän 

För att styrning, uppföljning och arbetet med kvalitet i verksamheten ska fungera på bästa sätt är det 

viktigt att det finns en tydlig rollfördelning mellan politiker och tjänstemän (verksamhet), dvs. vem 

ansvarar för VAD och vem ansvarar för HUR. 

Grundprincipen för samspelet mellan ledande politiker och tjänstemän är att politiker fokuserar på 

VAD och NÄR -frågor (det resultat som ska uppnås, uppdrag som ska utföras samt när och inom 

vilka ramar/riktlinjer) medan tjänstemän bör fokusera på HUR och VEM-frågor (hur arbetet ska 

bedrivas samt ledas och fördelas). Denna rollfördelning gäller dock på alla organisatoriska nivåer 

vilket innebär att samma förhållande gäller mellan t.ex. en förvaltningschef och en enhetschef (inte 

bara politiker och tjänstemän). 

Mer formaliserade spelregler ger en grund för att utveckla förutsättningarna för det politiska 

ledarskapet, för tjänstemännens ledarskap och för samspelet däremellan. Klara och kända spelregler 

ger också bättre transparens - den som betraktar den kommunala organisationen utifrån får därmed 

en bättre insyn i ansvars- och uppgiftsfördelningen.  

Gränsen mellan VAD och HUR frågor är dock inte alltid tydlig. Det är här beskrivet som en gyllene 

zon som vi måste förhålla oss till och där politiker och förvaltning bör mötas i ett öppet och 

prestigelöst samtal. Detta för att få en gemensam bild av vilken roll som gör vad i den aktuella frågan 

och i samtalet bidra med sin kompetens och erfarenhet utifrån sin roll. 
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Bilden ovan visar flöde och dokument. 

Kommunikation och dialog som styrmedel 
 

En bra och fungerande intern och extern kommunikation är en grundpelare för att verksamheten ska 

kunna uppfylla och för att få en acceptans i verksamheten för vision, värderingar, mål, inriktningar, 

uppdrag, resultat och kvalitet som politiken fastställer. 

 

”Information och kommunikation är inget självändamål utan har ett klart uttalat syfte. Den bidrar till att 

organisationens mål uppfylls. Information och kommunikation är ett medel att nå fastställda mål”  

 

Det handlar om att ha en kommunikation och dialog som skapar förutsättning för medarbetaren att 

förstå den förväntan som uttrycks i politikernas beslut och utifrån det göra rätt saker. Det handlar 

också om att kommunikationen från medarbetaren till uppdragsgivaren (politiken) fungerar för att det 

ska bli en återkoppling på hur besluten har fungerat. Likaså är det viktigt med en bra kommunikation 

mellan politiken (som verkar på uppdrag av våra medborgare) och våra medborgare för att dels få en 

förståelse och transperens kring de prioriteringar som görs men också för att få synpunkter på 

kommunens service och därmed kunna arbeta med förbättringar. Kommunikation och dialog ska ses 

som en aktivitet som ska ingå i processbeskrivning och årsplanering för planerings- och 

uppföljningsarbetet. Kommunikationshandboken och handboken för medborgardialog är bra stöd i 

detta arbete. 
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I kvalitetsarbetet brukar man säga att kvalitet är att hantera relationerna i kvalitetstriangeln och få till 

ett lärande och ett förbättringsarbete. Därmed skapas det förutsättningar för att utbudet från 

verksamheterna stämmer överens med politikens vilja. 
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Linjeorganisation, projekt och processer 

Som en del av styrmodellen ingår att styra och genomföra olika uppdrag och uppgifter på bästa sätt 

utifrån frågans art och komplexitet. Utöver att lägga en uppgift i linjeorganisationen kan starkare 

styrformer användas såsom projekt och process.  

Genomförandet av olika uppdrag och uppgifter kan i en organisation fördelas och utföras på tre olika 

sätt: 

• Uppgiften fördelas till och utförs av en funktion i linjen. Denna funktion får då ansvar

för att lösa uppgiften på bästa sätt och ta det stöd samt skapa den delaktighet som

behövs.

• Uppgiften läggs i ett projekt med en särskild organisation och tidplan. Projektet får då

ansvar att lösa uppgiften enligt Gislaveds kommuns projektmodell.

• Uppgiften läggs i linjen men ska utföras enligt en fastställd process. En funktion får

ansvaret att lösa uppgiften men ska följa den beskrivna process och de styr- samt

stöddokument som är kopplade till denna. Särskilt utsedd processägare och

processledare ansvarar för att det finns en process som kontinuerligt förbättras.
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Förändringsbollen 

Bilden ovan visar vår förändring som en helhet. 

Styrmodellen utgör centrum i vår förändringsboll. För att politiken ska kunna serva tennisbollen åt 

rätt håll och bollen ska fångas upp av verksamheterna, som ska genomföra och göra det till rätt 

kvalitet, krävs det några delar till förutom de som ingår i styrmodellen. Det handlar om vårt 

ledarskap och medarbetarskap, vårt kvalitets- och värdegrundsarbete, vår interna och externa 

kommunikation och om vår dialog med invånare och brukare.  Dessa delar ligger som ett kitt runt 

tennisbollen och håller ihop arbete samt får det i rullning. I tennisbollen har vi våra redskap. 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(6) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-04-26 KS 2018/00169 nr 81853 

Kommunstyrelsens förvaltning 
 
Vipul Vithlani, tf. kommundirektör 
0171-527 16 
vipul.vithlani@habo.se 

 

Förslag till förändrad styrmodell 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att ny målstyrningsmodell ska införas och 

ska tillämpas på alla verksamhetsnivåer från och med Budget 2019 och 

plan 2020-2021. Dagens vertikala målnedbrytning ska ändras till en 

horisontell målstyrning där varje verksamhetsnivå själv definierar 

utvecklingsmål baserat på nuläge, framtidsutsikter och grunduppdrag. 

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram 

riktlinjer som beskriver både styrmodell och –process, att gälla i sin 

helhet från 1 januari 2019. 

3. Kommunfullmäktige ger samtliga nämnder i uppdrag att definiera sitt 

grunduppdrag som en del av budgetarbetet och dess tidplan. 

4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att starta ett 

kommunövergripande projekt för ett gemensamt arbete kring kultur, 

förhållningssätt och beteenden. Förslag till projektdirektiv för beslut av 

kommunstyrelsen senast december 2018. 

5. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelse i uppdrag att till våren 2019 ta 

fram en processhandbok som stöd för den fortsatta process-

kartläggningen för ökat fokus på ett systematiskt kvalitetsarbete. 

6. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att senast till 1 

januari 2019 ta fram stöd för de olika stegen i styrprocessen för att 

underlätta dialogen samt stöd för kommunledningsgrupp och 

förvaltningsledningsgrupperna för att leda och samordna övergripande 

mål och uppdrag.   

 

Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 16 oktober 2017 beslutades i § 209: 

”Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp bestående av samtliga gruppledare 

för att ta fram ett förslag till ny styrmodell vars övergripande syfte är att 

tydliggöra en gemensam struktur och gemensamma arbetssätt för styrning och 

ledning av kommunen och dess verksamheter. Styrmodellen ska omfatta hela 

kommunens organisation och vara klar för antagande i kommunfullmäktige juni 

2018. 

En arbetsgrupp bestående av samtliga politiska gruppledare har under 

vintern och våren med stöd från tjänstemannaorganisationen arbetat med att 

ta fram förslag till ny styrmodell. Arbetsgruppens slutsats var att mycket i 

den nuvarande styrmodellen fungerar väl men några konkreta åtgärder 

behöver göras för att få en bättre styrning och ledning. Den största 

förändringen rent strukturmässigt innebär en förändrad målstyrning som ger 
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varje verksamhetsnivå möjlighet att själva besluta om relevanta 

utvecklingsmål. Ytterligare ett område som arbetsgruppen identifierade som 

kritiskt är att arbeta och utveckla kommunens kultur, förhållningssätt och 

beteenden.   

 
Ärendet 

En sammanhållen styrmodell ska bidra till att skapa en helhetsbild och en 

röd tråd från visionen till det dagliga arbetet i verksamheterna. Genom en 

tydlig och välkänd styrmodell för hur man styr blir det enklare för chefer 

och medarbetare att fokusera på vad politiken styr emot - det vill säga själva 

innehållet – kommunens vision och mål samt politiska prioriteringar för 

grunduppdraget.  

I Håbo kommun finns idag många av de delar som utgör en modern 

styrmodell. Det finns dock ingen samlad bild över hur alla dessa delar 

hänger ihop. Det finns risk för att beslut fattas utan att beakta eventuella 

konsekvenser för andra delar i styrmodellen. Detta kan leda till otydlig 

prioritering samt att kommunens samlade resurser inte används på ett 

effektivt sätt för att leverera ett verksamhetsresultat enligt den politiska 

viljan. 

En arbetsgrupp bestående av samtliga politiska gruppledare har under 

vintern och våren med stöd från tjänstemannaorganisationen arbetat med att 

ta fram förslag till ny styrmodell. Arbetsgruppens slutsats var att mycket i 

den nuvarande styrmodellen fungerar väl men några konkreta åtgärder 

behöver göras för att få en bättre styrning och ledning. I arbetet har 

arbetsgruppen utgått ifrån nedanstående generella bild över olika delar i en 

modell för styrning och ledning. 

 

Arbetsgruppen har tittat närmare på respektive område och utifrån nuläget 

föreslagit ett antal åtgärder för förbättrad styrning och ledning. Vissa av 
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dessa åtgärder är redan initierade och är inte föremål för nya beslut av 

fullmäktige.  

 För ett tydligare ”Vart vill vi? föreslår arbetsgruppen: 

 Fortsätt översynen av alla styrdokument enligt fullmäktiges beslut i

december 2017. Rensa och uppdatera för beslut i nya fullmäktige vid

årsskiftet (pågår).

 Inför en ny målstyrningsmodell som går ifrån dagens vertikala

målnedbrytning och inför en horisontell målstyrning på varje

verksamhetsnivå enligt nedan.

 Ta fram en beskrivning av styrmodellen och styrprocessen liknande

Gislaveds som använts som referensmaterial.

 Definiera och dokumentera verksamhetens grunduppdrag på alla

nivåer i kommunens organisation.

 Ta fram nya eller reviderade mål för fullmäktige och nämnder för

antagande av nämnder och nya fullmäktige som en del av Budget

2019 och plan för 2020-2021.
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För en tydligare organisationsstruktur föreslår arbetsgruppen: 

 Fortsätt översynen av alla styrdokument enligt fullmäktiges beslut i

december 2017. Rensa och uppdatera för beslut i nya fullmäktige vid

årsskiftet (pågår).

 Översyn av politisk organisation och tillhörande arvoden inför ny

mandatperiod (pågår, ärendet klart för politiskt beslut).

 Översyn av tjänstemannaorganisationen.

 Förtydliganden av respektive verksamhets grunduppdrag.

För en tydligare kultur föreslår arbetsgruppen: 

 Fortsätt översynen av alla styrdokument enligt fullmäktiges beslut i

december 2017. Rensa och uppdatera för beslut i nya fullmäktige vid

årsskiftet (pågår).

 Starta upp ett kommunövergripande projekt för ett gemensamt arbete

kring kultur, förhållningssätt och beteenden.

För tydligare arbetssätt föreslår arbetsgruppen: 

 Fortsätt översynen av alla styrdokument enligt fullmäktiges beslut i

december 2017. Rensa och uppdatera för beslut i nya fullmäktige vid

årsskiftet (pågår).

 Ta fram en processhandbok som stöd för den fortsatta

processkartläggningen.

 Ha fokus på ett systematiskt kvalitetsarbete.



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 5(6) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-04-26 KS 2018/00169 nr 81853 

 

Styrmodellen och – processens delar 

Styrmodellens delar, boxarna i mitten, är i stort de samma som idag. Dagens 

styrmodell består av ekonomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning. I 

den nya styrmodellen föreslås en förändring rörande målstyrning. Dagens 

vertikala målnedbrytning föreslås ändras till en horisontell målstyrning där 

varje verksamhetsnivå själv definierar utvecklingsmål baserat på nuläge, 

framtidsutsikter och grunduppdrag. De övre boxarna (vision och 

förhållningssätt samt verksamhetens grunduppdrag) finns även de i dagens 

styrmodell men inte lika tydligt. Arbetsgruppen föreslår en satsning på 

kultur, förhållningssätt och beteenden samt att alla verksamheter får ett 

tydligt uppdrag att definiera sitt grunduppdrag. 

 

För tydligare styrmodell och -process föreslår arbetsgruppen: 

 Samtliga delar i den nya styrmodellen och -processen behöver 

förtydligas och exemplifieras i kommungemensamma riktlinjer. 

 Stöd för de olika stegen i styrprocessen bör tas fram för att underlätta 

dialogen. 

 Stöd för kommunledningsgruppen och förvaltningslednings-

grupperna för att leda och samordna övergripande mål och uppdrag 

behöver tas fram. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Beslut om förändrad styrmodell och –process kommer inte leda till några 

nya finansieringsbehov utan ryms inom befintlig ram. 

Uppföljning 

Respektive beslut följs upp för sig. 
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Beslutsunderlag 

– Utredning – Förslag till ny styrmodell för bättre styrning och ledning,

med bilaga.

__________ 

Beslut skickas till 

Samtliga nämnder 

Kvalitetssamordnare 

Kansli  
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Vipul Vithlani, tf. kommundirektör 
0171-527 16 
vipul.vithlani@habo.se 

Förslag till ny styrmodell för bättre styrning och ledning 

Bakgrund 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 16 oktober 2017 beslutades i § 209: 

”Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp bestående av samtliga gruppledare för att ta fram ett förslag 

till ny styrmodell vars övergripande syfte är att tydliggöra en gemensam struktur och gemensamma 

arbetssätt för styrning och ledning av kommunen och dess verksamheter. Styrmodellen ska omfatta hela 

kommunens organisation och vara klar för antagande i kommunfullmäktige juni 2018. 

Arbetsgruppens arbete 

Arbetsgruppens arbete leddes av kvalitetssamordnare Pia Jexell och organiserades dels genom möten 

där samtliga gruppledare var inbjudna dels genom förberedande möten med en mindre politisk grupp 

med gruppledare från M, S och SD. Samtliga gruppledare deltog vid uppstartsmötet och många har 

deltagit på samtliga möten, dock inte alla. Inför varje möte har handlingar skickats ut till samtliga 

gruppledare för inläsning/förberedelse samt efter möten har mötesanteckningar/presentationer från 

mötet skickats ut till samtliga gruppledare för förankring i respektive politisk grupp. 

Ett inspirationsseminarium med tema styrning och ledning arrangerades i januari. Samtliga 

förtroendevalda och chefer bjöds in till seminariet och totalt cirka 70 deltog. 

Avgränsning 

Uppdatering av nödvändiga styrdokument, verktyg eller system ingår inte i denna utredning. 

Uppdrag för detta bör ges i samband med att förändringarna beslutas. 

Arbetsgruppens utgångspunkter 

En sammanhållen styrmodell ska bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från visionen till 

det dagliga arbetet i verksamheterna. Genom en tydlig och välkänd styrmodell för hur man styr blir 

det enklare för chefer och medarbetare att fokusera på vad politiken styr emot - det vill säga själva 

innehållet – kommunens vision och mål samt politiska prioriteringar för grunduppdraget.  

I Håbo kommun finns idag många av de delar som utgör en modern styrmodell. Det finns dock ingen 

samlad bild över hur alla dessa delar hänger ihop. Det finns risk för att beslut fattas utan att beakta 

eventuella konsekvenser för andra delar i styrmodellen. Detta kan leda till otydlig prioritering samt 

att kommunens samlade resurser inte används på ett effektivt sätt för att leverera ett 

verksamhetsresultat enligt den politiska viljan. 

. 
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Vart vill 
vi? 

1. Grundläggande tankar kring styrning och ledning 

En effektiv styrning och ledning är en utmaning för alla organisationer. Den behöver förändras i 

samma taks som verksamhetens behov av styrning och ledning förändras. Den behöver även leva upp 

till både ledningens och medarbetarnas behov. Styrning och ledning handlar till stora delar att få en 

organisation att dra åt samma håll, alla få alla att bidra till att utveckla verksamheten och den löpande 

leveransen av bra verksamhet. En organisations styrning och ledning är aldrig isolerad från 

omvärldsförutsättningar utan ska vara följsam och gärna ligga lite före.  

Sammanfattningsvis kan man säga att styrning och ledning är ett komplext samspel mellan flera olika 

områden. Framgångsrika organisationer arbetar systematiskt med alla dessa delar. I en politiskt styrd 

organisation är det viktigt att förtroendevalda och tjänstepersoner har en samsyn dels över hur 

styrmodell och styrprocesser fungerar dels vilka roller och ansvar som finns. 

Arbetsgruppen har utgått ifrån nedanstående generella bild över olika delar i en modell för styrning 

och ledning. 

1.1. Vart vill vi – verksamhetsidé, förhållningssätt, mål och strategier 

Arbetsgruppen tittade på hur tydligt ”Vart vill vi?” är i dagens styrning och ledning. 

Det finns idag en hel del styrdokument för det här området men det är högst oklart  

om aktualitet och framförallt om implementering och uppföljning. Dagens 

målstyrning baseras på en vertikal nedbrytning av mål från fullmäktigenivå till 

nämnd och sedan nedbrytning i tjänstemannaorganisationen från förvaltning till 

avdelning och enhet. Det är inte alltid helt klart att målnedbrytningen som 

sker från översta nivå till lägsta nivå hänger ihop och att god måluppfyllnad 
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Struktur 

på lägsta nivå verkligen leder till måluppfyllnad på översta nivå. Det finns även risk att allt för 

övergripande mål inte upplevs som relevanta för verksamheter på lägre nivå. Ett mål är ett önskvärt 

resultat. Resultat definieras som effekt eller prestation. Målen ska fokusera på resultat som behöver 

prioriteras i utvecklingsarbetet. Med en horisontell målstyrning blir målen mer relevanta för den 

organisatoriska nivå de formuleras för. Det vill säga kommunövergripande frågor för 

kommunfullmäktige och nämndspecifika för nämnden utifrån nämndens uppdrag/reglemente. 

För ett tydligare ”Vart vill vi? föreslår arbetsgruppen: 

 Fortsätt översynen av alla styrdokument enligt fullmäktiges beslut i december 2017. Rensa 

och uppdatera för beslut i nya fullmäktige vid årsskiftet. 

 Inför en ny målstyrningsmodell som går ifrån dagens vertikal målnedbrytning och inför en 

horisontell målstyrning på varje verksamhetsnivå.  

 Ta fram en beskrivning av styrmodellen och styrprocessen liknande Gislaveds som använts 

som referensmaterial.  

 Definiera och dokumenteras verksamhetens grunduppdrag på alla nivåer i kommens 

organisation. 

 Ta fram nya eller reviderade mål för fullmäktige för antagande av nya fullmäktige som en del 

av Budget 2019 och plan för 2020-2021. 

 Ta fram nya eller reviderade mål för nämnderna för antagande av respektive nämnd under 

hösten/vintern samt av nya fullmäktige som en del av Budget 2019 och plan för 2020-2021. 

 

1.2. Organisationsstruktur med funktioner, roller, ansvar och befogenheter 

Arbetsgruppen tittade även på området ”Organisationsstruktur”. Det finns 

idag en hel del styrdokument för det här området men det är högst oklart om 

aktualitet och framförallt om implementering och uppföljning. Arbetsgruppen 

har ett parallellt uppdrag att se över den politiska organisationen och arvoden 

och detaljer rörande detta uppdrag redovisas i ett annat ärende. Arbetsgruppen   

ser att det finns behov av att se över tjänstemannaorganisationen och att förtydliga 

respektive verksamhets grunduppdrag. 

För en tydligare organisationsstruktur föreslår arbetsgruppen: 

 Fortsätt översynen av alla styrdokument enligt fullmäktiges beslut i december 2017. Rensa 

och uppdatera för beslut i nya fullmäktige vid årsskiftet. 

 Översyn av politisk organisation och tillhörande arvoden inför ny mandatperiod. 

 Översyn av tjänstemannaorganisationen. 

 Förtydliganden av respektive verksamhets grunduppdrag. 
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Kultur 

Arbets-
sätt 

 Uppdatering av relevanta styrdokument enligt eventuella förändringar i den politiska

organisationen likväl som tjänstemannaorganisationen.

1.3. Organisationskultur, förhållningssätt, beteenden 

Arbetsgruppens bedömning är att kulturområdet är det viktigaste utvecklingsområdet 

för en bättre styrning och ledning. Att förändra organisationskultur, förhållningssätt 

och beteenden är omfattande och tar tid. Arbetet bör inkludera både förtroendevalda och 

tjänstepersoner och komma igång så snart som möjligt.  

För en tydligare kultur föreslår arbetsgruppen: 

 Fortsätt översynen av alla styrdokument enligt fullmäktiges beslut i

december 2017. Rensa och uppdatera för beslut i nya fullmäktige vid

årsskiftet

 Starta upp ett kommunövergripande projekt för ett gemensamt arbete kring kultur,

förhållningssätt och beteenden.

1.4. Processer, arbetssätt och metoder 

Arbetsgruppen konstaterade att området ”Arbetssätt” till stora delar handlar om  

HUR-frågor och dessa faller inom ramen för vad tjänstepersoner själva styr över. 

Utifrån ett styrning- och ledningsperspektiv är det dock viktigt att HUR:et inte 

lämnas helt upp till den enskilde tjänstepersonen att själv hantera utan att de 

mest kritiska HUR-frågorna bör dokumenteras, implementeras, följas upp, 

utvärderas och ständigt utvecklas. Ett systematiskt kvalitetsarbete efterfrågas 

och att detta synliggörs och analyseras med förtroendevalda. 

För tydligare arbetssätt föreslår arbetsgruppen: 

 Fortsätt översynen av alla styrdokument enligt fullmäktiges beslut i december 2017. Rensa

och uppdatera för beslut i nya fullmäktige vid årsskiftet.

 Ta fram en processhandbok som stöd för den fortsatta processkartläggningen.

 Ha fokus på ett systematiskt kvalitetsarbete.
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2. Styrmodellen och – processens delar 

Styrmodellens delar, boxarna i mitten, är i stort de samma som idag. Dagens styrmodell består av 

ekonomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning. De övre boxarna (vision och förhållningssätt 

samt verksamhetens grunduppdrag) finns även de i dagens styrmodell men inte lika tydligt.  

 

Styrprocessen, de yttre röda pilarna, är i stort den samma som idag men föreslås utvecklas med ökad 

dialog mellan förtroendevalda och tjänstemän i alla steg. Stöd för de olika stegen bör tas fram för att 

underlätta dialogen. 

Förtroendevalda och tjänstemän ska tillsammans 

• Stämma av och beskriva grunduppdraget för verksamheten utifrån lagstiftning och 

kommunens styrdokument. Identifiera vilka kritiska kvalitetsindikatorer som ska följas över 

tid och analyseras för löpande kvalitetssäkring. 

• Utifrån grunduppdraget utvärdera uppnådda resultat och beskriv nuläget och förutsättningar 

framöver. Viktigt att ha en samsyn både vad det gäller nulägets framgångar och utmaningar 

samt vilka förutsättningarna är för kommande planeringsperiod. 

• Prioritera några få mål med inriktningar och uppdrag för verksamhetens utvecklingsarbete för 

planeringsperioden. 

• Följ upp både utvecklingsarbetet och den löpande kvalitetssäkringen med resultatanalyser och 

dialog. 

Styrmodellens största förändring är en ny ”horisontell” målstyrning. Målformulering ska ske 

självständigt på varje nivå i organisationen istället för som nuvarande vertikala nedbrytning av mål 

från fullmäktigenivå till nämnd osv. Varje nivå analyserar sitt grunduppdrag och dess nuläge och 
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förutsättningar och därefter prioriterar sitt fokus för utvecklingsarbetet och driver det på ”sin” 

organisatoriska nivå. 

 

Tydligare uppdrag för kommunstyrelsen och kommundirektör att driva kommunövergripande 

prioriteringar som fullmäktigemål och fokusområden för kommunövergripande samordning. Detta 

kommer kräva ändrade arbetssätt i kommunledningsgruppen och i förvaltningsledningsgrupperna. 

 

För tydligare styrmodell och -process föreslår arbetsgruppen: 

 Samtliga delar i den nya styrmodellen och -processen behöver förtydligas och exemplifieras i 

kommungemensamma riktlinjer. 

 Stöd för de olika stegen i styrprocessen bör tas fram för att underlätta dialogen. 

 Stöd för kommunledningsgruppen och förvaltningsledningsgrupperna för att leda och 

samordna övergripande mål och uppdrag behöver tas fram. 

Exempel på fokusområden för 
kommunövergripande samordning 

Prioriterade målområden  
från KF 
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3. Ny styrprocess och– modell redan i kommande budgetprocess 

Då förslaget till ny styrprocess och– modell inte skiljer sig nämnvärt, endast målstyrningen, mot vad 

som nu gäller föreslår arbetsgruppen att det nya tänket ska implementeras redan under pågående 

budgetprocess med Budget 2019 och plan för 2020-2021. Detta trots att alla detaljer i processen och 

modellen inte finns komplett beskrivna utan kommer på plats under hösten. Det medför att vi redan 

under 2018 får ett ökat fokus på dialog. Med den förändrade målstyrningsmodellen finns en 

möjlighet till att sätta nya mål och kvalitetsmått för år 2019 som upplevs som mer relevanta för 

respektive verksamhetsnivå. 

Rent praktiskt innebär en igångsättning av det nya tänket redan i nuvarande budgetprocess att 

nuvarande nämnder är delaktiga i de första stegen i styrprocessen (nuläge och planera/prioritera) och 

tar fram underlag till budget 2019 som sedan politiskt bereds och beslutas av nya 

kommunfullmäktige i november 2018. 

Arbetsgruppen föreslår att 

 Budgetprocessen påbörjas innan sommaren och pågår under hösten med nuvarande

organisation. Budget med ekonomi, mål och kvalitetsmått fastställs av nya fullmäktige i

november. Dialog krävs för analys av grunduppdrag och dess nuläge och förutsättningar samt

ta fram förslag till kritiska kvalitetsindikatorer och prioriterade mål för utvecklingsarbetet.

 Implementering av ny styrprocess och -modell i system och verktygsstöd tas fram under

hösten.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-05-28 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 132 Dnr 2018/00345 

Frösundaviks förskola 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja en utökning av budgeten för

Frösundaviks förskola med åtta (8) miljoner kronor till totalt 58 miljoner 

kronor.  

2. Kommunfullmäktige noterar att utökningen inte innebär någon ny upplå-

ning. 

Sammanfattning 

Slutkostnaden för Frösundaviks förskola kommer att bli åtta miljoner kronor 

dyrare än budgeterat. Fördyringen beror främst på fördyrad grundläggning 

samt ändrat stomsystem från limträstomme till platsgjuten betong. Bytet av 

stomsystem har gett en längre byggtid vilket då medfört ökade kostnader för 

både maskiner och för arbetskraft. Den nu uppförda byggnaden kommer att 

vara energieffektivare än grundkravet i upphandlingen. Miljömässiga och 

hållbara materialval kommer att ge en god inomhusmiljö och lång hållbar-

het. Effektiv ventilation med hög verkningsgrad och bergvärmeanläggning 

ger låga driftskostnader och över tid ge låga drift och underhållskostnader 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag TU 2018-05-14 § 32 

Tjänsteskrivelse 2018-05-09 

Slutkostnadsprognos från Bygg Construct daterad 2018 -03-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja en utökning av budgeten för

Frösundaviks förskola med åtta (8) miljoner kronor till totalt 58 miljoner 

kronor.  

2. Kommunfullmäktige noterar att utökningen inte innebär någon ny upplå-

ning. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets 

förslag eller enligt Owe Fröjds (Båp) yrkande och finner att kommunstyrel-

sen beslutar enligt Owe Fröjds (Båp) yrkande.  

Ärendet 7



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-14 

Tekniska utskottet 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 32 Dnr 2018/00345 

Frösundaviks förskola 

Tekniska utskottets förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja en utökning av budgeten för

Frösundaviks förskola med åtta (8) miljoner kronor till totalt 58 miljoner 

kronor. Utökningen ska ske genom omfördelning inom beslutad 

investeringsram.   

2. Kommunfullmäktige beslutar att utökningen finansieras genom en

omfördelning av medel från vänthallsprojektet. 

Sammanfattning 

Slutkostnaden för Frösundaviks förskola kommer att bli åtta miljoner kronor 

dyrare än budgeterat. Fördyringen beror främst på fördyrad grundläggning 

samt ändrat stomsystem från limträstomme till platsgjuten betong. Bytet av 

stomsystem har gett en längre byggtid vilket då medfört ökade kostnader för 

både maskiner och för arbetskraft. Den nu uppförda byggnaden kommer att 

vara energieffektivare än grundkravet i upphandlingen. Miljömässiga och 

hållbara materialval kommer att ge en god inomhusmiljö och lång 

hållbarhet. Effektiv ventilation med hög verkningsgrad och 

bergvärmeanläggning ger låga driftskostnader och över tid ge låga drift och 

underhållskostnader  

Beslutsunderlag 

Slutkostnadsprognos från Bygg Construct daterad 2018 -03-16  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Efter diskussion föreslås utökningen finansieras genom en omfördelning av 

medel från vänthallsprojektet.  

Beslutsgång 

Ordförande Christian Nordberg (MP) frågar om tekniska utskottet beslutar i 

enlighet med förslagen och finner att så sker.  

______________ 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2018-05-09 KS 2018/00345 nr 82281 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Fastighetsenheten 
Karin Gustafsson, Fastighetschef 
0171-538 88 
karin.gustafsson@habo.se 

Frösundaviks förskola 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja en utökning av budgeten för

Frösundaviks förskola med åtta (8) miljoner kronor till totalt 58 miljoner

kronor. Utökningen ska ske genom omfördelning inom beslutad

investeringsram.

Sammanfattning 

Slutkostnaden för Frösundaviks förskola kommer att bli åtta miljoner kronor 

dyrare än budgeterat. Fördyringen beror främst på fördyrad grundläggning 

samt ändrat stomsystem från limträstomme till platsgjuten betong. Bytet av 

stomsystem har gett en längre byggtid vilket då medfört ökade kostnader för 

både maskiner och för arbetskraft. Den nu uppförda byggnaden kommer att 

vara energieffektivare än grundkravet i upphandlingen. Miljömässiga och 

hållbara materialval kommer att ge en god inomhusmiljö och lång 

hållbarhet. Effektiv ventilation med hög verkningsgrad och 

bergvärmeanläggning ger låga driftskostnader och över tid ge låga drift och 

underhållskostnader    

Ärendet 

Redan vid projektets start uppmärksammades att grundläggningen skulle bli 

mer komplicerad och kostsam än beräknat. Markbeskaffenheten var 

betydligt sämre än vad den geologiska undersökningen visade. 

Kostnadsökningen bedömdes till cirka tre miljoner kronor, en summa som 

sedan visat sig stämma. Byggnaden var ursprungligen tänkt att ha en 

stomme av limträ. På grund av det hårda trycket på byggmarknaden kunde 

inte önskad stomme i limträ levereras inom rimlig tid och beslut om byte till 

ett stomsystem i platsgjuten betong fattades. Bytet av stomsystem har gett 

en längre byggtid vilket då medfört ökade kostnader för både maskiner och 

för arbetskraft. Inriktningen att i inköpsarbetet få bra priser har inte kunnat 

infrias på grund av den överhettade byggmarknaden. Det har helt enkelt 

blivit några marginaler att ha som buffert. Den nu uppförda byggnaden 

kommer att ge låga drift och underhållskostnader. Betongkonstruktionen är 

också tålig ur byggskadesynpunkt. Miljömässiga och hållbara materialval 

kommer att ge en god inomhusmiljö och lång hållbarhet. Effektiv 

ventilation med hög verkningsgrad och bergvärmeanläggning ger låga 

driftskostnader.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ökade investeringskostnader med åtta (8) miljoner kronor som finansieras 

genom omfördelning inom beslutad investeringsram. 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2018-05-09 KS 2018/00345 nr 82281 

Uppföljning 

Krävs ej 

Beslutsunderlag 

– Slutkostnadsprognos  från Bygg Construct daterad 2018 -03-16

__________ 

Beslut skickas till 

Tekniska avdelningen 

Ekonomiavdelningen 



datum 180316

KOSTNADSANALYS FRÖSUNDAVIKS FSK

Avst. Del Produktionsbudget Bed. slutkostnad Verklig kostnad 180315

27 Platta på mark 1 728 006,00 kr 1 761 006,00 kr 1 760 512,00 kr 

31 Väggar 2 223 179,00 kr 3 520 179,00 kr 3 519 534,00 kr byte stomsystem

34 Bjälklag / balkar 1 567 514,00 kr 1 437 514,00 kr 1 374 524,00 kr 

40 Yttertak sammansatta 2 550 552,00 kr 2 800 552,00 kr 2 289 700,00 kr byte till lättelement, tidigare tätt hus

5100 Fasadisolering 1 117 322,00 kr 1 017 322,00 kr 898 262,00 kr 

53 Fasadbeklädnad / ytskikt 628 350,00 kr 1 028 350,00 kr 741 805,00 kr kiselimp. Miljövara

55 Fönster / dörrar / partier / portar 1 424 052,00 kr 1 424 052,00 kr 414 184,00 kr 

63 Innerväggar 1 025 535,00 kr 1 325 535,00 kr 1 281 053,00 kr 

65 Invändiga dörrar / glaspartier 656 860,00 kr 656 860,00 kr -  kr 

66 Invändiga trappor 250 000,00 kr 370 000,00 kr -  kr ändringar pga brandkrav

78 Rumskomplettering övrigt 2 271 011,00 kr 971 011,00 kr -  kr 
Arbetskostnad 12659 tim x 380 kr 3 493 340,00 kr 4 700 600,00 kr platsbyggd konstruktion

Material 11 949 041,00 kr 11 611 781,00 kr 

Lås/larm

Brandtätning

yttertak sedum/tätskickt

Jämförbar summa 15 442 381,00 kr 16 312 381,00 kr 12 279 574,00 kr 

8-E El 2 981 000,00 kr 2 981 000,00 kr 1 224 625,00 kr 

8-G Golvläggning 985 995,00 kr 985 995,00 kr -  kr inköp

8-H Hiss 163 700,00 kr 163 700,00 kr -  kr 

8-KK Kakel/klinker 790 000,00 kr 268 000,00 kr -  kr 

8-M Målning 310 000,00 kr 345 000,00 kr -  kr 

8-Ma Mark 7 200 000,00 kr 6 700 000,00 kr 3 610 201,00 kr 

8-MAE Mark Extra 3 000 000,00 kr 3 708 179,00 kr 3 708 179,00 kr ev. ytterligare besparing

8-P Plåt 300 000,00 kr 300 000,00 kr -  kr 



8-R Rivning/Håltagning -  kr                                       50 000,00 kr                           29 525,00 kr                           

8-S Smide 60 000,00 kr                           60 000,00 kr                           -  kr                                       

8-S/T Styr/reglar 580 000,00 kr                         580 000,00 kr                         -  kr                                       

8-SK Storkök 1 257 200,00 kr                      1 157 200,00 kr                      -  kr                                       

8-U Undertak 500 000,00 kr                         455 000,00 kr                         -  kr                                       inköpsförlust

8-V Ventilation 2 160 000,00 kr                      2 381 205,00 kr                      1 189 000,00 kr                      

8-VS Sanitet/värme 3 199 400,00 kr                      3 449 400,00 kr                      2 047 211,00 kr                      GV

UE-Kostnad 23 487 295,00 kr                 23 584 679,00 kr                 11 808 741,00 kr                 

9-AL Arbetsledare 1 930 000,00 kr                      1 930 000,00 kr                      2 443 025,00 kr                      justerad 800.000 kr

9-B Bodetablering 850 000,00 kr                         850 000,00 kr                         420 870,00 kr                         

9-BS Bodstäd 220 000,00 kr                         100 000,00 kr                         50 878,00 kr                           

9-BTG BTG-pump 45 000,00 kr                           -  kr                                       -  kr                                       

9-CAK Centrala admin kostnader -  kr                                       -  kr                                       78 249,00 kr                           

9-EI Entreprenadchef 30 000,00 kr                           -  kr                                       -  kr                                       

9-ETAB Etableringsutrustning 150 000,00 kr                         120 000,00 kr                         99 629,00 kr                           

9-EV El,Vatten Bygget 410 000,00 kr                         260 000,00 kr                         161 067,00 kr                         

9-F Försäkring 40 000,00 kr                           40 000,00 kr                           -  kr                                       

9-HY Hyrmaskiner -  kr                                       250 000,00 kr                         265 912,00 kr                         

9-HYINT Hyrmaskiner interna -  kr                                       400 000,00 kr                         1 112 749,00 kr                      

9-HYMA Hyra Mark ext -  kr                                       250 000,00 kr                         161 202,00 kr                         

9-ID Perliggare/ID06 32 000,00 kr                           32 000,00 kr                           23 399,00 kr                           

9-INL Installationsledare -  kr                                       50 000,00 kr                           32 302,00 kr                           

9-K Kran

9-KI Kalkyl/inköp 78 500,00 kr                           130 500,00 kr                         133 250,00 kr                         

9-KO Konstruktör

9-KT Kran/Traktor 650 000,00 kr                         1 500 000,00 kr                      1 469 303,00 kr                      platsbyggd konstruktion

9-L Larm 60 000,00 kr                           30 000,00 kr                           9 725,00 kr                              

9-MK Maskinkostnader 475 000,00 kr                         -  kr                                       -  kr                                       

9-S Stängsel -  kr                                       -  kr                                       23 895,00 kr                           

9-SB Ställning/bygghiss 1 439 000,00 kr                      739 000,00 kr                         589 490,00 kr                         

9-SH Sophantering 250 000,00 kr                         220 000,00 kr                         178 093,00 kr                         

9-SS Skyltställning 25 000,00 kr                           -  kr                                       -  kr                                       

9-ST Skyddstäckning 60 000,00 kr                           20 000,00 kr                           -  kr                                       

9-STÄ Slutstäd 100 000,00 kr                         100 000,00 kr                         -  kr                                       

9-T Traktor

9-TR Transport -  kr                                       50 000,00 kr                           38 993,00 kr                           



9-tv Tillfälliga Vägar 150 000,00 kr -  kr -  kr 

94 Transport

Uppvärmning

999 arbetsplatsomkostnad -  kr -  kr 1 200,00 kr 

Budgetreserv

Arbetsplatsomkostnader 6 994 500,00 kr 7 071 500,00 kr 7 293 231,00 kr 

P-BH Bygghandling 1 600 000,00 kr 2 100 000,00 kr 2 069 790,00 kr inredning

9-ARV Arvode 3 600 000,00 kr 3 600 000,00 kr -  kr justering?

Övriga kostnader 5 200 000,00 kr 5 700 000,00 kr 2 069 790,00 kr 

Totalsumma 51 124 176,00 kr 52 668 560,00 kr 33 451 336,00 kr 

P-F Fas 1 2 279 393,00 kr 2 279 393,00 kr -  kr 

P-BHK Byggherrekostnad 2 200 000,00 kr 2 700 000,00 kr -  kr 

9-INR Inredningsprojektering -  kr 185 000,00 kr 185 030,00 kr 

9-PART Partnering aktiviteter -  kr 100 000,00 kr 86 312,00 kr 

9-BV Byggvarubedömning 75 000,00 kr 55 000,00 kr 47 077,00 kr 

Summa byggherrekostnader 4 554 393,00 kr 5 319 393,00 kr 318 419,00 kr 

Totalsumma inkl byggherrekostnader 55 678 569,00 kr 57 987 953,00 kr 33 769 755,00 kr 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-05-28 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 133 Dnr 2018/00244 

Futurum, utökad investeringsutgift 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige återupptar behandling av återremitterat ärende från

fullmäktiges sammanträde 2018-05-07 och noterar att ärendet kompletterats 

i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsbudgeten för sane-

ringsåtgärder, bortbyggandet av skola 2000 konceptet och ombyggnad för 

att rymma ytterligare 90 elever till 160 miljoner kronor.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram underlaget som

efterfrågades enligt beslut om återremiss, till kommande kommunfullmäk-

tige.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 21 november 2016 § 240 om genomförande av 

saneringsåtgärder och ombyggnation av Futurum med en investeringsutgift 

om max 56,4 miljoner kronor. Investeringsutgiften skulle omfatta sanering 

och ombyggnation för att delvis bygga bort ”skola 2000 konceptet”. 

Vartefter rivningen som startade under hösten 2017 har fortskridit, har det 

visat sig att arbetsmiljöproblemen är större än vad Relitas utredning från 

2016 visade. 

Under hösten 2017 hemställde barn- och utbildningsnämnden hos kommun-

styrelsen om att ta fram alternativ för att inrymma fler elever i samband med 

sanering och återställning av Futurum. Möjligheten att utöka åk 7 – 9 med 

ytterligare en parallellklass, dvs 90 elever, bedömdes av projektet som fullt 

möjligt och är det alternativ som har utretts vidare. 

I mars 2018 presenterade entreprenören en kostnadsbedömning för hela pro-

jektet inklusive en mer omfattande sanering och återställning samt en om-

byggnad för ytterligare 90 elever. Kostnadsbedömningen ligger på 160 mil-

joner kronor. Ca 50 miljoner kronor avser ombyggnad för ytterligare 90 ele-

ver och ca 110 miljoner kronor avser sanering. 

Arbetsutskottet föreslår 2018-05-15 § 102: 

1. Kommunfullmäktige återupptar behandling av återremitterat ärende från

fullmäktiges sammanträde 2018-05-07 och noterar att ärendet kompletterats 

i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsutgiften för sane-

ringsåtgärder och ombyggnad av Futurumskolan till 160 miljoner kronor, 

Ärendet 8 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-28 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

dels med anledning av att ett utökat saneringsarbete behöver utföras och 

dels med anledning av att skolan ska byggas om för att inrymma ytterligare 

90 elever.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2018-05-15 § 102 

Tjänsteskrivelse 2018-05-14 

Komplettering av ärende ”Utökad investeringsutgift för Futurum” med an-

ledning av återremiss 2018-05-14 

Futurum, behovsbeskrivning 2018-05-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjds (Båp) yrkar att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att 

ta fram det underlag som efterfrågades enligt beslutet om återremiss, till 

kommande kommunfullmäktige.  

Lars-Göran Bromander (S) yrkar att ändra arbetsutskottets förslag till andra 

attsats enligt följande: Kommunfullmäktige beslutar att utöka investerings-

budgeten för saneringsåtgärder, bortbyggandet av skola 2000 konceptet och 

ombyggnad för att rymma ytterligare 90 elever till 160 miljoner kronor.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets 

förslag till första attsats och finner att så sker.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-

slag eller enligt Lars-Göran Bromanders (S) förslag till andra attsats. Ordfö-

rande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Lars-Göran Bromanders 

(S) yrkande.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Owe Fröjds (Båp) 

yrkande och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tf kommundirektör  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-05-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 102 Dnr 2018/00244 

Futurum, utökad investeringsutgift 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige återupptar behandling av återremitterat ärende från

fullmäktiges sammanträde 2018-05-07 och noterar att ärendet kompletterats 

i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsutgiften för sane-

ringsåtgärder och ombyggnad av Futurumskolan till 160 miljoner kronor, 

dels med anledning av att ett utökat saneringsarbete behöver utföras och 

dels med anledning av att skolan ska byggas om för att inrymma ytterligare 

90 elever.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 21 november 2016 §240 om genomförande av 

saneringsåtgärder och ombyggnation av Futurum med en investeringsutgift 

om max 56,4 miljoner kronor. Investeringsutgiften skulle omfatta sanering 

och ombyggnation för att delvis bygga bort ”skola 2000 konceptet”. 

Vartefter rivningen som startade under hösten 2017 har fortskridit, har det 

visat sig att arbetsmiljöproblemen är större än vad Relitas utredning från 

2016 visade. 

Under hösten 2017 hemställde barn- och utbildningsnämnden hos kommun-

styrelsen om att ta fram alternativ för att inrymma fler elever i samband med 

sanering och återställning av Futurum. Möjligheten att utöka åk 7 – 9 med 

ytterligare en parallellklass, dvs 90 elever, bedömdes av projektet som fullt 

möjligt och är det alternativ som har utretts vidare. 

I mars 2018 presenterade entreprenören en kostnadsbedömning för hela pro-

jektet inklusive en mer omfattande sanering och återställning samt en om-

byggnad för ytterligare 90 elever. Kostnadsbedömningen ligger på 160 mil-

joner kronor. Ca 50 miljoner kronor avser ombyggnad för ytterligare 90 ele-

ver och ca 110 miljoner kronor avser sanering.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-05-14 

Komplettering av ärende ”Utökad investeringsutgift för Futurum” med an-

ledning av återremiss 2018-05-14 

Futurum, behovsbeskrivning 2018-05-14 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Vår beteckning 

2018-05-14 KS 2018/00244 nr 81404 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska avdelningens stab 
Eva Anderling, Teknisk chef 

eva.anderling@habo.se 

Utökad investeringsutgift för Futurum 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige återupptar behandling av återremitterat ärende från

KF sammanträde 2018-05-07 och noterar att ärendet kompletterats i

enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

2. Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsutgiften för

saneringsåtgärder och ombyggnad av Futurumskolan till 160 miljoner

kronor, dels med anledning av att ett utökat saneringsarbete behöver

utföras och dels med anledning av att skolan ska byggas om för att

inrymma ytterligare 90 elever

. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 21 november 2016 §240 om genomförande av 

saneringsåtgärder och ombyggnation av Futurum med en investeringsutgift 

om max 56,4 miljoner kronor. Investeringsutgiften skulle omfatta sanering 

och ombyggnation för att delvis bygga bort ”skola 2000 konceptet”. 

Vartefter rivningen som startade under hösten 2017 har fortskridit, har det 

visat sig att arbetsmiljöproblemen är större än vad Relitas utredning från 

2016 visade. 

Under hösten 2017 hemställde barn- och utbildningsnämnden hos 

kommunstyrelsen om att ta fram alternativ för att inrymma fler elever i 

samband med sanering och återställning av Futurum. Möjligheten att utöka 

åk 7 – 9 med ytterligare en parallellklass, dvs 90 elever, bedömdes av 

projektet som fullt möjligt och är det alternativ som har utretts vidare. 

I mars 2018 presenterade entreprenören en kostnadsbedömning för hela 

projektet inklusive en mer omfattande sanering och återställning samt en 

ombyggnad för ytterligare 90 elever. Kostnadsbedömningen ligger på 160 

miljoner kronor. Ca 50 miljoner kronor avser ombyggnad för ytterligare 90 

elever och ca 110 miljoner kronor avser sanering.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 21 november 2016 §240 om genomförande av 

saneringsåtgärder och ombyggnation av Futurum i enlighet med det 

presenterade alternativet 2a. Alternativet 2a omfattar en investeringsutgift 

om max 56,4 miljoner kronor, enligt budgetbeslut i kommunfullmäktige i 

juni 2016 för åtgärder på Futurumskolan åren 2016/2018. 

Investeringsutgiften skulle omfatta sanering och ombyggnation för att delvis 

bygga bort ”skola 2000 konceptet”. 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 

Datum Vår beteckning 

2018-04-06 KS 2018/00244 nr 81404 

Investeringsutgiften 56,4 miljoner kronor baserades på en utredning och 

provtagning som genomfördes av Relita under 2016 då ca 1500 punkter 

provtogs. Kostnad för åtgärder enligt Relitas rapport bedömdes av flera 

aktörer på marknaden till ca 10 miljoner kronor. Då kostnadsbedömningarna 

endast avsåg de punkter som strikt efterfrågats uppskattades kostnaden för 

oförutsett till ytterligare ca 20 miljoner kronor. 

Efter en vattenskada på Futurum under våren 2017 avropades en ramavtalad 

entreprenör för rivning av vattenskadade delar av skolan. Vid rivningen 

upptäcktes nya problem i väggar och golv – rostiga metallskenor, felaktigt 

placerad byggplast under luftat golv etc. 

Under våren 2017 kunde en entreprenör kontrakteras för utförande av 

åtgärder enligt utredningen från 2016. Under hösten 2017 startade 

rivningsarbete i delar av skolan. Provtagning har gjorts succesivt för att 

säkerställa att genomförda åtgärder innebär att arbetsmiljöproblematiken 

verkligen åtgärdas. Vartefter rivningen har fortskridit har det visat sig att 

arbetsmiljöproblemen är större än vad Relitas utredning från 2016 visade. 

Relitas utredning beskriver exempelvis att åtgärder i ytterväggar ska utföras 

på insidan upp till 120 cm. Det har dock visat sig att tätskiktet i 

ytterväggarna är skadat och behöver bytas i sin helhet för att inte nya 

fuktproblem ska uppkomma. Väggar och läckande fönster behöver därmed 

bytas. Stora delar av innerväggarna behöver också bytas liksom delar av 

taket för att kunna montera ett komplett tätskikt. Rivningsarbetets nya 

omfattning för med sig stora åtgärder även för installationsdelar – el, rör, 

ventilation etc. Även lanterniner behöver åtgärdas eller bytas p.g.a. läckage. 

Det finns även behov av att se över brandsäkerheten på vinden. 

Under hösten 2017 hemställde barn- och utbildningsnämnden hos 

kommunstyrelsen om att ta fram alternativ för att inrymma fler elever i 

samband med sanering och återställning av Futurum. Barn- och 

utbildningsförvaltningen såg behov av en ny skola tidigare än vad man 

tidigare gjort. Med flera platser på Futurum skulle uppförandet av en ny 

skola kunna skjutas på framtiden något år. Möjligheten att utöka åk 7 – 9 

respektive åk 4 – 9 med ytterligare en parallellklass önskades studeras. Det 

skulle innebära att ytterligare 90 platser respektive 90 + 78 platser kunde 

inrymmas i skolan. Projektet fick uppdraget att bedöma vilka konsekvenser 

dessa utökningar skulle få. Bedömningen visade att 90 elever skulle kunna 

inrymmas genom en omfattande ombyggnad av Hus A, samt genom effektiv 

schemaläggning av lokalerna. För att inrymma ytterligare 78 elever skulle 

en omfattande ombyggnad av Hus A behövas samt tillbyggnad för att 

inrymma en ny idrottssal. Det senare alternativet bedömdes som alltför 

kostsamt och svåröverskådligt och skulle behöva utredas ytterligare. Att 

inrymma 90 elever bedömdes som fullt möjligt och är det alternativ som har 

utretts vidare. 
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I mars 2018 har entreprenören presenterat en kostnadsbedömning för hela 

projektet inklusive en mer omfattande sanering och återställning samt en 

ombyggnad för ytterligare 90 elever. Kostnadsbedömningen ligger på ca 

160 miljoner kronor. Ca 50 miljoner kronor avser ombyggnad för ytterligare 

90 elever och ca 110 miljoner kronor avser sanering 

 

I nuläget är utfallet i projektet ca 9 miljoner kronor. Projekteringsskedet har 

inletts. Projekteringen inriktas i nuläget på storköksdelen. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

En större investeringsutgift för projektet påverkar 2019 och 2020 som i 

nuläget inte har någon planerad utgift för projektet. Omprioritering från 

andra investeringsprojekt kan behöva göras. 

Uppföljning 

Uppföljning kommer att utföras inom den ordinarie uppföljningen av 

investeringsprojekt som sker vid månadsuppföljning, delårsbokslut samt vid 

helårsbokslut. 

Beslutsunderlag 

–    

__________ 

Beslut skickas till 

Kommundirektören 

Tekniska avdelningen  
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Ekonomienheten 
Vipul Vithlani, Ekonomichef 
0171-527 16 
vipul.vithlani@habo.se 

Ekonomisk analys fuktskada Futurum 2016 

Förslag till beslut  

1. Att investeringsbudgeten för åtgärderna på Futurum skolan om 25,0 mkr

flyttas från år 2018 till år 2017 utöver redan beslutat anslag om 25,0 mkr

för år 2017 och 6,4 mkr för år 2016, till totalt 56,4 mkr.

2. Att finansieringen av utökat anslag om 25,0 mkr år 2017 sker genom

upplåning.

3. Att genomförandet av saneringsåtgärderna och ombyggnationen i

enlighet med alternativ 2a påbörjas under hösten år 2016.

4. Att barn- och utbildningsnämndens driftbudget för år 2017 utökas med

2,5 mkr för att finansiera hyra av paviljonger under byggtiden.

5. Att upparbetade kostnaderna för hyra av paviljonger hösten 2016 samt

etableringskostnaderna för skolpaviljonger belastar 2016 års resultat.

Sammanfattning 

Vid Kommunstyrelsen sammanträde 2016-07-12 fattades 6 st beslut: 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att omgående hyra in

moduler till 18 skolklasser för att möjliggöra rivning. 

Svar: Den första omgången moduler är på plats och 6 klasser har flyttat in. 

Den andra och större leveransen anländer under vecka 44 och skolan flyttar 

in i dessa till vårterminens start. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att undersöka möjligheterna

för att bygga en större skola på Futurumtomten alternativt annan placering, 

anpassad till kommunens demografiutveckling och framtida behov av 

skolplatser.  

Svar: Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram och redovisat sina 

kommande lokalbehov i en utredning, bilaga 1 och 2. En ny och större 

skola vid Futurum löser inte det framtida totala behovet av skolplatser 

närmare centrum. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att yttrande ska inhämtas från ekonomienheten

innan beslut fattas om åtgärder på längre sikt.  

Svar: En ekonomisk analys finns med i denna tjänsteskrivelse. 
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4. Kommunstyrelsen beslutar att yttrande ska inhämtas från barn- och

utbildningsnämnden, avseende skolans placering och storlek, innan beslut 

fattas om åtgärder på längre sikt. 

 Svar: Se svar under punkt 2. 

5. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att redovisa hur de praktiska

delarna ska lösas avseende bl.a. skolbespisningen vid en rivning. 

Svar: I händelse av att skolan ska rivas krävs ytterligare ett stort antal 

moduler för att lösa behovet av undervisningslokaler för bild, musik, hem- 

och konsumentkunskap, förberedelseklass, NO, administration, fritidshem, 

matsal och produktionskök under ombyggnationstiden. Det finns ingen 

möjlighet att använda andra skolors lokaler för dessa ändamål, Bilaga 3. 

6. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att beställa en extern

kostnadsberäkning för de åtgärder som föreslås i Relitas rapport. 

Svar: Tre företag har ombetts att inkomma med kostnadsberäkning för 

åtgärdspunkterna i Relitas rapport. Dessa ligger inom spannet 9-10,4 mkr 

och avser då strikt endast de efterfrågade punkterna. I ett faktiskt 

genomförandeprojekt för att åtgärda arbetsmiljöproblem tillkommer 20,0 

mkr oförutsett. Bilaga 4. 

Ekonomi 

Det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet för att lösa 

arbetsmiljöproblem på övre delen av Futurum är att sanera fastigheten Den 

årliga kostnaden beräknas öka med 2,1 mkr. I saneringsalternativet ingår 

inte ombyggnationens kostnad för att bygga bort ”Skola 2000 konceptet”. 

Vid en sammanvägd bedömning från förvaltningen och i samråd med barn- 

och utbildningsförvaltningen förordas alternativet 2a saneringsalternativet 

med till del ombyggnationen för att delvis bygga bort ”skola 2000 

konceptet”. 

Den ekonomiska analysen visar att saneringen och renoveringen av övre 

delen av Futurum, enligt alternativ 2 a, årligen kommer att öka kommunens 

kostnader med ca 4,0 mkr (hyra = avskrivning + ränta) inklusive del av 

ombyggnationen för att bygga bort ”skola 2000 konceptet”. 

Investeringsutgift totalt max 56,4 mkr, enligt budgetbeslut i 

kommunfullmäktige i juni 2016 för åtgärder på Futurumskolan åren 

2016/2018. Med detta alternativ får Barn- och utbildningsnämnden större 

möjlighet att anpassa sin organisation. 

Innan förvaltningen går vidare med själva ombyggnationen för att till delar 

bygga bort skola 2000 konceptet bör en detaljerad plan på omfattningen av 

ombyggnation och beräknade kostnader redovisas till kommunstyrelsen 

inför ett beslut om upphandling av entreprenaden. 
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Alternativ 2b innebär utökad ombyggnation för att bygga bort hela ”skola 

2000 konceptet” och sanering enligt den utredning som genomfördes av 

företaget Relita beräknad till ca 10,0 mkr tillkommer 20,0 mkr oförutsett i 

och med genomförande. Beräkning är utförd av tre olika företag, se bilaga 4. 

Kostnaden för ombyggnationen för att bygga bort skola 2000 konceptet är 

beräknad till ca 80,0 mkr innan upphandling, d.v.s totalt 110,0 mkr. 

Alternativet ökar den årliga kostnaden med 8,2 mkr, 

Alternativ med att riva övredelen av Futurum och bygga en ny skola i 

kalkylen, oavsett om det är intern- eller externhyra, leder till att kommunens 

kostnader kommer att öka med ca 17,3 mkr årligen jämfört med dagens 

kostnader. Utöver detta tillkommer kostnaderna av engångskaraktär om ca 

40 mkr, se tabell 2 nedan. 

På lite längre sikt kommer kommunen att behöva både nuvarande kapacitet 

på Futurumskolan och en ny skola närmare centrum p.g.a. bostadsbyggandet 

som är planerad i centrala delar av Bålsta. Att riva övre delen av Futurum 

och bygga en ny större skola på samma plats kommer inte att lösa det 

framtida behovet av en ny skola i centrala delar av Bålsta. 

Underhandskontakt har tagits av förvaltningen mot ett företag som uppför 

och förvaltar samhällsfastigheter för att få fram ett beslutsunderlag som 

kunde presenteras för kommunstyrelsen i jämförelse med egna åtgärder på 

Futurum skolan. 

Företaget önskade presentera uppläget själv till kommunstyrelsen. Varav 

något jämförelsematerial inte kan lämnas i denna tjänsteskrivelse.   

Ärendet 

Enligt kommunstyrelsens beslut § 127 Dnr 2016/00397 lämnas nedan ett 

yttrande från ekonomienheten. 

I tjänsteskrivelsen daterat 2016-07-01 och yrkande från Tekniska utskottet 

redovisades 5 olika alternativ till att åtgärda arbetsmiljöproblemen på 

Futurumskolan.  

Alternativen som redovisas i tjänsteskrivelsen daterat 2016-07-01 är 

följande; 

1) Sanering och ombyggnad av övre Futurum och ”länk” – byggnad

2) Total rivning av övre Futurum inklusive ”länk” – byggnad som

ersätts av nybyggd skola på samma plats

3) Rivning av övre Futurum och ”länk” – byggnad ovan platta som

ersätts med fabriksbyggd skola som hyrs för en period om 10-20 år

4) Rivning av övre Futurum och ”länk” – byggnad ovan platta som

ersätts med fabriksbyggd skola som hyrs för en period om 10-20 år

och nybyggd så kallad hjärtbyggnad, byggd i egen regi.

5) En nybyggd skola genom externa finansiärer (tekniska utskottets

förslag)
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Nedan redovisas 4 olika alternativ, enligt följande; 

Alternativ 1.   Endast sanering 

Alternativ 2a. Sanering och ombyggnation för att delvis bygga bort 

 ”konceptet skola 2000” 

Alternativ 2b. Sanering och ombyggnation för att helt bygga bort 

  ”konceptet skola 2000” 

Alternativ 3.   Rivning av övre delen av Futurum och byggande av ny 

skola. 

Bakgrund 

Förvaltningen har anlitat företaget Relita Industri & Skadeservice AB till att 

utreda om det finns fukt eller skador på skolbyggnaden som kan påverka 

inomhusmiljön. Alla utredningar hänförliga till övre delen av Futurum 

skolan har kostat sammanlagt ca 700 tkr. 

Utredningen konstaterar att de flesta materialproverna har påvisat förekomst 

av olika indikatororganismer (både svampar och bakterier). På flera ställen 

är också halterna förhöjda. Detta gör att Relita rekommenderar en rivning, 

sanering och utbyte av materialen i väggarna (från insidan) upp till minst 

120 cm höjd från golvet. Även golvmattor visade  på mikrobiell tillväxt, 

varför företaget rekommenderar att dessa byts ut. En ordentlig rengöring av 

de ventilerade socklarna till golvventilationen bör också genomföras för att 

återställa tänkta luftflöden i dessa. Enligt utredningen kommer dessa 

föreslagna åtgärder att åtgärda arbetsmiljöproblemen på skolan. 

En översiktlig planering gjordes under våren i samband med att skolan med 

stor sannolikhet skulle renoveras. Tanken då var att genomföra en 

ombyggnad i tre etapper så att en tredjedel av eleverna har sin skolgång i en 

skolpaviljong. Den tredjedel som byggs om avskärmas helt så att inget 

damm eller partiklar kommer ut i den övriga skolan. Efter beslut i 

kommunstyrelsen uppförs nu paviljonger för alla klasser. Det innebär att 

ombyggnad kan ske i två etapper. En etapp som berör ämnen som inte 

förläggs till paviljonger kan lämpligen förläggas till sommarperioden då 

eleverna har sommarlov. 

Tekniska avdelningen har efter beslut på kommunstyrelsen begärt 

kostnadsförslag från 3 olika byggentreprenörer för att åtgärda 

bristerna/skadorna på fastigheten, enligt utredningen från företaget Relita. 

Anbuden på åtgärderna uppgår till mellan 9,0 – 10,4 mkr. I kalkylerna 

nedan har förvaltningen räknat med kostnaderna både för 

arbetsmiljöåtgärderna och för ombyggnationen av skola 2000 konceptet till 

en mer traditionell skola, uppgående till maximalt 110 mkr inklusive 

eventuellt oförutsedda kostnader. 
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Tidigare åtgärder på Futurum Nedre 

På Futurum nedre drabbades byggnaden av liknande miljöproblem. 

Renoveringen av fastigheten genomfördes åren 2011-2012. Kostnaden för 

att sanera och åtgärda skadorna uppgick till ca 28,5 mkr. Följande arbeten 

utfördes på fastigheten. 

Problem Åtgärd 

Yttertak läcker 

Befintligt yttertak rivs och nytt byggs. Två ränndalar 

Byggs bort. 

Invändiga fuktskador saneras och återställs. 

Mikrobiell påväxt i grunden Sanering 
Sanering i grund 

Ny dränering läggs 

Emissioner från golv 

Rivning av matta och slipa bort rester. 

Ventilerat golv läggs (platon). 

Ny matta med uppvik läggs. 

Emissioner från ytterväggssyll 

Rivning av ytterväg 

Ny ytterväg byggs med bättre isolering 

Nya fasadskivor monteras. 

Inga större underhållskostnader är nedlagda på fastigheten. Under åren 

1998-2016  uppgår bokförda kostnaderna på objekten Kvarnback och Eneby 

skolan (nuvarande Futurum) till sammanlagt 20,3 mkr eller i genomsnitt 1,1 

mkr/år. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Alternativen beräknas kosta olika mycket i investerings- och driftkostnader 

utöver detta tillkommer en avskrivningskostnad beroende på vilket 

alternativ som väljs eller värdeminskning på delar som rivs i den befintliga 

skolbyggnaden. För jämförbarheten mellan olika alternativen har kostnader 

som är av engångskaraktär redovisats i tabell 2. 

Alternativ 1. 

Som framgår av kalkylen nedan är det billigaste alternativet för kommunen 

sanering av övre delen av Futurum, en årlig kostnadsökning med 2,1 mkr. 

Investeringsutgiften för själva byggentreprenaden kalkyleras till 30,0 mkr.  

Kalkylen omfattar arbeten som rekommenderas av Företaget Relita. 

Kostnader av engångskaraktär som belastar resultatet, som nedskrivning av 

anläggningstillgången (enligt kommunens komponentavskrivningsmodell), 

kostnad för etablering och avetablering av skolpaviljonger under byggtiden, 

inhyrning av skolpaviljonger uppgår till ca 11,0 mkr, redovisas i tabellen 2 

nedan. 

Alternativ 2a. 

Alternativet med ombyggnad av fastigheten, det som föreslås av 

förvaltningen och som åtgärdar arbetsmiljöproblem på skolan enligt Relitas 

rapport beräknas öka de årliga kostnaderna med ca 4,0 mkr. Med detta 
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alternativ får Barn- och utbildningsnämnden större möjlighet att anpassa sin 

organisation. 

Investeringsutgiften för själva byggentreprenaden kalkyleras till 56,4 mkr.  

Kalkylen omfattar arbeten som rekommenderas av Företaget Relita och 

ombyggnation för att ”bygga bort” skola 2000. 

Tillkommande kostnaderna av engångskaraktär för alternativet beräknas till 

ca 11,0 mkr. 

I budgetbeslut för år 2017 avsattes 25,0 mkr och 24,4 mkr år 2018 för 

sanering och ombyggnation av Futurum skolan, dessutom är 6,4 mkr kvar 

av 2016 års anslag för ombyggnation på Futurumskolan. Om alternativ 2 

beslutas föreslås att investeringsanslaget för åtgärderna på Futurum flyttas 

fram från år 2018 till år 2017. 

Alternativ 2b. 

Med alternativet sanering, arbetsmiljöåtgärder och ombyggnation till en mer 

traditionell skola ökar de årliga kostnaderna med ca 8,2 mkr. 

Investeringsutgiften för själva byggentreprenaden kalkyleras till 110 mkr.  

Kalkylen omfattar arbeten som rekommenderas av Företaget Relita och 

ombyggnation för att ”bygga bort” skola 2000 helt. 

Tillkommande kostnaderna av engångskaraktär för alternativ 2b beräknas 

till 11,0 mkr.  

 Alternativ 3 

Att riva övredelen av Futurum och bygga en ny skola beräknas öka den 

årliga kostnaden med 17,3 mkr. Investeringskostnaden är kalkylerad till 

300,0 mkr inklusive rivningen om 9,0 mkr. 

Tillkommande kostnaderna av engångskaraktär för alternativ 3 beräknas till 

40,0 mkr.  
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Tabell 1. Nuvarande årlig internhyra år 2017, innan ombyggnation och efter 

ombyggnation samt vid helt nybyggd övre Futurumskola 

SKOLOR 

Futurum  
nedre & 
övre 10013 

Innan 
ombyggnation 

Endast 
sanering 
inkl. 
befintlig 
nedre 

Alternativ 1 

Efter sanering 
och del av 
ombyggnation 
inkl. 
befintlig nedre 

Alternativ 2a 

Efter sanering 
och hel 
ombyggnation 
inkl. 
befintlig nedre 

Alternativ 2b 

Nybyggnation 
Övre futurum 
inkl. befintligt 
nedre 

Alternativ 3 

Kostnadsanalys 

Investeringsutgift - 30,0 mkr 56,4 mkr 110,0 mkr 300,00 

Uthyrbar area, inklusive kök 10 954 

Gårdsyta  54 000 

Driftkostnader / årligt Per km2 Belopp, kr Belopp, kr Belopp, kr Belopp, kr Belopp, kr 

Administration, gem kostnader 58 kr/kvm 632 527 632 527 632 527 632 527 632 527 

Lokalvård 0 0 0 0 0 0 

Tillsyn o skötsel, mark 11 kr/kvm 616 099 616 099 616 099 616 099 616 099 

Tillsyn o skötsel, byggnad 51 kr/kvm 563 119 563 119 563 119 563 119 563 119 

Avhjälpande underhåll 158 kr/kvm 1 730 399 1 730 399 1 730 399 1 730 399 1 730 399 

Energi (el och värme) 159 kr/kvm 1 744 836 1 744 836 1 744 836 1 744 836 1 744 836 

varav Fjärrvärme 79 kr/kvm 862 619 862 619 862 619 862 619 862 619 

varav Elförbrukning 60 kr/kvm 655 474 655 474 655 474 655 474 655 474 

varav Nätavgift El 19 kr/kvm 206 475 206 475 206 475 206 475 206 475 

Vatten och Avlopp 20 kr/kvm 216 347 216 347 216 347 216 347 216 347 

Försäkring 6 kr/kvm 63 242 63 242 63 242 63 242 63 242 

Kapitaltjänstkostnad 1)  430 kr/kvm 4 716 227 6 966 227 8 916 227 13 016 227 23 716 227 

Reducering av befintlig 

kapitalkostnad 2) - - -150 000 -150 000 -150 000 -1 687 411 

Summa kostnader kr 10 282 796 12 382 793 14 332 796 18 432 796 27 595 385 

Kostnader kr/kvm 939,00 1 130,00 1 308,00 1 683,00 2 519,00 

Total intern årlig hyreskostnad 10 282 796 12 382 793 14 332 796 18 432 796 27 595 385 

Ökad årlig kostnad 2 099 997 4 050 000 8 150 000 17 312 589 
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Tabell 2. Övriga kostnader av engångskaraktär, resultatpåverkande 

Övriga kostnader av 
engångskaraktär 

Alternativ 1 
Endast sanering, tkr  

Alternativ 2a och 2b 
Sanering och 
ombyggnation, tkr  

Alternativ 3 
Nybyggnation 
Övre futurum, tkr 

Nedskrivning av tillgången = 
Bokfört utgående värde år 2016 2 291 079 2 291 079 

 
26 300 000 

Etablering/avetablering 3 800 000 3 800 000 3 800 000 

Paviljongkostnad totalt under 

sanering/rivning 24 mån. *) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

Mer kostnader för hantering av 
kostverksamheten vid en 
rivning. - - 4 430 000 

Summa kostnader av 
engångskaraktär 11 091 079 11 091 079 39 530 000 

 

*) I och med att kommunstyrelsens beslutade om att hyra in paviljonger till 18 

klassrum är avtalat kontakt/hyrestiden 24 månader. Med endast sanering hade 

hyrestiden varit betydligt kortare 8-12 månader. I alternativen 1-3 ovan har 

hyrestiden satt enligt avtalet med leverantören av paviljonger till 24 månader. Blir 

ombyggnaden/sanering klar tidigare än 24 månader, får en förhandling ske med 

leverantören om avbrytandet av hyreskontrakt i förtid. 

Förklaring till tabell 1 - not 1och 2) 

 

Alternativ 1 

Med alternativet endast åtgärder för sanering och arbetsmiljöåtgärder ökar 

kapitalkostnaderna med ca 2,1 mkr (Avskrivning = 30 mkr/20 år = 1,5 mkr) och 

(internränta 30 mkr x 2,5 % = 750 tkr) samt (reducering av befintlig kapitalkostnad 

-150 tkr på grund av nedskrivning av tillgången). 

 

Alternativ 2a 

Med alternativet sanering, arbetsmiljöåtgärder och del av ombyggnation till en mer 

traditionell skola ökar kapitalkostnaden med 4,0 mkr (avskrivning= 56,4 mkr/20 år 

= 2,8 mkr) och (internränta 56,4 mkr x 2,5 % = 1,4 mkr) samt (reducering av 

befintlig kapitalkostnad -150 tkr på grund av nedskrivning av tillgången). 

 

Alternativ 2b 

Med alternativet sanering, arbetsmiljöåtgärder och hel ombyggnation till en mer 

traditionell skola ökar kapitalkostnaden med 8,2 mkr (avskrivning= 110 mkr/20 år 

= 5,5 mkr) och (internränta 110 mkr x 2,5 % = 2,8 mkr) samt (reducering av 

befintlig kapitalkostnad -150 tkr på grund av nedskrivning av tillgången).. 

 

Alternativ 3 

Med alternativet rivning och en nybyggd skola ökar kapitalkostnaden med 17,3 mkr 

(avskrivning= 300 mkr/26,1 år = 11,5 mkr) och (internränta 300 mkr x 2,5 % = 7,5 

mkr). samt (reducering av befintlig kapitalkostnad -1,7 mkr på grund av 

nedskrivning av tillgången). 



TJÄNSTESKRIVELSE 9(9) 

Datum Vår beteckning 

2016-10-14 KS 2016/00397 nr 70338 

Alternativet innebär även en avskrivning/nedskrivning av tillgången med 26,3 mkr. 

Reducering av kapitalkostnaden sker med ca 1,7 mkr i och med nedskrivningen av 

tillgången. 

Uppföljning 

Innan förvaltningen går vidare med själva ombyggnationen för att till delar 

bygga bort skola 2000 konceptet bör en detaljerad plan på omfattningen av 

ombyggnation och beräknade kostnader redovisas till kommunstyrelsen 

inför ett beslut om upphandling av entreprenaden. 

Beslutsunderlag 

– Bilaga 1. Tjänsteskrivelse lokalbehov.

– Bilaga 2. Nämnds protokoll Lokalbehov Barn- och utbildningsnämnden.

– Bilaga 3. Tjänsteskrivelse, Lösningsförslag vid rivning av övre delen av

futurum, kostenheten.

– Bilaga 4. Kalkyler på saneringsåtgärder från 3 olika byggföretag

__________ 

Beslut skickas till 

Kommundirektör 

Ekonomichef 

Tekniska Avdelning  

Barn och utbildningsnämnden 



2018-05-14 

Futurum, behovsbeskrivning 
Tidigare rektor har gjort en analys av Futurums behov av att inrymma flera elever på högstadiet. I 

den tidigare gjorda analysen finns även en beskrivning av hur skolan skulle se ut om det var 4 

paralleller F-9. En omfördelning av stadiernas placering samt effektivisering av aktiviteter har varit 

med i tankarna kring skolans omstrukturering. Målet är att få en skollokal som är hållbar över tid och 

oberoende av pedagogiska trendförändringar. En kommungemensam grupp, Lila, inryms i stora 

skolans lokaler. 

Futurums behov, som beskrivs nedan, utgår inte från en analys av helheten i kommunen. En djupare 

analys behövs för att belysa hur vi kan skapa en hållbar organisation med goda flöden mellan 

stadierna.  

Utökning av skolplatser på Futurum 

Behov av ytterligare 90-96 platser, vilket skapar möjlighet till 4 paralleller på högstadiet. 

Klassrummen behöver ha kapacitet att inrymma 30-32 elever samt 2 – 3 vuxna. 

Årskurs Antal klasser Antal elever per klass 

Åk 7 4 klasser 30-32 elever 

Åk 8 4 klasser 30-32 elever 

Åk 9 4 klasser 30-32 elever 

Totalt 12 klasser 90-96 elever 

4 paralleller på högstadiet innebär:  

 Möjlighet till en hållbar ekonomi

 Möjlighet att anställa lärare på fulla tjänster och öka attraktiviteten som arbetsgivare

 Ökat kollegialt lärande lokalt på skolan

 Att vi behöver se över fördelningen av eleverna mellan våra skolor för att alla ska fyllas

Vibyskolan 

Vibyskolans elever har nedanstående lektioner på Futurum. Skolorna har ett nära samarbete för att 

eleverna på Viby ska kunna ha alla praktisk-estetiska ämnen. 

Om Futurum högstadium byggs ut för att ta emot ytterligare 90 elever påverkar det inte 

Vibyelevernas möjlighet att ha lektionerna ovan på Futurum. 

Årskurs Ämnen 

3 Id, slöjd, musik 

4 Id, slöjd, musik, bild 

5 Id, slöjd, musik, bild 

6 Id, slöjd, musik, bild, hemkunskap, språk 



2018-05-14 

Nuläge inför ht 2018, Futurum och Vibyskolan  

Årskurs Viby 
Antal 
klasser ht18 

Viby 
Antal elever 
ht18 

Futurum 
Antal klasser 
ht18 

Futurum 
Antal elever 
ht18 

Totalt antal 
elever 
Viby och 
Futurum 

F 1 24 3 77 101 

1 1 24 3 66 90 

2 1 25 4 89 114 

3 1 25 3 71 96 

4 1 22 3 76 98 

5 1 24 3 71 95 

6 1 23 3 78 101 

7 0 0 3 82 80 

8 0 0 3 91 91 

9 0 0 3 91 85 

Totalt  7 klasser 167 31 klasser 785 

952 + 2 (id 
skydd) 

954 fördelat 
på 38 klasser 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Lena Norrman, verksamhetscontroller 

Ewa Johansson, verksamhetschef grundskola 



TYP AV DOKUMENT 1(1) 

Datum Vår beteckning 
2018-05-14 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska avdelningen 
Eva Anderling, tekniska chef 
0171-528 20 
eva.anderling@habo.se 

Komplettering av ärende ”Utökad investeringsutgift för Futurum” med 
anledning av återremiss 

Saneringsarbetet i Futurum har vartefter rivningsarbetet har fortskridit visat sig bli mer 

omfattande och kostsamt än vad tidigare bedömningar angav. Eftersom väggar, föns-

ter, lanterniner och installationer till större delen behöver rivas och ersättas kan öns-

kemålet att bygga bort ”skola 2000 konceptet” jämfört med tidigare uppdrag inte end-

ast delvis utan helt infrias, parallellt med att återuppbyggnaden av skolan sker.    

Skolans ledning har varit delaktig i arbetet som har skett under vintern 2018. Arbetet 

har utgått från att också söka inrymma ytterligare 90 elever på högstadiet, ett önskemål 

från barn- och utbildningsnämnden som tillkom under hösten 2017. Det faktum att sa-

nering och rivning blir mer omfattande ger möjlighet att fritt utforma lokalerna vid 

återuppbyggnad vilket är en förutsättning för att bygga bort ”skola 2000 konceptet” 

men också för att få de mest effektiva lokalerna. 

Den återuppbyggda skolan blir så gott som ny. Skolan får de lokaler och den utform-

ning som önskas. Med fyra paralleller på högstadiet ges skolan också god möjlighet att 

uppnå en ekonomi i balans för skolans drift. 

Entreprenörens kostnadsbedömning på 160 miljoner kronor bekräftas av en referens-

kalkyl som baseras på nyckeltal från liknande projekt. I kostnadsbedömningen ingår 

en post för oförutsett på 10%. 

Färdigställandetid för projektet bedöms till ca 2,5 år från nu. Bygglovsansökan, pro-

jektering och utförande kan i delar hanteras parallellt. Evakuering av berörda delar av 

skolan sker till de moduler som står uppställda i skolans absoluta närhet. 

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att sammanställa behovet av skolplatser i 

centrala Bålsta för politisk presentation, vilket kommer att utgöra underlag för fortsatt 

utbyggnad av skolplatser som kan behöva ske parallellt med ombyggnaden av Futu-

rum. De 90 nya platserna som föreslås på Futurum är ett välkommet tillskott som kan 

tillskapas i ett pågående projekt. 

mailto:eva.anderling@habo.se


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-05-28 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 128 Dnr 2016/00294 

Detaljplan för särskilt boende vid Kyrkcentrum, Gill-
marken 1:1 

Kommunstyrelsens förslag  

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till detaljplan för särskilt

boende vid Kyrkcentrum, Gillmarken 1:1, enligt 5 kap. 27 § Plan- och bygg-

lagen (PBL 2010:900)  

Sammanfattning 

Den 23 maj 2016 fattade Kommunstyrelsen beslut om planuppdrag (106 §) 

för detaljplan för särskilt boende vid Kyrkcentrum, Gillmarken 1:1. 

Planuppdraget syftar till att möjliggöra en ny byggnad för vårdboende om 

cirka 60 lägenheter i två till tre plan med varierade utemiljöer. Ny bebyg-

gelse ska anpassas till omkringliggande natur och bebyggelse. Då en större 

parkering, som idag används för besökande till Kyrkcentrum, tas i anspråk 

möjliggör även planen ett samutnyttjande av parkering och infart, samt yt-

terligare parkering inom Kyrkans fastighet. 

Planförslaget har ställts ut för samråd och granskning. Under samrådet kom 

synpunkter både från myndigheter och sakägare. Samtliga synpunkter har 

beaktats, men alla sakägare har inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Det 

gäller bland annat synpunkter om att inte bygga på platsen alls och att det 

blir en för stor byggnad för nära villabebyggelsen i väster. Bedömningen är 

fortsatt att platsen lämpar sig väl för en större byggnad, som samtidigt ska 

samspela med omgivningens natur, kultur och rekreationsvärden.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2018-05-15 § 108 

Tjänsteskrivelse 2018-04-26 

Plankarta  

Planbeskrivning  

Granskningsutlåtande 

Ärendet 9 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-05-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 108 Dnr 2016/00294 

Detaljplan för särskilt boende vid Kyrkcentrum, Gill-
marken 1:1 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till detaljplan för särskilt

boende vid Kyrkcentrum, Gillmarken 1:1, enligt 5 kap. 27 § Plan- och bygg-

lagen (PBL 2010:900)   

Sammanfattning 

Den 23 maj 2016 fattade Kommunstyrelsen beslut om planuppdrag (106 §) 

för detaljplan för särskilt boende vid Kyrkcentrum, Gillmarken 1:1. 

Planuppdraget syftar till att möjliggöra en ny byggnad för vårdboende om 

cirka 60 lägenheter i två till tre plan med varierade utemiljöer. Ny bebyg-

gelse ska anpassas till omkringliggande natur och bebyggelse. Då en större 

parkering, som idag används för besökande till Kyrkcentrum, tas i anspråk 

möjliggör även planen ett samutnyttjande av parkering och infart, samt yt-

terligare parkering inom Kyrkans fastighet. 

Planförslaget har ställts ut för samråd och granskning. Under samrådet kom 

synpunkter både från myndigheter och sakägare. Samtliga synpunkter har 

beaktats, men alla sakägare har inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Det 

gäller bland annat synpunkter om att inte bygga på platsen alls och att det 

blir en för stor byggnad för nära villabebyggelsen i väster. Bedömningen är 

fortsatt att platsen lämpar sig väl för en större byggnad, som samtidigt ska 

samspela med omgivningens natur, kultur och rekreationsvärden.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-04-26 

Plankarta_utkast 

Planbeskrivning_utkast 

Granskningsutlåtande_utkast  



TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Vår beteckning 

2018-04-26 KS 2016/00294 nr 81923 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och exploateringsavdelningen 
Anton Karlsson, Planarkitekt 
anton.karlsson@habo.se 

Detaljplan för särskilt boende vid Kyrkcentrum, Gillmarken 1:1 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till detaljplan för särskilt

boende vid Kyrkcentrum, Gillmarken 1:1, enligt 5 kap. 27 § Plan- och

bygglagen (PBL 2010:900)

Sammanfattning 

Den 23 maj 2016 fattade Kommunstyrelsen beslut om planuppdrag (106 §) 

för detaljplan för särskilt boende vid Kyrkcentrum, Gillmarken 1:1. 

Planuppdraget syftar till att möjliggöra en ny byggnad för vårdboende om 

cirka 60 lägenheter i två till tre plan med varierade utemiljöer. Ny 

bebyggelse ska anpassas till omkringliggande natur och bebyggelse. Då en 

större parkering, som idag används för besökande till Kyrkcentrum, tas i 

anspråk möjliggör även planen ett samutnyttjande av parkering och infart, 

samt ytterligare parkering inom Kyrkans fastighet. 

Planförslaget har ställts ut för samråd och granskning. Under samrådet kom 

synpunkter både från myndigheter och sakägare. Samtliga synpunkter har 

beaktats, men alla sakägare har inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Det 

gäller bland annat synpunkter om att inte bygga på platsen alls och att det 

blir en för stor byggnad för nära villabebyggelsen i väster. Bedömningen är 

fortsatt att platsen lämpar sig väl för en större byggnad, som samtidigt ska 

samspela med omgivningens natur, kultur och rekreationsvärden.   

Ärendet 

Den 23 maj 2016 fattade Kommunstyrelsen beslut om planuppdrag (106 §) 

för detaljplan för särskilt boende vid Kyrkcentrum, Gillmarken 1:1. 

Planuppdraget syftar till att möjliggöra en ny byggnad för vårdboende om 

cirka 60 lägenheter i två till tre plan med varierade utemiljöer. Ny 

bebyggelse ska anpassas till omkringliggande natur och bebyggelse. Då en 

större parkering, som idag används för besökande till Kyrkcentrum, tas i 

anspråk möjliggör även planen ett samutnyttjande av parkering och infart, 

samt ytterligare parkering inom Kyrkans fastighet. 

Samråd 

I samband med beslut om uppdrag, beslutades även om samråd för 

detaljplanen. Planförslaget var tillgängligt för samråd mellan 22 mars och 

13 april 2017.  

13 synpunkter kom in, varav 7 utan erinran. Inkomna synpunkter från 

sakägare rörde bland annat hänsynstagande till platsens upplevda kulturarv, 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 

Datum Vår beteckning 

2018-04-26 KS 2016/00294 nr 81923 

samt en större byggnads påverkan på utsikt och upplevelse av grannskapet. 

Länsstyrelsen framför bland annat synpunkter kring markavvattning 

(förändrad grundvattennivå) samt framför att se emotser vidare resonemang 

kring dagvatten. Lantmäteriet framför synpunkter på formfel i handlingarna 

samt upplyser om nödvändiga åtgärder kopplade till bestämmelser i 

plankartan. Kollektivtrafikförvaltningen ställer sig positiva till 

tillgängliggörande av busshållplatsen och upplyser samtidigt om behov att 

åtgärda själva hållplatsen. Naturskyddsföreningen förespråkar ett antal olika 

tekniska lösningar som ligger i linje med kommens miljöstrategi (solceller, 

gröna ta mm.). 

Planförslaget revideras utifrån påpekade formfel och behov av specificering. 

Efter genomförd arkeologisk utredning, konstateras att det inte finns några 

fornlämningar inom planområdet. Även om platsen kan upplevas som viktig 

för kulturarvet, finns här inga spår efter tidigare användning. Det finns 

därmed inget kulturarvsmässigt hinder för att exploatera platsen. 

Villabebyggelsen i närmast anslutning är avskilt av en trädridå, samt ligger 

på en platå flertalet meter högre än aktuell tomt. Påverkan på utsikt får 

därför anses vara klart begränsad.  

Granskning 

Efter beslut på KSAU den 6 mars ställdes detaljplanen ut på granskning till 

och med den 29 april. 

Under granskningstiden kom två synpunkter in, varav en utan erinran. 

Länsstyrelsen inkom med yttrande först efter granskningstiden (9/5) och 

hade inga synpunkter. Lantmäteriet är annars den enda remissinstansen med 

synpunkter, och då endast på möjlighet att reglera så kallat u-område. 

Kommunen följer Lantmäteriets rekommendation och justerar en mening i 

plankartan. 

Som del och förutsättning för planarbetet har kommunen även ansökt om att 

upphäva del av förordnande enligt § 113 Byggnadslagen. Ansökan 

skickades in i juni 2017 och Länsstyrelsen beslutade i ärendet först den 12 

april 2018. Beslutet förväntas vinna laga kraft senast den 7 maj. Skulle 

Länsstyrelsens beslut överklagas kan inte detaljplanen antas förens domstol 

behandlat sådant (till fördel för kommunen).  

Under förutsättning att förordnande enligt § 113 Byggnadslagen upphävs 

föreslås Kommunfullmäktige att anta detaljplan för särskilt boende vid 

Kyrkcentrum, Gillmarken 1:1.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnaden för planläggning finansieras enligt planavtal, där exploatören 

(Håbohus) betalar alla plankostnader. 

Ansvar- och kostnadsfördelning rörande detaljplanens genomförande 

regleras i separat köpeavtal mellan kommunen och Håbohus, respektive 

kommunen och Svenska Kyrkan. 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-04-26 KS 2016/00294 nr 81923 

 

Uppföljning 

Planens genomförande följs upp genom tecknande av separata köpeavtal 

med Håbohus respektive Svenska Kyrkan.  

Beslutsunderlag 

– Plankarta_utkast 

– Planbeskrivning_utkast 

– Granskningsutlåtande_utkast   

__________ 

Beslut skickas till 

Plan- och exploateringsavdelningen 

Tekniska avdelningen  

 



UTLÅTANDE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2018-05-03 KS 2016/294 

Förslag till detaljplan för Särskilt boende vid Kyrkcentrum, Gillmarken 1:1, Håbo 
kommun, Uppsala län 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

Hur samrådet har bedrivits 

Förslag till detaljplan har varit utsänt för samråd mellan den 22 mars och den 13 april 2017. Ett 

samrådsmöte ägde rum den 29 mars 2017, i kommunhuset. Fyra personer närvarade på sam-

rådsmötet och ställde frågor.  

Under samrådstiden inkom 13 yttranden varav 6 med synpunkter. Följande remissinstanser till-

styrker eller har inget att invända mot förslaget: Skanova AB, Försvarsmakten, Trafikverket, Po-

lisen, Svenska Kraftnät, Räddningstjänsten, EON Elnät. 

Hur granskningen har bedrivits 

Förslag till detaljplan har enligt underrättelse varit utsänt för granskning mellan den 13 och 29 

april 2018. Handlingarna fanns tillgängliga för granskning på biblioteket och på kommunens 

hemsida. 

Under granskningstiden inkom tre yttranden varav ett med synpunkter. Följande remissinstanser 

tillstyrker eller har inget att invända mot förslaget: Trafikverket och Länsstyrelsen 

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. 

 Lantmäteriet  
Lantmäteriet påpekar att utpekat område för allmänt tillgängliga ledningar (u-område) inte går att justera i 

efterhand, oavsett skrivning i planbestämmelsen. Vidare påpekas behov av förtydligande av, alternativt 

koppling mellan planbeskrivningens avsnitt 3.3.3 och plankartan rörande fastighetsbildning. 

Svar 

Efter att tänkt exploatör konkretiserats skisserna för tänkt fastighet bedöms utpekat u-område 

vara lämpligt. Skrivelsen om att området/rätten kan justeras tas därmed bort.  

Något behov av att förtydliga avsnitt 3.3.3 anses inte finnas. Några bestämmelser för fastighets-

bildning utöver utpekat g-område bedöms inte nödvändigt för planens genomförande (och syfte). 



2(2) 

Datum Vår beteckning 

2018-05-03 KS 2016/294 

SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNTKER UNDER PROCESSEN 

Inkomna yttranden omfattar oro för påverkan av kulturarv, naturmiljö, grannskap och utsikt. De 

omfattar även behov av förtydliganden och korrigeringar av formuleringar samt planbestämmel-

ser. 

Ändringar gjorda efter samrådet 

Planbeskrivningen korrigeras där den inte stämmer med plankarta. Ett flertal rubriker komplette-

ras, så som för dagvatten, arkeologi och kollektivtrafik. Plankartan korrigeras och justeras för att 

vara genomförbar och tillräckligt tydlig. Det gäller bland annat specificering av användningen D, 

från vård till vårdboende, en justering av plangränsen i söder, borttagande av bestämmelse för 

servitut (a1), samt bestämmande av g- och u-områden. 

Ändringar gjorda efter granskningen 

Den administrativa bestämmelsen (u) justeras genom borttagande av andra (och sista) meningen. 

KVARSTÅENDE SYNPUNKTER 

Nedan följer en sammanställning av de sakägare som vars synpunkter under samrådsskedet och 

granskningsskedet inte har blivit tillgodosedda i det förslag till detaljplan som förs fram till anta-

gande. 

Sakägare med besvärsrätt: 

Frederic Josephson, Gillmarken 1:31 Synpunkt inkom under samråd 

Maria Guldmark, Bålsta 2:185 Synpunkt inkom under samråd 

Detaljplanen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 27 § plan och bygg-

lagen (2010:900).  

Bålsta maj 2018 

Johan Hagland Anton Karlsson 

Plan- och exploateringschef Planarkitekt 
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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. Om större ändringar är nödvändiga hålls en ny granskning. 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 2016-05-23 § 106. Detaljplanen handläggs enligt 

nya plan- och bygglagen (PBL 2010:900) i dess lydelse från den 20 april 2016  (SFS 2016:140). 
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Antagande  2:a kvartalet 2018 
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 Plankarta med bestämmelser överlagrade grundkarta
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 Trafikbullerutredning, ÅF 2016-09-22

 Geoteknisk undersökning, Bjerking 2016-12-01

 Dagvattenutredning, Norconsult 2018-03-12

 Arkeologisk utredning, Upplandsmuséet 2017-11-23

Medverkande 

I planläggningen har tjänstemän från flera kommunala förvaltningar och avdelningar 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 Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av ett särskilt boende invid 

Kyrkcentrum. Byggnaden är tänkt att inrymma 6 avdelningar om cirka 10 lägenheter vardera, 

lokaler för dagverksamhet, hjälpmedelsförråd, eventuellt café samt träning och rehabilitering. 

Byggnaden ska samspela med omkringliggande bebyggelse (Kyrkcentrum) och natur och 

begränsas därför till två plan i de delar av tomten som möter upp mot Västerhagsvägen och 

Kyrka. Längre in på tomten tillåts byggnaden gå upp till tre plan.  

I och med byggnadens storlek, längd och läge invid en entré till skogs- och 

rekreationsområdet är en varierad fasadutformning av stor vikt. Utöver byggnad syftar planen 

även till att säkra en varierad utemiljö för boendet. Planen inkluderar även Kyrkcentrum, där 

byggrätten anpassas efter befintlig byggnads och tomts förutsättningar. 

Del av marken som föreslås för ny byggnad används idag som besöksparkering för 

Kyrkcentrum. Planen ska därför även säkra fortsatt tillgång till sådana parkeringsplatser. Till 

största del ska verksamheters parkering lösas inom egen fastighet, men här finns även 

möjlighet att samutnyttja parkeringsplatser för befintlig och tillkommande verksamhet, 

lämpligen genom en gemensamhetsanläggning som även inkluderar in/utfart från 

Västerhagsvägen. 

Planområdets läge, i början av en bäckravin, ställer även höga krav på dagvattenhanteringen. 

Där hanteringen av dagens av- och tillrinning behöver förbättras, men även samordnas med 

tillkommande flöden (vid extrem nederbörd). 

1.2 Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 (fem) år från och med den dag detaljplanen vinner laga kraft. 

Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla till dess den ändras eller 

upphävs. 
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1.3 Tidigare ställningstagande 

En detaljplan måste förhålla sig till andra planer, policys och program. En del 

ställningstaganden visar en övergripande riktning såsom visionen och översiktsplanen medan 

andra riktar in sig på specifika områden såsom bostadsförsörjningsprogram. Gällande 

detaljplaner kan också spela 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 

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.  

I dagsläget hyr Håbo kommun boendeplatser i andra kommuner och planeringen för ett nytt 

särskilt boende sker med avsikt att möjliggöra för kommunens invånare att bo inom 

kommunen under hela livet. Boendet tillkommer genom en förtätning i en del av Bålsta med 

god tillgång till naturmiljöer och spelar väl med visionens mål om en levande småstad. 

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 
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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. Med fler nya 

kommuninvånare ökar behovet av särskilt boende. 

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. 

• 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. 

Planområdet i fråga ligger i kanten på ett större skogsområde för tätortsnära rekreation. 

Platsen har vidare särskilda förutsättningar för vattenhantering i och med läget vid början av 

en bäckravin. Området är en bit från Bålsta centrum men närmare Gamla Bålsta och ligger 

samtidigt naturnära och med goda anslutningar till kollektivtrafik. 

1.3.4 Fördjupad översiktsplan 

Enligt den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Bålsta tätort finns ett ökat behov av särskilt 

boende och trygghetsboende för äldre. Behov som bör täckas genom nya boenden i centrala 

lägen i Bålsta centrum och Gröna dalen.  

FÖP anger som ett riktvärde att man bör ha tillgång till en närpark eller natur inom 300 meter 

via trafiksäker gångväg från bostaden, barnstugan, skolan eller arbetsplatsen. I planeringen 

bör hänsyn tas till tillgänglighet till parker och natur för personer med begränsad rörlighet 

såsom barn, äldre, synskadade och rörelsehindrade. Lokalisering av lokaler där samma 

känsliga grupper vistas (äldreboenden, skolor, förskolor) bör inte ske i närheten av stora vägar 

eller nära verksamheter som kan ha negativ påverkan för miljön och människors hälsa.  
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Planområdet ligger precis i kanten på både ett större natur- och rekreationsområde och 

bostadsområde samt precis intill Kyrkcentrum. Planområdet ligger även på gångavstånd till 

både Gamla Bålsta och Bålsta centrum. Området ligger betydligt högre än de centralare 

delarna av Bålsta, men med busshållplats trafikerad av bland annat mjuka linjen finns goda 

förutsättningar till anslutningar även för de som hindras av backarna. 

1.3.5 Gällande detaljplaner och Förordnanden 

Området inbegriper delar av tre gällande byggnadsplaner, huvudsakligen reglerad till 

parkmark (grönt), men även centrumanläggning (C, orange): 

Västerhagen-Norrhagen (Y18) 

Y18 från 1974 reglerar främst område för 

samlingslokal (Kyrkcentrum), allmänt 

ändamål (Västerängsskolan), 

idrottsändamål (Björkvallen) samt 

parkmark. Parkmarken (del av fastigheten 

Bålsta 3:354) är belagd med förordnande 

enligt 113§ byggnadslagen. 

Östra Gillmarken (K17a) 

K17a från 1981 reglerar främst friliggande 

och sammankopplad småhusbebyggelse 

samt parkmark.  Parkmarken (del av 

fastigheten Gillmarken 1:1) är belagd med 

förordnande enligt 113§ byggnadslagen, 

förordnandet utfärdades i och med planen 

K17 och redovisas inte närmare i K17a. I 

fastställandet av K17a noterar dock 

Länsstyrelsen att det fortsätter att gälla.  

Planen bestämmer även del av Y18s 

centrumanvändning som Naturmark, en 

förändring som inte kommit att 

genomföras. 

Västerhagsvägen – Norrhagsvägen (Y13) 

I anslutning till Västerhagsvägen gäller Y13 från 1970, vilken reglerar bostadsbebyggelse i 

friliggande form men även inkluderar del av Västerhagsvägen samt viss parkmark. 

Anslutande planer 

Söder om planområdet finns även planen Västerdalen K19 från 1970 där närmaste mark är 

reglerad som parkmark. I norr ansluter planområdet till Byggnadsplanen Y2 från 1956, som i 

de närmaste delarna reglerar friliggande bostadsbebyggelse. 

Förordnande enligt § 113 byggnadslagen 

Ett förordnande enligt 113§ byggnadslagen innebär att markägaren skulle avstå eller upplåta 

mark utan ersättning för allmänna platser med enskilt huvudmannaskap. Vanligtvis bildades 

Figur 1, Gällande planer. Ny plan i rött (inklippta scannade 

planer sammanfogade i möjligaste mån) 
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en gemensamhetsanläggning och en samfällighetsförening som skulle förvalta 

gemensamhetsanläggningen vid en lantmäteriförrättning. Sådant bildande kom inte att ske. 

Istället har kommunen stått för ägande, drift och underhåll av de allmänna platserna. 

I denna detaljplan berörs del av tre gällande byggnadsplaner, samtliga med förordnanden 

enligt nämnd paragraf. Mark som berörs är parkmark inom de kommunalt ägda fastigheterna 

Bålsta 3:354, 2:108, 2:202 samt Gillmarken 1:1. 

1.3.6 Kommunala beslut i övrigt 

Lokaliseringen av det nya särskilda boendet baseras på en lokaliseringsutredning. Olika 

platser har prövats, men ansetts som mindre lämpliga, från Åsleden i norra Bålsta (KS 

2015/202), till längst in på Dalvägen (KS 2015/252). Som ett led i utredningsarbetet 

genomfördes en studie, där olika platsers förutsättningar för ett boende kartlades. Med 

utgångspunkt i studien tog Kommunstyrelsen (2016-05-23) beslut om att läget vid 

Kyrkcentrum var det bäst lämpade (KS 2016/293). Den 3 april 2018 tog Kommunfullmäktige 

beslut om att uppdra till Håbohus AB att genomföra byggnation av boendet. 
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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, såsom markförhållande, handlar det 

bland annat om hur befintlig bebyggelse, tillgång till service och trafiksituationen ser ut. 

Under rubriker där planförslaget medför förändringar, eller förändringar bedöms påverka en 

rubrik, beskrivs detta under ”planförslag”.  

När planbestämmelser i plankartan berörs i texten förtydligas kopplingen med aktuell 

bestämmelse (inom parentes). Texten ska även ge en beskrivning av tankar och motiv till 

bestämmelsen. 

2.1 Bakgrund 

Under 2014 utryckte Socialnämnden behov av utbyggnad inom nämndens 

verksamhetsområde för perioden 2015-2024. Det handlade om 20 platser 2017, 40 platser 

2019 samt 40 platser 2024. Som ett första steg presenterade Fastighetsenheten, i juni 2015, en 

lokaliseringsplan för äldreboende där sju alternativa platser identifierades och plats 1 Norra 

Ullevi (Åsleden) bedömdes som bäst lämpad. I augusti samma år beslutade Kommunstyrelsen 

enligt 2015-08-31 § 136 om planuppdrag för ett särskilt boende om 40 platser vid Åsleden 20. 

Under det inledande arbetet, och i diskussion med arbetsråd, blev det dock tydligt att platsen 

inte var lämplig för ändamålet. Bland annat lyftes avståndet till centrum och den väl kuperade 

terrängen. I samma diskussioner framhölls istället alternativ 6, Dalvägen som den mest 

lämpliga platsen. Kommunstyrelsen beslutade därpå enligt 2015-10-26 § 159 om upprättande 

av detaljplan för boende samt förskola vid Dalvägen. I beslutet gavs även kommundirektören 

i uppdrag att utreda nya alternativa platser för särskilt boende. 

Parallellt med detaljplanearbetet genomfördes en inventering av möjliga tomter för 

lokalisering av tillfälligt särskilt boende och flyktingmottagande. I det arbete 

uppmärksammades parkeringen med omkringliggande naturmark vid Kyrkcentrum som ett 

alternativ. Med rådande planförhållande i form av parkmark var ett tillfälligt bygglov i 

praktiken inte möjligt. Samtidigt framkom svårigheter i arbetet med detaljplanen för 

Dalvägen, där den tänkta samlokaliseringen av förskola och särskilt boende hade växt i antal 

avdelningar, för båda verksamheterna. Verksamheterna bedömdes komma att alstra alltför 

mycket trafik alltför långt in på återvändsgatan Dalvägen. 

Som del i kommundirektörens utökade uppdrag genomfördes en ny utvärdering av möjliga 

platser för särskilt boende. Utvärderingen rekommenderade tidigare uppmärksammade plats 

vid Kyrkcentrum och kommunstyrelsen tog beslut om planuppdrag (2016-05-23 § 106). 

Med platsen för boendet utpekad har planarbetet satts igång och platsens förutsättningar 

undersökts. Samtidigt har formen för boendets drift och ägande varit föremål för diskussion, i 

slutänden är det nu Håbohus som har fått i uppdrag att uppföra det särskilda boendet.  
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2.2 Plandata 

Planområdet inkluderar Kyrkcentrum, 

parkeringen i sydväst med 

omkringliggande skogsparti samt ett 

mindre markområde på motsatt sida 

Västerhagsvägen. Samma väg ansluter 

ned i norr cirka 500 meter till Gamla 

Bålsta, medan Bålsta centrum ligger drygt 

en kilometer åt sydost. 

2.2.1 Planområde och 

angränsande områden 

Planområdet är cirka 24 000 kvm och 

inkluderar naturmark, parkerings- och 

vägytor samt Kyrkcentrum. Området har 

även anpassats efter gällande planer, och 

inkluderar därför även del av 

Västerhagsvägen. 

2.2.2 Riksintressen  

Planområdet ligger inom influensområdet 

för luftrum (försvarsmakten), men med 

föreslagen höjd på bebyggelsen berörs 

inte riksintresset. 

2.2.3 Strandskydd 

Planområdet berörs inte av något strandskydd. 

2.2.4 Fornlämningar 

Delar av platsen är planlagd sedan antagandet av Y2 1956 och innan dess fanns ingen 

bebyggelse i området. Strax söder om planområdet finns två fornlämningar i form av 

stensättningar (gravar) från brons- eller järnåldern. Liknande fynd har gjorts strax öster om 

planområdet. Med läget upp mot åskrönet intill tidigare havsbottnen (Västerängen och i 

förlängningen Gröna dalen) har närområdet troligen och uppenbarligen använts tidigare under 

historien, i närområdets fall vittnas om flertalet gravplatser. 

I samråd med Länsstyrelsen har den samma ansett att det är möjligt att ytterligare 

fornlämningar finns inom planområdet. Länsstyrelsen krävde därför att en arkeologisk 

utredning genomfördes för planområdet. Sådan utredning genomfördes under våren 2017. 

Utredningen visade inte på några spår av fornlämningar i området, den visade istället på att 

relativt stor del av markområdet är uppbyggt på fyllnadsmassor. I Länsstyrelsens yttrande 

rörande utredningen konstateras att de kända fornlämningarna i anslutning till planområdet 

bör ges en skyddszon om 30 meter. För eventuella åtgärder inom zonen krävs tillstånd från 

Länsstyrelsen. 

Figur 2, Planområdets läge i Bålsta 
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Planförslag: 

För att inte riskera fornlämningarna (inklusive dess skyddszon) och för att göra 

förutsättningarna för markanvändningen i planen så tydlig som möjligt justeras plangräns i 

söder. På så sätt ingår endast skyddszon till fornlämning i norr, och där ingen förändrad 

markanvändning föreslås (allmän natur- och gatumark). 

 
Figur 3, Kända fornlämningar markerade med en radie om 30 meter. 

2.2.5 Behovsbedömning och förenlighet med 3-5 kap MB 

Vid upprättande eller ändring av en detaljplan ska kommunen alltid undersöka om planen kan 

antas leda till betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 11-18§ miljöbalken. I undersökningen 

deltar olika professioner inom kommunen i en så kallad behovsbedömningsgrupp vilka 

upprättar en behovsbedömning. I detta fall har kommunen, med utgångspunkt i 

behovsbedömningen, bedömt att planen inte kommer att leda till betydande miljöpåverkan. 

Bland annat utifrån att detaljplanen inte berör något natura 2000-område, samt inte bedöms 

medföra betydande miljöpåverkan utifrån MKB-förordningens andra och fjärde bilaga. 

Kommunens bedömning har samrådigts med Länsstyrelsen, vilka instämde i kommunens 

bedömning. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer därmed inte att upprättas, utan 

planen konsekvenser (miljömässigt, socialt och ekonomiskt) beskrivs istället översiktligt i 

slutet av denna planbeskrivning. 

Förslaget till detaljplan är förenligt med 3 kap. miljöbalken som gäller lämplig användning av 

mark och vattenområden samt 5 kap. som gäller miljökvalitetsnormer för utomhusluft, 

omgivningsbuller och vattenförekomster. Något riksintresse enligt 4 kap. berörs inte.  
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2.3 Natur 

2.3.1 Mark och vegetation 

Planområdet ligger i kanten på rekreations- och skogsområdet mellan Västerdalen och 

Västerängen. Skogen löper längs åsbranten i nord-sydlig riktning för att brytas av åt öster 

strax söder om planområdet. I anslutning till riktningsbrytningen finns en mindre ravin med 

utflöde ned mot Västerängen, med ett fall på omkring 10 meter. Ravinen tar sin början vid 

Kyrkcentrum och avgränsar effektivt planområdet mot sydost. I motsatt riktning, i nordväst, 

möter planområdet bostadsområdet Östra Gillmarken som ligger omkring sju meter högre, 

uppför en bergsknalle. 

 
Figur 4, Bäckravinen ned mot Västerängen respektive upp mot planområdet, med Kyrkcentrum skymtandes till 

höger. 

Västerhagsvägen passerar norr om den nordvästra delen av planområdet med en höjdskillnad 

på omkring 3 meter vid tunnelundergången och sedan ned i plan med omgivningen strax 

innan Kyrkcentrum, där vägen även passerar genom planområdet. 

 
Figur 5 Bergssluttningen upp mot Östra Gillmarken med passagen under Västerhagsvägen, samt entrén till 

naturområdet söder ut från parkeringen. 

Planförslag: 

Planen föreslås ge möjlighet att utnyttja delar av skogen för en ny byggnad, men främst för 

utegård till boendet. En exploatering kommer därför medföra att skogsområdet naggas i 

kanten, men ska samtidigt verka för att stärka entrén till området. Från att vara en parkerings- 

och avställningsplats till en plats och byggnad som används dygnet runt. 

2.3.2 Naturvärden 

Inom eller i anslutning till planområdet finns inga särskilt utpekade naturvärden. 
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Planförslag: 

Även om området saknar särskilt utpekade naturvärden ska en exploatering ta hänsyn till 

naturförhållandena. I detta fall innebär en exploatering att viss vegetation tas i anspråk och 

ersätts med byggnad och utegård. Med ett hänsynstagande till platsens förhållanden, bör 

utformningen av byggnaden ha stora möjligheter att passas in väl i grönskan. En viktig aspekt 

är också att vid anläggandet visa stor hänsyn, så att så liten del av den mark som inte 

exploateras påverkas negativt (skador på trädstammar etc.). 

2.3.3 Geotekniska förhållanden 

Som underlag för att bedöma de geotekniska förhållandena genomfördes en undersökning 

genom Bjerking under september till och med november 2016. Undersökningen begränsades i 

huvudsak till området i detaljplanen utpekat för vård. Undersökningen visar att jorden i 

området huvudsakligen består av växellagringar av sand, silt och lera (upp till 4 meter) på 

friktionsjord (morän på omkring 1-2 meter) och därunder berg. Under hårdgjorda ytor 

(parkering) förekommer även fyllnadsmaterial (upp till 2 meter). 

Utredningen ger grundläggningsrekommendationer för hus med och utan källare, där 

källarlösning kräver omfattande sprängningsarbete. Del av byggnaden bedöms kunna 

grundläggas med platta på mark, medan det södra markområdet kräver kortare pålning.  

För Kyrkcentrums fastighet finns sedan tidigare en undersökning. 

Planförslag: 

Med föreslagen grundläggningsteknik bedöms inte närheten till ravinen utgöra någon risk för 

byggnaden. Samtidigt bör befintlig släntlutning ned i ravinen inte förändras utan att 

förhållandena studeras i detalj, vilket främst handlar om anläggande av gårdsmiljön. Med 

begränsad byggrätt enligt plankartan, och grundläggning enligt undersökningens 

rekommendationer bedöms inga ytterligare bestämmelser som nödvändiga. 

2.3.4 Grund- och ytvatten 

I samband med den geotekniska undersökningen genomfördes även mätning av 

grundvattennivån, vilken varierade mellan 4,8 och 5,2 meter under marknivå i en punkt samt 

2,6 och 3,1 meter i en ytterligare punkt. I en tredje punkt uppmättes ingen vattennivå och 

nivån går därmed lägre än 3,8 meter. Nivåerna är förhållandevis låga, vilket ger goda 

förutsättningar för infiltration av dagvatten i området. 

För att anlägga en byggnad med källare bedöms grundvattennivån behöva sänkas med en 

halvmeter under schaktbotten. 

Planförslag: 

Eftersom sänkning av grundvattennivån (i detta fall genom pumpning) kan bidra till 

ytterligare komplikationer och behov av kontroll, förbjuds anläggande av källare inom 

kvartersmark för vårdboende (b1). 

2.3.5 Recipient 

Hela planområdet har avrinning mot Kalmarviken och i förlängningen till Mälaren-

Prästfjärden. Recipienten har god ekologisk status, men uppnår inte god kemisk status. 
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Planförslag: 

Föreslagen markanvändning inom planområdet ska inte bidra till att försämra recipientens 

ekologiska status och därmed äventyra miljökvalitetsnormen för vattenkvalitén. 

För att säkerställa att normen upprätthålls ska dagvatten från hårdgjorda ytor tas omhand 

lokalt, inom kvartersmarken. Om vattenflöden inte kan tas omhand/infiltreras inom 

kvartersmarken ska flödet fördröjas. Ytterligare beskrivning av planförslagets hantering av 

dagvatten återfinns under rubrik 2.6.2. 

2.4 Bebyggelse 

Planområdet inkluderar Kyrkcentrum, ägt av Svenska kyrkan. I övrigt är området obebyggt. 

Planförslag: 

Planen föreslår en ny huvudbyggnad för vårdboende med möjlighet till caféverksamhet 

(D1,C2), på parkeringen precis söder om Kyrkcentrum. För själva kyrkan (C1) föreslås inga 

förändringar av huvudbyggnaden 

2.4.1 Bostäder 

Planområdet ligger i anslutning till ett större bostadsområde med koppling till Gamla Bålsta, 

med främst småhusbebyggelse, men även enstaka flerbostadshus. Inom planområdet finns 

inga byggnader för bostadsändamål. 

Planförslag: 

Planen föreslås medge uppförande av ett vårdboende, för personer i behov av särskilt boende, 

ett boende med bemanning dygnet runt. 

2.4.2 Arbetsplatser, övrig bebyggelse 

Kyrkcentrum är Svenska Kyrkans kyrka i Bålsta. Kyrkans verksamhet ger flertalet 

arbetstillfällen bland annat i form av öppen förskola.  

Planförslag: 

Föreslaget vårdboende kommer fungera både som boende och som arbetsplats, med bland 

annat vård- och omsorgspersonal. 

2.4.3 Offentlig och kommersiell service 

Handels- och affärsverksamheter återfinns närmast i Gamla Bålsta i form av livsmedelsaffär, 

restauranger, biograf med mera. Ytterligare utbud finns på något längre avstånd i Bålsta 

Centrum. 

Strax nordöst om planområdet ligger Västerängsskolan och vid Dalvägen, vars början tar vid 

precis nedanför sluttningen mot nordöst, ligger två särskilda boenden för äldre. 

Planförslag: 

Planförslaget inbegriper offentlig service i form av vårdboende. I och med platsens läge och 

avstånd till Gamla Bålsta samt områdets begränsade yta föreslås ingen kompletterande 

service. 
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2.4.4 Placering och utformning 

Kyrkcentrum består utav en byggnad uppförd i ett plan, men med varierande höjder. 

Byggnaden består utav flertalet ihopkopplade delar med olika funktioner och verksamheter 

med en total yta på cirka 1700 kvm. Under åren har byggnaden byggts till där vissa delar 

avvikit mer eller mindre från gällande byggnadsplan. 

 
Figur 6, Kyrkcentrum från nordväst 

Planförslag: 

Planförslaget föreslår att byggrätten för Kyrkcentrum anpassas utifrån faktiskt utformning och 

utbredning. Gällande plan ger möjlighet att bebygga början av ravinen och ny plan förslår 

istället att byggrätten förskjuts bort från ravinen. Utöver byggrätten för huvudbyggnaden 

föreslås även möjlighet till komplementbyggnader i norr genom en bestämmelse om så kallad 

korsmark. För att säkra huvudsaklig placering och karaktär på befintlig byggnad föreslås att 

övrig mark bestäms som så kallad prickmark, att byggnad inte får uppföras. Maximal 

nockhöjd bestäms till 43 meter över nollplanet ( ). Vilket i praktiken innebär generellt 10 

meter över dagens marknivå. Användningen av höjd över ”noll planet” används för att på ett 

relativt enkelt sätt bestämma en gemensam höjd oavsett om marken sluttar uppåt eller nedåt. 

Den angivna höjden gäller alltså oavsett marknivåer. Med tanke på att byggnaden i så pass 

stor utsträckning varierar i höjd, utgår maxhöjden från den högsta delen (kyrksalen).  

Högsta höjd för vårdboendet föreslås begränsas till två skilda höjder. Tomten närmast 

Västerhagsvägen och Kyrkcentrum begränsas till 43 meters nockhöjd över nollplanet och 

tomten längre in i skogspartiet till 47 meter. Avsikten är att begränsa byggnaden till två 

respektive tre våningar, med en utformning som spelar med Kyrkcentrums varierade tak med 

genomgående låg lutning. Skulle en viss typ av konstruktion, så som träbjälklag visa sig kräva 

ytterligare höjd för att möjliggöra två respektive tre meter bedöms en sådan avvikelse ligga i 

linje med detaljplanens syfte. 

Byggnaden begränsas vidare i byggnadsarea till högst 35 procent av fastigheten (e1). Den väl 

tilltagna byggrätten ger möjlighet att variera utbredning av byggnaden. Första våningsplanet, 

med gemensamma och publika lokaler, ges möjlighet att sträckas ut. 
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Figur 7, Illustration (Håbohus) kring möjligt läge och utformning av byggnad (grå) samt angöring. Byggnaden i 

illustrationen uppgår till cirka 2300 kvm byggnadsarea jämfört med planens maximala utnyttjande på drygt 

2500 kvm. 

I och med byggnadens storlek och längd samt dess möte med gång- och cykelväg, finns risk 

att delar av fasaden blir väldigt långa och enformiga. Planen föreslås därför kräva tydliga 

avbrott (förskjutning) var 30:e meter (f1). På så sätt ges förutsättningar för att motverka en 

alltför enformig miljö generellt och specifikt för passerande på gång- och cykelvägen. Om 

byggnaden utförs med ett antal vingar ut från en central kropp skulle kopplingen mellan vinge 

och central kropp kunna fungera som ett sådant avbrott. 

För att undvika bullerstörning (beskrivs närmare under rubrik 2.7.4) för huvudbyggnaden får 

boendet inte placeras närmare än 20 meter från Västerhagsvägen, vilket bestäms med så 

kallad prickmark.  

Vårdboendet ska utformas med hänsyn till Kyrkcentrum, där stor vikt ska läggas på att skapa 

ett samband, där den nya byggnaden inte blir dominerande över kyrkan. 

I och med boendets läge, nära inpå både Västerhagsvägen och gång- och cykelväg, bör 

belysningen längs dessa beaktas vid utformning av lägenheter och fasad. På så sätt kan 

störningseffekter av belysning in i lägenheterna förebyggas. Potentiellt kan belysningen 

anpassas, men kostnaden ligger då på vårdboendet och är begränsad till material enligt 

kommunens tekniska handbok. 
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2.4.5 Stadsbild/landskapsbild 

Planområdet med närområde kännetecknas av en blandning av byggnader och 

byggnadsformer, i huvudsak småhus, men även flerbostadshus och inte minst kyrkan. 

Planförslag: 

För att inte helt dominera stadsbilden, föreslås ny byggnad för vårdboende begränsas till två 

våningar närmast Västerhagsvägen och Kyrkcentrum med en möjlig stegring till tre plan 

längre in på tomten. Vidare ska byggnaden sträcka sig in djupt på tomten och på så sätt 

minska fasadytan ut mot Västerhagsvägen. 

2.4.6 Angränsande bebyggelse 

På motsatt sida av Västerhagsvägen möter så väl villabebyggelse som mindre flerbostadshus 

upp. Bebyggelsen är väl indragen från vägen och tomterna karakteriseras av ordentliga häckar 

och plank ut mot Västerhagsvägen. I nordväst ligger bostadskvarter inom Östra Gillmarken, 

förskjutna i höjdled om cirka sju meter samt med en del av skogsområdet som avskärmande 

ridå. 

 
Figur 8, Närmaste bostadsfastigheter, nordväst om planområdet. 

Planförslag: 

I och med planområdets delvis avskärmade läge, bedöms föreslagen möjlighet till ny byggnad 

inte påverka den närliggande bebyggelsen. 

2.4.7 Tillgänglighet 

Planområdet ligger uppe på en ås och kopplingen till Gamla Bålsta och centrum är förknippad 

med en lång och förhållandevis kraftig stigning. Till centrum finns samtidigt möjligheten till 

en längre skogspromenad, där höjdskillnaden tas ut succesivt. 

Vidare angör buss 304, den mjuka linjen, precis i anslutning till Kyrkcentrum. Busshållplatsen 

saknar lokal koppling både till gångväg och till kyrkan. 
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Figur 9, Skogsridån mot Östra Gillmarkens bostadsområde, samt busshållplatsens ensliga läge längs 

Västerhagsvägen. 

Planförslag: 

Planen föreslår en ny gångväg, mellan passagen under Västerhagsvägen och Kyrkcentrum. 

Med en sträckning parallellt längs Västerhagsvägen ges även möjlighet att koppla på 

busshållplatsen. 

2.5 Det offentliga rummet 

2.5.1 Gatustruktur 

Planområdet ansluter till Västerhagsvägen som vidarekopplar mot Stockholmsvägen i norr 

och Kraftleden i väster.  

Genom området går två gång- och cykelvägar som sammanstrålar i söder. Den ena ansluter 

till området via gångtunnel under Västerhagsvägen i området nordvästra hörn och den andra 

via övergångställe över Västerhagsvägen i höjd med Kyrkcentrum. Den förstnämnda är del i 

ett större gångvägsnät som kopplar samman bostadsområdena öster om kraftleden med 

varandra och i förlängningen även med Västerängen längre åt öster och Gröna dalen i söder. 

Figur 10, Sammanstrålande gångvägar söder om planområdet, samt upphörande gångväg från Kyrkcentrum. 

Planförslag: 

Planen föreslår ingen förändring av den övergripande gatustrukturen. Den informella gång- 

och cykelvägen som utgår från Kyrkcentrum och vidare mot sydöst, in i skogsområdet, korsar 
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tänkt tomt för boendet och kommer därför att tas bort. Som kompensation föreslås en gång- 

och cykelväg dras mellan gångtunneln, busshållplatsen och Kyrkcentrum.  

Figur 11, Illustrerar befintliga gångvägar i blått och grönt, där den gröna, vilken kommer blockeras 

av ny byggnad och tomt, föreslås ersättas med gul sträckning. 

2.5.2 Gatumiljö 

Närområdets gatu- och gångbanemiljöer är varierat, till stor del separerat (Västerhagsvägen), 

men även informellt sammanlagt i villaområdets lokalgator. 

Planförslag: 

Gång- och cykelvägen in mot skogsområdet (gång- och cykelväg) kommer att få en 

förändrad karaktär. Från att tidigare passera en parkering karakteriserad som baksida ramas 

vägen in med bebyggelse och aktivitet dygnet runt. 

2.5.3 Mötesplatser 

Kyrkcentrum fungerar idag som mötesplats, främst kopplad till den religiösa verksamheten, 

men även med friare verksamhet. 

Planförslag: 

Med ett vårdboende finns möjligheten att de båda verksamheterna stimulerar möten 

gemensamt, samtidigt som det finns en begränsande faktor i religiös tillhörighet. 

2.5.4 Friytor - lek och rekreation 

Inom planområdet finns inga särskilt anordnade ytor för vare sig lek eller rekreation. Det 

anslutande skogsområdet bjuder på ett spännande landskap med stora nivåskillnader och 

utnyttjas i stor utsträckning av barn och ungdomar (främst från Västerängsskolan). Området 

ansluter, förutom med genomgående gång- och cykelbanor, endast in via mindre stigar.     

Planförslag: 

Planförslaget ska ge förutsättningar för ett intressantare och framförallt tryggare möte mellan 

bebyggelse och skogsområde. Det anläggs inga allmänt tillgängliga ytor för rekreation, men 

planförslaget tar heller inga sådana ytor i anspråk, eller försvårar åtkomsten av skogsområdet. 
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2.5.5 Trafikflöden och prognos 

Enligt trafikmätningar genomförda i maj 2015 låg antalet fordonsrörelser vid anslutningen till 

Kraftleden på cirka 2 500. Skyltad hastighet är 50km/h, men genomsnittlig hastighet var 

endast 42 km/h. Vid planområdet är dock hastigheten begränsad till 30 km/h. 

Planförslag: 

I för hållande till befintlig trafikmängd bedöms inte planförslaget leda till någon större ökning 

av trafiken. Byggnaden begränsas till just vårdboende, och det är då främst personal, 

besökande samt varuleveranser som genererar trafik. 

2.5.6 Kollektivtrafik 

Precis i anslutning till nordvästra delen av om planområdet ligger en busshållplats som 

trafikeras av linje 310 (cirka 1/h under morgon- och dagtid), regionbuss mot Krägga och linje 

305, tätortsbuss mot Hagviken/Skörby (cirka 2/h kvällstid) samt linje 304, den så kallade 

mjuka linjen (cirka 1/h under morgon- och dagtid), båda med timmestrafik till/från Bålsta 

station. Busshållplatsen saknar gångvägsanslutning och resenärer tvingas därmed ta sig över 

en grässlutning eller gå längs Västerhagsvägen för att komma vidare. 

Planförslag: 

Planförslaget medger en förbättrad koppling mellan busshållplats och närområde, och därmed 

ökad tillgänglighet till det nya boendet, Kyrkcentrum och närområdet. 

2.5.7 Angöring 

Befintlig utfart finns i höjd med och till del även inom Kyrkcentrums fastighet, vilken även 

försörjer den större parkeringen. 

Planförslag: 

Utfarten vid Kyrkcentrum föreslås försörja även nytt boende. För att säkra utfarten för 

boendet, och för att fördela kostnader för underhåll av mark och anläggningar, bör därför en 

gemensamhetsanläggning bildas (g1). Anläggningen föreslås även innehålla en mindre del 

parkering, vilket beskrivs närmre under nästa rubrik (2.5.8). 

De begränsade anslutningsmöjligheterna till tomten för det särskilda boendet gör att all trafik, 

besökande som varu- och avfallstransporter, angör via samma infart. Vid utformande av ny 

byggnad ska samtidigt en separation mellan entré och varuintag eftersträvas. 

2.5.8 Parkering 

Inom planområdet finns en större parkering som förutom användning som avställningsplats 

och tillfälligt upplag kanske främst används för besöksparkering till Kyrkcentrum. 

Parkeringen ligger samtidigt till största del på kommunal mark. I norra delen av planområdet 

finns ytterligare parkering, vilken även den är dragen över fastighetsgränsen. 

Inom Kyrkcentrums fastighet finns cirka 12 parkeringsplatser, varav cirka 5 är reserverade för 

personal. På kommunens mark finns ytterligare cirka 11 platser för personal och cirka 25 för 

besökande. 
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Figur 12, Befintlig parkering sydväst om Kyrkcentrum. 

Planförslag: 

Med en föreslagen bebyggelse enligt planförslaget minskas antalet parkeringsplatser söder om 

Kyrkcentrum och de återstående krävs troligen i stor utsträckning för personal och 

besöksparkering till det nya boendet.  

En verksamhets/fastighets parkeringsbehov ska lösas inom den egna tomten/fastigheten. I 

detta fall har Kyrkcentrum för avsikt att anlägga en ersättande parkering från in/utfarten mot 

ravinen, om cirka 18 platser. För ursprungligt behov saknas därmed cirka 7 platser. Vidare 

föreslås vårdboendet angöra via Svenska kyrkans tomt. För att lösa båda frågorna och ge 

möjlighet till ett samutnyttjande av parkering avsätts mark för en gemensamhetsanläggning 

för infart och parkering (g1).  

Personalparkeringen i norr föreslås övergå i Svenska kyrkans ägo genom en 

fastighetsreglering. 

2.6 Tekniska frågor 

2.6.1 Vatten och avlopp 

Planområdet ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. 

Ledningsdragningen i området är samtidigt förlagd norr om Västerhagsvägen. 

Planförslag: 

En anslutning till vårdboendet skulle kräva en ny anslutningspunkt. En ledningsdragning 

skulle därmed kräva korsande av Västerhagvägen. Med utgångspunkt i marknivåerna i 

området kommer troligen även en pumpanläggning krävas för att leda spillvattnet till 

befintligt nät.  

2.6.2 Dagvatten 

I dagsläget leds dagvatten genom planområdet i en ledning under parkeringen, från 

undergången under Västerhagsvägen med utmynnande i ravinen. Ledningen kopplar även på 

dagvatten från större delen av parkeringsytan. 

Planförslag: 

Då befintlig dagvattenledning ligger inom föreslagen byggrätt för vårdboendet, kommer 

ledningen behöva flyttas. Ny lednings läge bestäms utifrån skisserat förslag till nytt boende 

inkommen från Håbohus under mars (u). 
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Föreslagen exploatering (för vårdboende) kommer att leda till större flöden av dagvatten än i 

dagsläget. I enlighet med kommunens dagvattenpolicy, ska inte dagvattenflödet från 

planområdet öka i och med utbyggnaden.  

Även de faktiska förhållandena för området sätter begränsningar på utflöde. Redan idag är 

flödet genom befintlig ledning och vidare ned i ravinen tidvis i nivå med kapaciteten för 

nedströms brunn- och ledningssystem.  

På uppdrag av kommunen har Norconsult tagit fram en dagvattenutredning för att beräkna 

tillkommande avrinning och behov av fördröjning. Utredningen redovisar flödesriktning i 

befintligt ledningssystem och i markplan. Utredningen redovisar även markförhållandena, 

vilka bedöms som goda för infiltration av dagvatten.  

 
Figur 13, Bilaga 1 från dagvattenutredningen, visandes område A och B, 

befintligt dagvattensystem (gröna och blå linjer)  samt avrinning (pilar). 

Utredningen fokuserar på de planerade förändringarna i form av nytt vårdboende (område A) 

respektive ny parkering vid Kyrkcentrum (område B). Som utgångspunkt har en uppskattning 

om en utbyggnad av tomten enligt tabell på nästa sida använts. Ytorna kan komma att skilja 

sig mot faktisk exploatering, men är samtidigt framtagna utifrån en genomgång av ett flertal 

skisser på tänkt verksamhet. 

Utredningen baseras på antagande om olika ytor (vilka generera olika mycket dagvatten). 

Sedan utredningens framtagande har exploatören tagit fram ett skissförslag vilket redovisar 

mindre tak och trafikytor, till fördel för planering och grönytor. Sedan utredningen har även 

planområdet justerats något, och område A är nu cirka 350 kvm mindre.  
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Utredning Skissförslag 

Tak 2600 2300 

Hårdgjort/ej trafikerat 1200 1200 

Plantering/grönyta 2590 3117 

Trafikyta 1778 1200 

Summa område A 8167 7800 

För vårdboendet redovisar utredningen ett behov av fördröjning om ca 48 kbm. Fördröjning 

av den volymen dagvatten kan ske på flera olika sätt. Utredningen går inte in närmare på 

alternativ, men redovisar volymen utifrån de olika ytorna. Vatten från tak, natur och 

hårdgjorda ytor fördelas ganska jämt om mellan 15-17 kbm vardera. Vatten från hårdgjorda 

ytor kan vidare delas in i vatten från trafikytor (60 %) och gårdsytor (40 %), där de tidigare är 

det dagvatten som främst kräver rening.  

I och med förändringen enligt skissförslaget bedöms fördröjningsbehovet minska. Faktiskt 

behov fastställs lämpligen i samband med projektering, med utredningen som underlag. 

Eftersom marken sluttar ned mot ravinen i öster, och största andel hårdgjord yta bedöms 

komma till i väster och norr, bör fördröjnings magasin anläggas i öster (i 

avrinningsriktningen). På så sätt kan överflöde lättare ledas nedströms och på så sätt minimera 

risk för skador på bebyggelsen. Fördröjningen kan även med fördel göras som del av 

gårdsmiljön, med mer eller mindre öppna diken. Med en delvis fyllnad av grus/makadam kan 

även reningseffekten utökas.  

För vattnet från trafikytorna krävs rening. Som första steg i omhändertagandet ska en 

oljeavskiljare installeras. Därefter leds lämpligen vattnet genom delvis grusfyllda magasin 

eller diken, med överflödesledningar mot ravinen. 

De föroreningar (förhöjda förekomster av ämnen) som trafikytor/mindre gator främst ger 

upphov till hanteras effektivast genom magasin eller diken fyllda med makadam (framförallt 

tungmetaller, men även olja och partiklar). Därutöver kan torra diken för avledning till och 

ifrån ytterligare säkra rening av näringsämnen (fosfor och kväve).  

Från trafik- och takytor leds samtidigt dagvattnet relativt enkelt dit lämpligt, vilket skulle 

kunna vara till magasin under parkeringsytorna. Vid extremregn är det samtidigt viktigt att 

säkerställa att vattnet inte samlas upp mot en byggnad. Vilket dels hanteras genom en 

höjdsättning där bebyggelsen anläggs högre än anslutande hårdytor, alternativt avskiljs med 

kantsten. 

För att uppnå effektiva fördröjnings,- och infiltrationsmagasin ska hänsyn tas till 

grundvattennivån i området. Där ger ett större avstånd till grundvattnet framförallt bättre 

förutsättningar för infiltration, men till mindre del även bättre rening (när vattnet passerar 

genom de grusrika jordlagren). 

Det dagvatten som ändå passerar planområdet (befintligt flöde samt vid extremregn) kommer 

i framtiden även att passera planerad dagvattenanläggning i Gröna Dalen. På sikt förbättras 

därmed vattenkvalitén än mer (även till del för aktuellt planområde). 
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Eventuell fördröjning i ravinen (som funnits med i samrådshandlingen) ingår inte längre i 

detaljplanearbetet, men någon form av erosionsskydd bör beaktas. Ett sådant skydd skulle 

även kunna fungera som fördröjning av flera mindre volymer. Eventuellt skydd regleras inte i 

detaljplanen, men kan med fördel inkluderas i exploateringskalkylen vid genomförande av 

detaljplanen samt försäljning av marken. 

En möjlighet att minska avrinningen, med potential att även bidra till en större biologisk 

mångfald samt bättre reglering av lokalklimatet, är att anlägga så kallade gröna tak. Gröna tak 

har, beroende på dess typ, möjlighet att ta omhand mindre eller större regnmängder. På så sätt 

kan behovet av fördröjningsmagasin eller liknande minskas. Gröna tak skulle även kunna 

bidra till att mildra uttrycket av den lite större byggnadsvolymen. 

2.6.3 Markavvattning 

Planområdet berör markavvattningsföretaget Väppeby-Bålsta, och dess dragning ned mot 

Gröna dalen och i förlängningen Kalmarviken. 

Planförslag: 

Med föreslagna övergripande åtgärder kring dagvatten bedöms inte markavvattningsföretaget 

påverkas. Kommunen har samtidigt för avsikt att upphäva företaget i samband med 

framtagande av planprogram för Gröna dalen. 

2.6.4 Översvämningsrisk 

I och med planområdets läge, med stora nivåskillnader främst ned mot nordöst samt i ravinens 

början, bedöms risken för översvämning inom planområdet som väldigt liten. Risken för lokal 

översvämning nedströms från planområdet bedöms som högre. Vid extremregn ansamlas inte 

bara dagvatten från ledningssystem utan även från det större skogsområdet.  

Planförslag: 

För att inte förvärra situationen nedströms läggs stor vikt vid lokalt omhändertagande av 

dagvatten, som behandlas under föregående rubrik (2.6.2). 

2.6.5 El-, tele- och datanät 

El-, tele- och datanät finns draget i närområdet och anslutet till närmaste bebyggelse. 

2.6.6 Värme och energi 

Håbo kommuns klimatstrategi ger bland annat riktlinjer för ett minskat energianvändande. För 

att bli en fossilbränslefri kommun 2050 ska kommunen verka för att minska 

energiförbrukningen i fastigheter och transporter. Kommunen ska även verka för att öka 

andelen förnybar energi. 

I första hand bör fjärrvärmenätet utnyttjas, för att på så sätt utnyttja storskaliga lösningar. Där 

det inte är möjligt eller kostnadseffektivt att ansluta bör istället andra förnybara energikällor 

utnyttjas. Alternativa uppvärmningssätt kan vara med jord-, berg- eller sjövärmepump, 

solfångare med mera.  

Även för energiförsörjningen bör förnyelsebara alternativ användas, så som solceller eller 

vindkraft.  
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Planförslag: 

Närmaste fjärrvärmeledning är anslutningsledning till Västerängsskolan. Utan att noggrannare 

undersöka förutsättningarna för dragning uppskattas den genaste dragningen mot vårdboendet 

till cirka 400 meter. Möjlighet till anslutning bedöms lämpligen i samråd med EON, ägare av 

ledningsnätet. Alternativa förnyelsebara uppvärmningssätt förespråkas. 

För energiförsörjningen förespråkas solceller i den mån tak och/eller vägg yta i rätt 

väderstreck kan utnyttjas. Tomten omges i flera väderstreck av skog, vilken kan minska 

effektiviteten av både solceller och vindkraft. 

2.6.7 Avfallshantering 

Håbo kommun strävar ständigt efter en allt mer miljömässigt hållbar avfallshantering. I 

kommunens avfallsplan specificeras fem långsiktiga mål där kopplingen till detaljplanering 

främst kommer in i ett säkerställande om ytor för sortering och omlastning av avfall. 

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. 

2.7 Störningar, hälsa och säkerhet 

2.7.1 Miljökvalitetsnormer (MKN) för luft och vatten 

Planområdet ligger så pass till att fordonstrafiken inte riskerar normen för luftkvalité. 

Planområdets läge, på avstånd från större vägar och med en förhållandevis gles bebyggelse 

medför låga bakgrundshalter av både kväveoxid och partiklar. I dagsläget riskerar inte MKN 

för luft att överskridas. 

Omhändertagandet av dagvattnet sker idag genom ledningsnät, via ravinen, för att sedan 

kopplas på ledningsnätet igen och slutligen nå Kalmarviken. Som beskrivits tidigare under 

rubrik (2.3.5) uppnår Kalmarviken god ekologisk status, men inte god kemisk status.  

Planförslag: 

Planförslaget kommer leda till viss ökad trafik i närområdet, men inte av den omfattningen att 

MKN för luft riskerar att överskridas. För att uppnå MKN för vatten räcker det inte med att 

undvika försämrad kvalité, utan planering som denna ska verka för en förbättrad kvalité. 

Genom föreslagen dagvattenhanteringen är bedömningen att kvalitén kan förbättras, om än 

högst marginellt för recipienten.  

2.7.2 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: 

Det finns inga gjorda mätningar i direkt anslutning till planområdet, men med tanke på 

områdets geologiska förutsättningar ska ny byggnad utföras radonsäkert.  



23 

2.7.3 Förorenad mark 

Inga kända föroreningar finns inom området. Då delar av platsen, som föreslås för 

bostadsbebyggelse, använts som parkeringsplats kan det ha förekommit läckage från fordon 

och därmed förorenad mark.  

Som led i att kartlägga förutsättningarna tog därför DGE mark och miljö AB fram, på uppdrag 

av kommunen, en markteknisk miljöundersökning. Undersökningen visade att inga ämnen 

överskred riktvärdet för känslig markanvändning. Någon sanering är därmed inte nödvändig.  

2.7.4 Buller och vibrationer 

Utifrån dagens trafikflöde längs Västerhagsvägen och skyltad hastighet mellan 30 och 50 

km/h bör riktvärdet om 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå uppnås på cirka 20 till 25 meters 

avstånd från vägens mitt. 

Planförslag: 

För att säkerställa minsta avstånd mellan Västerhagsvägen och ny bostadsbyggnad 

genomfördes en bullerutredning (ÅF 2016). Utredningen bygger på ovan redovisade 

trafikmängd, tillägg utifrån förväntad exploatering inom planområdet och vid Björkvallen, 

samt en generell uppräkning av trafikflödet på två procent per år till och med 2026.  

Utredningen visar på ett minsta avstånd på omkring 19 meter för att uppnå värden under 

riktvärdet om 55 dB(A) ekvivalent nivå vid en teoretisk fasad. 

Minsta byggnadsavstånd till Västerhagsvägen föreslås därför utformas utifrån utredningen, 

men med en mindre buffert som marginal, totalt cirka 20 meter. Om det under fortsatt 

planarbete visar sig lämpligt av andra skäl att placera en byggnad närmare och/eller om 

byggnadens fasad utformas så att olika delar av fasaden reflekterar ljud mot annan del ska en 

komplettering av utredningen göras. 

En gemensam uteplats föreslås bakom byggnaden, ut mot skogen. På så sätt ges alla boende 

tillgång till en skyddad utemiljö. Ytterligare uteplatser kan anordnas åt valfritt väderstreck. 

Vid byggnation nära inpå Västerhagsvägen bör samtidigt uteplatser mot vägen undvikas. 

2.7.5 Barnkonventionen 

Barnkonventionen gör gällande 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. 

Planförslag: 

I detta fall, med ett planförslag fokuserat på vårdboende och vid en tidigare parkering, har inte 

barn som grupp hörts särskilt för synpunkter på förslaget. Med en tydlig avgränsning mot 

gång- och cykelväg och ravin bedöms planen kunna stärka sammanhanget mellan bebyggelse 

och skogsområde. En spännande lekmiljö, i form av bland annat ravinen, påverkas men bör 

även fortsatt kunna fungera som inspirerande lekmiljö. Med en aktivt använd byggnad/tomt i 

anslutning finns förutsättningar för att närområdet även upplevas tryggare. Vårdboendet 
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kommer troligen även fungera som ett lokalt landmärke och på så sätt förenkla barns 

orientering i närområdet, som del i väg till skola eller på väg till och från någon aktivitet. 

2.7.6 Trygghet 

Idag upplevs parkeringen som baksida. Området används sparsamt för avställning, 

exempelvis för timmer, alternativt som uppställningsplats för lastbilar.  

Planförslag: 

Som tidigare nämnts skapas ett sammanhang och en orienterbarhet med en ny byggnad. 

Vidare ges förutsättningar för aktiviteter under hela dygnet och därmed uppmärksamhet kring 

byggnadens närområde under stora delar av dygnet. 

På så sätt stärks säkerheten i viss utsträckning, men framförallt den upplevda tryggheten. För 

personer som passerar området och barn och unga som leker i närområdet.  

Vidare kräver planen en variation i fasaden mot gång- och cykelvägen för att på så sätt 

undvika en monoton och potentiellt otrygg närmiljö. 
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3. GENOMFÖRANDE 

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 inblandade i detaljplanens 

genomförande.  Det ska även framgå om kommunen avser att ingå exploateringsavtal eller 

genomföra markanvisningar.  

3.1 Ansvarsfördelning/huvudmannaskap  

Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. Det innebär att kommunen ansvarar för 

utbyggnad, drift och skötsel av allmänna platser, gator, torg och parker samt vatten- och 

avloppsledningar 

Håbo kommun ansvarar för utbyggnad av allmänna platser och vatten- och avloppsledningar 

fram till servis. 

Exploatören/fastighetsägaren ansvarar för anläggnings- och byggnadsarbeten inom 

kvartersmark. 

Respektive nätägare ansvarar för utbyggnad av sina ledningar inom planområdet. 

3.2 Avtal 

Planläggningen har startats på initiativ av kommunen på grund av en brist på lägenheter för 

personer i behov av särskilt stöd. Kommunen har för avsikt att hyra lokaler för att täcka 

behovet och har därför gett Håbohus i uppdrag att uppföra ett sådant särskilt boende. För att 

reglera kostnader och ansvar har därför kommunen och Håbohus tecknat ett planavtal.  

Innan antagande av detaljplanen ska även ett exploateringsavtal tecknas. Exploateringsavtalet 

ska bland annat reglera kostnader och ansvar för: 

 Utbyggnad av allmän plats/anläggningar (gångbana och busshållplats) 

 Utbyggnad inom kvartsmark 

 Ledningsflytt 

 Marköverlåtselse 

 Fastighetsreglering 

 

3.3 Fastighetsrättsliga åtgärder 

3.3.1 Markägoförhållanden 

Planområdet omfattar fem fastigheter: 

Gillmarken 1:1, Bålsta 2:108, 2:202 och 3:354 som ägs av Håbo kommun och till största del 

består utav gatu- och parkmark samt Bålsta 3:355 som ägs av Svenska kyrkan och innefattar 

Kyrkcentrum. 

Vidare berör planområdet den samfällda marken Bålsta s:28. Bålsta s:28 har åtta delägande 

fastigheter, Bålsta 2:75–2:80 och 2:110, som samtliga ägs av privatpersoner och Bålsta 2:234 

som ägs av Håbo kommun.  
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3.3.2 Förordnanden enligt 113 § byggnadslagen 

I den nya detaljplanen tas del av den allmänna platsmarken i anspråk till kvartersmark för 

vårdboende och parkering. Detta görs med anledning av att det idag finns ett stort behov av 

lägenheter för särskilt boende och att behovet bedöms fortsätta öka, dels på grund av en 

åldrande befolkning och dels på en totalt sett ökande befolkning i kommunen. Möjliga platser 

för att uppföra ett sådant boende i Bålsta har utretts och platsen ifråga, i anslutning till 

Kyrkcentrum och skogsområde, bedömdes som lämpligast (dnr. KS 2016/293). Behovet av 

vårdboendet bedöms i detta fall väga så tungt att det överväger intresset av ett fortsatt 

förordnande. Utöver detta bör även kvalitén/användningen av den föreslaget ianspråktagna 

marken beröras. Marken är ianspråktagen för parkering till skillnad naturmark (gällande plan). 

Vidare kommer det även fortsatt finnas god tillgång till natur- och parkmark för rekreation i 

närområdet. Områden där förordnandet föreslås upphävas redovisas härunder. Detaljplanen 

berör tre skilda byggnadsplaner, men förordnandena föreslås endast upphävas för planerna 

K17a och Y18. 

 
Figur 14, Redovisning av föreslagna områden för upphävande av förordnande enligt § 113 Byggnadslagen, med 

föreslagen detaljplan och dess bestämmelser som bakgrund. Byggnadsplanerna avgränsas i blå streckprickad 

linje. 

För planen K17a gäller förordnandet oförändrat från K17 och berör parkering och del av 

skogsmarken. Upphävandet föreslås för all berörd mark inom K17a, där utpekad del i rött 

även fortsatt kommer att vara bestämd som allmän platsmark (natur samt gång- och 

cykelväg). Liknande gäller för Y18, där del av skogen föreslås tas i anspråk av kvartersmark, 

men där ravinen fortsatt ska vara allmän platsmark. Marken i norra delen av området föreslås 
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fortsätta vara allmän platsmark i sin helhet och förordnandet, meddelat i samband med planen 

Y2 inom nuvarande planen Y13, föreslås därför inte upphävas där. 

För att mark som är belastad med ett förordnande enligt 113§ byggnadslagen ska kunna tas i 

anspråk för annat ändamål krävs att Länsstyrelsen, efter ansökan från kommunen, fattar beslut 

om att upphäva förordnandet. Innan detta sker ska kommunen ha informerat berörda 

fastighetsägare samt sammanställt eventuella synpunkter, vilka bifogas ansökan. Berörda 

fastighetsägare anses normalt vara de vars fastighet inbegrips i byggnadsplanen där 

förordnandet föreslås upphävas. Ett beslut om upphävande ska ha vunnit laga kraft innan 

detaljplanen antas. Därför sker processen kring upphävandet parallellt med detaljplanens 

samrådsskede. 

Länsstyrelsen beslutade om upphävande den 12 april 2018. Under förutsättning att inget 

överklagande skett kommer beslutet ha vunnit Laga Kraft innan antagande av 

kommunfullmäktige den 11 juni. 

3.3.3 Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning, servitut m.m. 

Som del i genomförandet av planen kommer 

fastighetsbildning vara aktuellt för det blivande 

vårdboendet genom avstyckning och fastighetsreglering 

från fastigheterna Gillmarken 1:1 och Bålsta 3:354 som 

båda ägs av Håbo kommun (Lila, ca 7385 kvm).  

Vidare krävs fastighetsreglering från Bålsta 2:108 som ägs 

av Håbo kommun till Bålsta 3:355 som ägs av Svenska 

kyrkan för den norra parkeringen (Grön, ca 540 kvm). 

För ny dagvattenledning, bör ledningsrätt bildas till 

förmån för lämplig kommunägd fastighet. 

En gemensamhetsanläggning bör bildas för den nya fastigheten för vårdboende och Bålsta 

3:355 för parkeringsändamål. Ett markreservat för gemensamhetsanläggning (g) i en 

detaljplan måste enligt 4:18 plan- och bygglagen uppfylla anläggningslagens 5-6§§ om 

väsentlighet och båtnad för de ingående fastigheterna. En gemensamhetsanläggning för 

parkeringsändamål kommer att bidra till ett mer effektivt utnyttjande av parkeringsplatserna 

då verksamheterna till viss del bedöms ha olika besökstoppar. Vidare bedöms båda 

fastigheterna var för sig kunna få problem med att ordna parkering helt och hållet inom den 

egna fastigheten vilket är en huvudregel inom såväl detaljplanearbete som fastighetsbildning. 

En gemensamhetsanläggning skulle därmed innebära en nytta för de båda fastigheterna. Med 

anledning av detta bedöms såväl väsentlighets- som båtnadskravet vara uppfyllt. I en 

gemensamhetsanläggning för parkeringsändamål ska även utfarten ingå i 

gemensamhetsanläggningen då det är olämpligt med fler än en utfart från planområdet till 

Västerängsvägen och detta bedöms vara den blivande vårdfastighetens enda möjliga utfart. 

Den del av den samfällda vägen Bålsta S:28 som ligger inom planområdet bör lösas in av 

kommunen, i första hand genom frivillig överenskommelse och endast vid behov genom 
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inlösen. Även resterande del av Bålsta S:28 kan vara aktuell att lösa in, och görs då bäst vid 

samma tillfälle. 

Det finns två andelsservitut i fastigheterna Bålsta 2:78s respektive Bålsta 2:79s andelar i den 

samfällda vägen Bålsta s:28. Dessa andelsservitut berörs av planområdet men 

rättighetshavarna Bålsta 2:181 och 2:185 bedöms inte påverkas negativt då deras rätt att 

komma ut från fastigheten genom planområdet sker på kommunal gata. Övriga andelsservitut 

berör inte omedelbart planområdet.  

De servitut och ledningsrätter som belastar fastigheterna inom planområdet berör ej själva 

planområdet. 

3.3.4 Konsekvenser av fastighetsbildning 

Ny fastighet för vårdboendet samt Bålsta 3:355 kan komma att ingå i en 

gemensamhetsanläggning. Kostnader för bildandet av en gemensamhetsanläggning samt 

anläggningskostnader och senare drift och underhåll kommer att belasta de ingående 

fastigheterna.  

Fastighetsreglering av den norra parkeringen på Bålsta 2:108 möjliggör att parkering för 

Bålsta 3:355s behov sker inom fastigheten och inte på kommunal mark. Kostnader för 

fastighetsbildning och för markförvärvet kommer att belasta Bålsta 3:355. Kostnader för drift 

och underhåll belastar därefter inte längre kommunen utan Bålsta 3:355. 

3.4 Ekonomiska frågor 

3.4.1 Utbyggnad av allmänna platser och allmänna anläggningar 

Ett genomförande av planförslaget innebär att en allmän gångväg anläggs längs 

Västerhagsvägen, från underpassage till Kyrkcentrum samt med anslutning till 

Busshållplatsen. Gångvägens standard ska följa kommunens tekniska handbok, där möte 

mellan två trafikanter ska vara möjligt. Den nya gångvägen måste byggas med anledning av 

att den befintliga tas bort då marken ska bebyggas med vårdboende. Eftersom exploatören 

drar nytta av att ta bort befintlig gångväg, ska denne också bekosta anläggandet av en ny. 

3.4.2 Markersättning och inlösen 

Exploatören av vårdboendet, tillika tänkt fastighetsägare, ska förvärva kvartersmarken 

bestämd för vårdboende (D1) från kommunen. Ersättningsnivåer fastställs parallellt med 

planarbetet och redovisas därför först senare i planprocessen. 

Svenska kyrkan ska ersätta kommunen för parkeringsmarken i norr enligt överenskommelse 

om fastighetsreglering som ska träffas innan detaljplanen antas. 

Ersättning mellan Bålsta 3:355 och ny fastighet för vårdboendet i samband med 

lantmäteriförrättning för bildande av gemensamhetsanläggning kan komma att bli aktuell. 

All föreslagen allmän platsmark ägs till fullo av kommunen. 

3.4.3 Kostnader fastighetsbildning 

Exploatören för vårdboendet, tillika dess fastighetsägare, står för avstyckning och 

fastighetsreglering av ny fastighet.  
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Svenska kyrkan bekostar fastighetsreglering för införlivande av personalparkeringen, från 

Bålsta 2:108 till Bålsta 3:355. 

Gemensamhetsanläggning för samutnyttjande av parkering och infart står Svenska kyrkan och 

exploatören för gemensamt, där fördelningen fastställs i samband med lantmäteriförrättning. 

Håbo kommun bekostar eventuell ledningsrätt. 

3.5 Tekniska åtgärder 

3.5.1 Utbyggnadsordning 

Första steg i genomförandet av planen blir att anordna ny besöksparkering, inom 

Kyrkcentrums egen fastighet, samt eventuell gemensamhetsanläggning. Först därefter kan 

byggnationen av vårdboendet starta utan att störa Kyrkcentrums verksamhet. 

3.5.2 Tekniska utredningar 

Som del i utredningsarbetet har utredningar för buller (akustik), geoteknik, dagvatten samt 

arkeologi tagits fram. Vidare har även befintlig parkering undersökts genom en så kallad 

markteknisk miljöundersökning (MMU). 

Bullerutredningen visar att fasad som ska uppfylla riktvärdet om 55 dB(A) ekvivalent 

ljudnivå inte får byggas närmare Västerhagsvägen än 19 meter. Riktvärdet berör endast 

bostads/lägenhetsdel, och förråds eller personal utrymmen skulle därmed kunna läggas 

närmare. De olika utrymmena går samtidigt inte att reglera i en detaljplan och gränsen hålls 

därför vid 19 meter. 

Den geotekniska undersökningen visar på grundläggningsförhållanden och ger förslag på 

grundläggning av vårdboendet både med och utan källare. Beroende på utsträckning och läge 

på byggnaden krävs olika typer av grundläggning, från platta på mark till kortare pålning. 

Den arkeologiska utredningen visade inte på några nya spår efter fornlämningar. 

Den miljötekniska markundersökningen visade inte på några förhöjda värden (över riktvärden 

för känslig markanvändning). 
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4. KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAG 
I de fall en plan som krävs enligt lag eller annan författning bedöms leda till betydande 

miljöpåverkan ska de, enligt 6 kap 11-18 § miljöbalken göras en miljöbedömning av planen. 

För att bedöma om en plan leder till betydande miljöpåverkan upprättas en behovsbedömning. 

Sådan behovsbedömning av detaljplanen har gjorts och beskrivs kortfattat under rubrik 2.2.5. 

Om en plan istället antas leda till betydande miljöpåverkan ska en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas.  MKB:n används för att få en helhetsbild av 

den påverkan en detaljplan kan få på miljön, människors hälsa och hushållningen av resurser. 

Då ingen MKB upprättats följer nedan en övergripande redovisning av planens bedömda 

konsekvenser. 

4.1 Miljökonsekvenser 

Planområdet ligger i nära anslutning till Gamla Bålsta och i direkt anslutning till busshållplats 

för både mjuk linje och vanlig linjetrafik. Det finns därmed förutsättningar för att ta sig till 

och från platsen. Då vårdboenden i Bålsta försörjer hela kommunen finns det samtidigt inte 

möjlighet att garantera kollektiv- eller gång- och cykelanslutning för alla besökande.  

Vårdboendet föreslås anläggas på huvudsakligen plan mark, till viss del redan ianspråktagen. 

På så sätt minimeras ingrep i mark och natur. 

 

Med en dagvattenlösning som övergripande har beskrivits ovan finns goda förutsättningar att 

dels förbättra vattenkvalitén, men även minska påverkan av dagvattnet längre ned i systemet 

vid extrema flöden. 

4.2 Sociala konsekvenser 

Läget nära Gamla Bålsta och i direkt anslutning till Kyrkcentrum samt skogsområdet ger 

förutsättningar för ett socialt och kulturellt utbyte, både för anställda, boende och besökande. 

Läget ger även goda förutsättningar för rekreation, promenader etc. 

Föreslagen exploatering bidrar även till att fylla en tidigare baksida med aktivitet under stora 

delar av, om inte hela, dygnet. Entrén till skogsområdet i från norr blir tydligare och barn och 

unga kan få en tydligare anknytning till platsen, då den tillförs en större och lätt igenkänd 

byggnad. Den förstärkta kopplingen platsen och i förlängningen även till underpassagen av 

Västerhagsvägen kan även stärka dess användning och ett tryggt korsande av vägen.    

4.3 Ekonomiska konsekvenser 

I dagsläget hyr kommunen ett antal platser på särskilt boende i angränsade kommuner. Dels 

har kommunen sämre kontroll på de ekonomiska förutsättningarna och dels är tillgången 

osäker. Med ett boende i storleksordningen för planen, där kommunen hyr lokal eller 

verksamhet, garanteras kommunen platserna till en i förtid känd kostnad. 

Ett genomförande av planen innebär även att kommunal mark övergår i privat ägo, till 

Svenska kyrka och till en framtida ägare av vårdboendet. Det gäller bland annat mark som 

nyttjas av exempelvis Svenska kyrkan, men som driftas av kommunen. Förändringen innebär 
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därmed en något minskad kostnad för drift av parkeringen, samtidigt som den tillkommande 

gångvägen med koppling till busshållplatsen medför något ökade kostnader.  

En ytterligare konsekvens av att kommunal mark övergår i privatägo är att kommunen får en 

inkomst till följd av marköverlåtelse som ska ske till marknadspris utifrån den nya 

detaljplanens tillåtna användning.  

 

 

Bålsta i februari 2018 

Håbo kommun 

 

 

 

Johan Hagland  Anton Karlsson 

Plan- och exploateringschef Planarkitekt 
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 UTLÅTANDE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-05-03 KS 2016/294 

  

 

 

Förslag till detaljplan för Särskilt boende vid Kyrkcentrum, Gillmarken 1:1, Håbo 
kommun, Uppsala län 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

Hur samrådet har bedrivits 

Förslag till detaljplan har varit utsänt för samråd mellan den 22 mars och den 13 april 2017. Ett 

samrådsmöte ägde rum den 29 mars 2017, i kommunhuset. Fyra personer närvarade på sam-

rådsmötet och ställde frågor.  

Under samrådstiden inkom 13 yttranden varav 6 med synpunkter. Följande remissinstanser till-

styrker eller har inget att invända mot förslaget: Skanova AB, Försvarsmakten, Trafikverket, Po-

lisen, Svenska Kraftnät, Räddningstjänsten, EON Elnät. 

Hur granskningen har bedrivits 

Förslag till detaljplan har enligt underrättelse varit utsänt för granskning mellan den 13 och 29 

april 2018. Handlingarna fanns tillgängliga för granskning på biblioteket och på kommunens 

hemsida. 

Under granskningstiden inkom två yttranden varav ett med synpunkter. Följande remissinstanser 

tillstyrker eller har inget att invända mot förslaget: Trafikverket. 

[Länsstyrelsen ligger efter med sina synpunkter, och beräknar ha yttrat sig först den 10 maj. 

Därav redovisas ett tomt fält för deras synpunkter nedan. Synpunkterna ska beaktas och arbetas 

in i förslaget innan beslut om antagande] 

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  
      

Svar 

      
 

 Lantmäteriet  
Lantmäteriet påpekar att utpekat område för allmänt tillgängliga ledningar (u-område) inte går att justera i 

efterhand, oavsett skrivning i planbestämmelsen. Vidare påpekas behov av förtydligande av, alternativt 

koppling mellan planbeskrivningens avsnitt 3.3.3 och plankartan rörande fastighetsbildning. 



2(2) 

Datum Vår beteckning 

2018-05-03 KS 2016/294 

Svar 

Efter att tänkt exploatör konkretiserats skisserna för tänkt fastighet bedöms utpekat u-område 

vara lämpligt. Skrivelsen om att området/rätten kan justeras tas därmed bort.  

Något behov av att förtydliga avsnitt 3.3.3 anses inte finnas. Några bestämmelser för fastighets-

bildning utöver utpekat g-område bedöms inte nödvändigt för planens genomförande (och syfte). 

SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNTKER UNDER PROCESSEN 

Inkomna yttranden omfattar oro för påverkan av kulturarv, naturmiljö, grannskap och utsikt. De 

omfattar även behov av förtydliganden och korrigeringar av formuleringar samt planbestämmel-

ser. 

Ändringar gjorda efter samrådet 

Planbeskrivningen korrigeras där den inte stämmer med plankarta. Ett flertal rubriker komplette-

ras, så som för dagvatten, arkeologi och kollektivtrafik. Plankartan korrigeras och justeras för att 

vara genomförbar och tillräckligt tydlig. Det gäller bland annat specificering av användningen D, 

från vård till vårdboende, en justering av plangränsen i söder, borttagande av bestämmelse för 

servitut (a1), samt bestämmande av g- och u-områden. 

Ändringar gjorda efter granskningen 

Den administrativa bestämmelsen (u) justeras genom borttagande av andra (och sista) meningen. 

KVARSTÅENDE SYNPUNKTER 

Nedan följer en sammanställning av de sakägare som vars synpunkter under samrådsskedet och 

granskningsskedet inte har blivit tillgodosedda i det förslag till detaljplan som förs fram till anta-

gande. 

Sakägare med besvärsrätt: 

Frederic Josephson, Gillmarken 1:31 Synpunkt inkom under samråd 

Maria Guldmark, Bålsta 2:185 Synpunkt inkom under samråd 

Detaljplanen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 27 § plan och bygg-

lagen (2010:900).  

Bålsta maj 2018 

Johan Hagland Anton Karlsson 

Plan- och exploateringschef Planarkitekt 



STANDARD PLANFÖRFARANDE 

PBL 2010:900 

DPL 435 

ANTAGANDEHANDLING 

Detaljplan för  

Särskilt boende vid Kyrkcentrum, 

Gillmarken 1:1 m.fl. 

Håbo kommun, Uppsala län 

PLANBESKRIVNING

UTKAST! 
kompletteras senast 11/5 

Kompletteringsbehov/motiv: 

Granskningen av detaljplanen pågick till och med den 29 april, men Länsstyrelsen 

har aviserat att de inte har möjlighet att lämna sitt remissvar förens omkring den 

10 maj.  

Länsstyrelsens synpunkter i samrådet har beaktats. 

Länsstyrelsen har även beslutat om ett upphävande av förordnande enligt 113§ 

Byggnadslagen. Beslutet togs drygt 10 månader efter ansökan, och vinner laga 

kraft först omkring den 7 maj. 



 

 

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. Om större ändringar är nödvändiga hålls en ny granskning. 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 2016-05-23 § 106. Detaljplanen handläggs enligt 

nya plan- och bygglagen (PBL 2010:900) i dess lydelse från den 20 april 2016  (SFS 2016:140). 

Tidplan 

Samråd 1:a kvartalet 2017 

Granskning  2:a kvartalet 2018  

Antagande  2:a kvartalet 2018  

Planhandlingar 

 Plankarta med bestämmelser överlagrade grundkarta 

 Planbeskrivning 
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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 Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av ett särskilt boende invid 

Kyrkcentrum. Byggnaden är tänkt att inrymma 6 avdelningar om cirka 10 lägenheter vardera, 

lokaler för dagverksamhet, hjälpmedelsförråd, eventuellt café samt träning och rehabilitering. 

Byggnaden ska samspela med omkringliggande bebyggelse (Kyrkcentrum) och natur och 

begränsas därför till två plan i de delar av tomten som möter upp mot Västerhagsvägen och 

Kyrka. Längre in på tomten tillåts byggnaden gå upp till tre plan.  

I och med byggnadens storlek, längd och läge invid en entré till skogs- och 

rekreationsområdet är en varierad fasadutformning av stor vikt. Utöver byggnad syftar planen 

även till att säkra en varierad utemiljö för boendet. Planen inkluderar även Kyrkcentrum, där 

byggrätten anpassas efter befintlig byggnads och tomts förutsättningar. 

Del av marken som föreslås för ny byggnad används idag som besöksparkering för 

Kyrkcentrum. Planen ska därför även säkra fortsatt tillgång till sådana parkeringsplatser. Till 

största del ska verksamheters parkering lösas inom egen fastighet, men här finns även 

möjlighet att samutnyttja parkeringsplatser för befintlig och tillkommande verksamhet, 

lämpligen genom en gemensamhetsanläggning som även inkluderar in/utfart från 

Västerhagsvägen. 

Planområdets läge, i början av en bäckravin, ställer även höga krav på dagvattenhanteringen. 

Där hanteringen av dagens av- och tillrinning behöver förbättras, men även samordnas med 

tillkommande flöden (vid extrem nederbörd). 

1.2 Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 (fem) år från och med den dag detaljplanen vinner laga kraft. 

Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla till dess den ändras eller 

upphävs. 
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1.3 Tidigare ställningstagande 

En detaljplan måste förhålla sig till andra planer, policys och program. En del 

ställningstaganden visar en övergripande riktning såsom visionen och översiktsplanen medan 

andra riktar in sig på specifika områden såsom bostadsförsörjningsprogram. Gällande 

detaljplaner kan också spela 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 

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.  

I dagsläget hyr Håbo kommun boendeplatser i andra kommuner och planeringen för ett nytt 

särskilt boende sker med avsikt att möjliggöra för kommunens invånare att bo inom 

kommunen under hela livet. Boendet tillkommer genom en förtätning i en del av Bålsta med 

god tillgång till naturmiljöer och spelar väl med visionens mål om en levande småstad. 

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 
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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. Med fler nya 

kommuninvånare ökar behovet av särskilt boende. 

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. 

• 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. 

Planområdet i fråga ligger i kanten på ett större skogsområde för tätortsnära rekreation. 

Platsen har vidare särskilda förutsättningar för vattenhantering i och med läget vid början av 

en bäckravin. Området är en bit från Bålsta centrum men närmare Gamla Bålsta och ligger 

samtidigt naturnära och med goda anslutningar till kollektivtrafik. 

1.3.4 Fördjupad översiktsplan 

Enligt den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Bålsta tätort finns ett ökat behov av särskilt 

boende och trygghetsboende för äldre. Behov som bör täckas genom nya boenden i centrala 

lägen i Bålsta centrum och Gröna dalen.  

FÖP anger som ett riktvärde att man bör ha tillgång till en närpark eller natur inom 300 meter 

via trafiksäker gångväg från bostaden, barnstugan, skolan eller arbetsplatsen. I planeringen 

bör hänsyn tas till tillgänglighet till parker och natur för personer med begränsad rörlighet 

såsom barn, äldre, synskadade och rörelsehindrade. Lokalisering av lokaler där samma 

känsliga grupper vistas (äldreboenden, skolor, förskolor) bör inte ske i närheten av stora vägar 

eller nära verksamheter som kan ha negativ påverkan för miljön och människors hälsa.  
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Planområdet ligger precis i kanten på både ett större natur- och rekreationsområde och 

bostadsområde samt precis intill Kyrkcentrum. Planområdet ligger även på gångavstånd till 

både Gamla Bålsta och Bålsta centrum. Området ligger betydligt högre än de centralare 

delarna av Bålsta, men med busshållplats trafikerad av bland annat mjuka linjen finns goda 

förutsättningar till anslutningar även för de som hindras av backarna. 

1.3.5 Gällande detaljplaner och Förordnanden 

Området inbegriper delar av tre gällande byggnadsplaner, huvudsakligen reglerad till 

parkmark (grönt), men även centrumanläggning (C, orange): 

Västerhagen-Norrhagen (Y18) 

Y18 från 1974 reglerar främst område för 

samlingslokal (Kyrkcentrum), allmänt 

ändamål (Västerängsskolan), 

idrottsändamål (Björkvallen) samt 

parkmark. Parkmarken (del av fastigheten 

Bålsta 3:354) är belagd med förordnande 

enligt 113§ byggnadslagen. 

Östra Gillmarken (K17a) 

K17a från 1981 reglerar främst friliggande 

och sammankopplad småhusbebyggelse 

samt parkmark.  Parkmarken (del av 

fastigheten Gillmarken 1:1) är belagd med 

förordnande enligt 113§ byggnadslagen, 

förordnandet utfärdades i och med planen 

K17 och redovisas inte närmare i K17a. I 

fastställandet av K17a noterar dock 

Länsstyrelsen att det fortsätter att gälla.  

Planen bestämmer även del av Y18s 

centrumanvändning som Naturmark, en 

förändring som inte kommit att 

genomföras. 

Västerhagsvägen – Norrhagsvägen (Y13) 

I anslutning till Västerhagsvägen gäller Y13 från 1970, vilken reglerar bostadsbebyggelse i 

friliggande form men även inkluderar del av Västerhagsvägen samt viss parkmark. 

Anslutande planer 

Söder om planområdet finns även planen Västerdalen K19 från 1970 där närmaste mark är 

reglerad som parkmark. I norr ansluter planområdet till Byggnadsplanen Y2 från 1956, som i 

de närmaste delarna reglerar friliggande bostadsbebyggelse. 

Förordnande enligt § 113 byggnadslagen 

Ett förordnande enligt 113§ byggnadslagen innebär att markägaren skulle avstå eller upplåta 

mark utan ersättning för allmänna platser med enskilt huvudmannaskap. Vanligtvis bildades 

Figur 1, Gällande planer. Ny plan i rött (inklippta scannade 

planer sammanfogade i möjligaste mån) 
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en gemensamhetsanläggning och en samfällighetsförening som skulle förvalta 

gemensamhetsanläggningen vid en lantmäteriförrättning. Sådant bildande kom inte att ske. 

Istället har kommunen stått för ägande, drift och underhåll av de allmänna platserna. 

I denna detaljplan berörs del av tre gällande byggnadsplaner, samtliga med förordnanden 

enligt nämnd paragraf. Mark som berörs är parkmark inom de kommunalt ägda fastigheterna 

Bålsta 3:354, 2:108, 2:202 samt Gillmarken 1:1. 

1.3.6 Kommunala beslut i övrigt 

Lokaliseringen av det nya särskilda boendet baseras på en lokaliseringsutredning. Olika 

platser har prövats, men ansetts som mindre lämpliga, från Åsleden i norra Bålsta (KS 

2015/202), till längst in på Dalvägen (KS 2015/252). Som ett led i utredningsarbetet 

genomfördes en studie, där olika platsers förutsättningar för ett boende kartlades. Med 

utgångspunkt i studien tog Kommunstyrelsen (2016-05-23) beslut om att läget vid 

Kyrkcentrum var det bäst lämpade (KS 2016/293). Den 3 april 2018 tog Kommunfullmäktige 

beslut om att uppdra till Håbohus AB att genomföra byggnation av boendet. 
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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, såsom markförhållande, handlar det 

bland annat om hur befintlig bebyggelse, tillgång till service och trafiksituationen ser ut. 

Under rubriker där planförslaget medför förändringar, eller förändringar bedöms påverka en 

rubrik, beskrivs detta under ”planförslag”.  

När planbestämmelser i plankartan berörs i texten förtydligas kopplingen med aktuell 

bestämmelse (inom parentes). Texten ska även ge en beskrivning av tankar och motiv till 

bestämmelsen. 

2.1 Bakgrund 

Under 2014 utryckte Socialnämnden behov av utbyggnad inom nämndens 

verksamhetsområde för perioden 2015-2024. Det handlade om 20 platser 2017, 40 platser 

2019 samt 40 platser 2024. Som ett första steg presenterade Fastighetsenheten, i juni 2015, en 

lokaliseringsplan för äldreboende där sju alternativa platser identifierades och plats 1 Norra 

Ullevi (Åsleden) bedömdes som bäst lämpad. I augusti samma år beslutade Kommunstyrelsen 

enligt 2015-08-31 § 136 om planuppdrag för ett särskilt boende om 40 platser vid Åsleden 20. 

Under det inledande arbetet, och i diskussion med arbetsråd, blev det dock tydligt att platsen 

inte var lämplig för ändamålet. Bland annat lyftes avståndet till centrum och den väl kuperade 

terrängen. I samma diskussioner framhölls istället alternativ 6, Dalvägen som den mest 

lämpliga platsen. Kommunstyrelsen beslutade därpå enligt 2015-10-26 § 159 om upprättande 

av detaljplan för boende samt förskola vid Dalvägen. I beslutet gavs även kommundirektören 

i uppdrag att utreda nya alternativa platser för särskilt boende. 

Parallellt med detaljplanearbetet genomfördes en inventering av möjliga tomter för 

lokalisering av tillfälligt särskilt boende och flyktingmottagande. I det arbete 

uppmärksammades parkeringen med omkringliggande naturmark vid Kyrkcentrum som ett 

alternativ. Med rådande planförhållande i form av parkmark var ett tillfälligt bygglov i 

praktiken inte möjligt. Samtidigt framkom svårigheter i arbetet med detaljplanen för 

Dalvägen, där den tänkta samlokaliseringen av förskola och särskilt boende hade växt i antal 

avdelningar, för båda verksamheterna. Verksamheterna bedömdes komma att alstra alltför 

mycket trafik alltför långt in på återvändsgatan Dalvägen. 

Som del i kommundirektörens utökade uppdrag genomfördes en ny utvärdering av möjliga 

platser för särskilt boende. Utvärderingen rekommenderade tidigare uppmärksammade plats 

vid Kyrkcentrum och kommunstyrelsen tog beslut om planuppdrag (2016-05-23 § 106). 

Med platsen för boendet utpekad har planarbetet satts igång och platsens förutsättningar 

undersökts. Samtidigt har formen för boendets drift och ägande varit föremål för diskussion, i 

slutänden är det nu Håbohus som har fått i uppdrag att uppföra det särskilda boendet.  
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2.2 Plandata 

Planområdet inkluderar Kyrkcentrum, 

parkeringen i sydväst med 

omkringliggande skogsparti samt ett 

mindre markområde på motsatt sida 

Västerhagsvägen. Samma väg ansluter 

ned i norr cirka 500 meter till Gamla 

Bålsta, medan Bålsta centrum ligger drygt 

en kilometer åt sydost. 

2.2.1 Planområde och 

angränsande områden 

Planområdet är cirka 24 000 kvm och 

inkluderar naturmark, parkerings- och 

vägytor samt Kyrkcentrum. Området har 

även anpassats efter gällande planer, och 

inkluderar därför även del av 

Västerhagsvägen. 

2.2.2 Riksintressen  

Planområdet ligger inom influensområdet 

för luftrum (försvarsmakten), men med 

föreslagen höjd på bebyggelsen berörs 

inte riksintresset. 

2.2.3 Strandskydd 

Planområdet berörs inte av något strandskydd. 

2.2.4 Fornlämningar 

Delar av platsen är planlagd sedan antagandet av Y2 1956 och innan dess fanns ingen 

bebyggelse i området. Strax söder om planområdet finns två fornlämningar i form av 

stensättningar (gravar) från brons- eller järnåldern. Liknande fynd har gjorts strax öster om 

planområdet. Med läget upp mot åskrönet intill tidigare havsbottnen (Västerängen och i 

förlängningen Gröna dalen) har närområdet troligen och uppenbarligen använts tidigare under 

historien, i närområdets fall vittnas om flertalet gravplatser. 

I samråd med Länsstyrelsen har den samma ansett att det är möjligt att ytterligare 

fornlämningar finns inom planområdet. Länsstyrelsen krävde därför att en arkeologisk 

utredning genomfördes för planområdet. Sådan utredning genomfördes under våren 2017. 

Utredningen visade inte på några spår av fornlämningar i området, den visade istället på att 

relativt stor del av markområdet är uppbyggt på fyllnadsmassor. I Länsstyrelsens yttrande 

rörande utredningen konstateras att de kända fornlämningarna i anslutning till planområdet 

bör ges en skyddszon om 30 meter. För eventuella åtgärder inom zonen krävs tillstånd från 

Länsstyrelsen. 

Figur 2, Planområdets läge i Bålsta 



8 

Planförslag: 

För att inte riskera fornlämningarna (inklusive dess skyddszon) och för att göra 

förutsättningarna för markanvändningen i planen så tydlig som möjligt justeras plangräns i 

söder. På så sätt ingår endast skyddszon till fornlämning i norr, och där ingen förändrad 

markanvändning föreslås (allmän natur- och gatumark). 

Figur 3, Kända fornlämningar markerade med en radie om 30 meter. 

2.2.5 Behovsbedömning och förenlighet med 3-5 kap MB 

Vid upprättande eller ändring av en detaljplan ska kommunen alltid undersöka om planen kan 

antas leda till betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 11-18§ miljöbalken. I undersökningen 

deltar olika professioner inom kommunen i en så kallad behovsbedömningsgrupp vilka 

upprättar en behovsbedömning. I detta fall har kommunen, med utgångspunkt i 

behovsbedömningen, bedömt att planen inte kommer att leda till betydande miljöpåverkan. 

Bland annat utifrån att detaljplanen inte berör något natura 2000-område, samt inte bedöms 

medföra betydande miljöpåverkan utifrån MKB-förordningens andra och fjärde bilaga. 

Kommunens bedömning har samrådigts med Länsstyrelsen, vilka instämde i kommunens 

bedömning. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer därmed inte att upprättas, utan 

planen konsekvenser (miljömässigt, socialt och ekonomiskt) beskrivs istället översiktligt i 

slutet av denna planbeskrivning. 

Förslaget till detaljplan är förenligt med 3 kap. miljöbalken som gäller lämplig användning av 

mark och vattenområden samt 5 kap. som gäller miljökvalitetsnormer för utomhusluft, 

omgivningsbuller och vattenförekomster. Något riksintresse enligt 4 kap. berörs inte.  
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2.3 Natur 

2.3.1 Mark och vegetation 

Planområdet ligger i kanten på rekreations- och skogsområdet mellan Västerdalen och 

Västerängen. Skogen löper längs åsbranten i nord-sydlig riktning för att brytas av åt öster 

strax söder om planområdet. I anslutning till riktningsbrytningen finns en mindre ravin med 

utflöde ned mot Västerängen, med ett fall på omkring 10 meter. Ravinen tar sin början vid 

Kyrkcentrum och avgränsar effektivt planområdet mot sydost. I motsatt riktning, i nordväst, 

möter planområdet bostadsområdet Östra Gillmarken som ligger omkring sju meter högre, 

uppför en bergsknalle. 

 
Figur 4, Bäckravinen ned mot Västerängen respektive upp mot planområdet, med Kyrkcentrum skymtandes till 

höger. 

Västerhagsvägen passerar norr om den nordvästra delen av planområdet med en höjdskillnad 

på omkring 3 meter vid tunnelundergången och sedan ned i plan med omgivningen strax 

innan Kyrkcentrum, där vägen även passerar genom planområdet. 

 
Figur 5 Bergssluttningen upp mot Östra Gillmarken med passagen under Västerhagsvägen, samt entrén till 

naturområdet söder ut från parkeringen. 

Planförslag: 

Planen föreslås ge möjlighet att utnyttja delar av skogen för en ny byggnad, men främst för 

utegård till boendet. En exploatering kommer därför medföra att skogsområdet naggas i 

kanten, men ska samtidigt verka för att stärka entrén till området. Från att vara en parkerings- 

och avställningsplats till en plats och byggnad som används dygnet runt. 

2.3.2 Naturvärden 

Inom eller i anslutning till planområdet finns inga särskilt utpekade naturvärden. 
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Planförslag: 

Även om området saknar särskilt utpekade naturvärden ska en exploatering ta hänsyn till 

naturförhållandena. I detta fall innebär en exploatering att viss vegetation tas i anspråk och 

ersätts med byggnad och utegård. Med ett hänsynstagande till platsens förhållanden, bör 

utformningen av byggnaden ha stora möjligheter att passas in väl i grönskan. En viktig aspekt 

är också att vid anläggandet visa stor hänsyn, så att så liten del av den mark som inte 

exploateras påverkas negativt (skador på trädstammar etc.). 

2.3.3 Geotekniska förhållanden 

Som underlag för att bedöma de geotekniska förhållandena genomfördes en undersökning 

genom Bjerking under september till och med november 2016. Undersökningen begränsades i 

huvudsak till området i detaljplanen utpekat för vård. Undersökningen visar att jorden i 

området huvudsakligen består av växellagringar av sand, silt och lera (upp till 4 meter) på 

friktionsjord (morän på omkring 1-2 meter) och därunder berg. Under hårdgjorda ytor 

(parkering) förekommer även fyllnadsmaterial (upp till 2 meter). 

Utredningen ger grundläggningsrekommendationer för hus med och utan källare, där 

källarlösning kräver omfattande sprängningsarbete. Del av byggnaden bedöms kunna 

grundläggas med platta på mark, medan det södra markområdet kräver kortare pålning.  

För Kyrkcentrums fastighet finns sedan tidigare en undersökning. 

Planförslag: 

Med föreslagen grundläggningsteknik bedöms inte närheten till ravinen utgöra någon risk för 

byggnaden. Samtidigt bör befintlig släntlutning ned i ravinen inte förändras utan att 

förhållandena studeras i detalj, vilket främst handlar om anläggande av gårdsmiljön. Med 

begränsad byggrätt enligt plankartan, och grundläggning enligt undersökningens 

rekommendationer bedöms inga ytterligare bestämmelser som nödvändiga. 

2.3.4 Grund- och ytvatten 

I samband med den geotekniska undersökningen genomfördes även mätning av 

grundvattennivån, vilken varierade mellan 4,8 och 5,2 meter under marknivå i en punkt samt 

2,6 och 3,1 meter i en ytterligare punkt. I en tredje punkt uppmättes ingen vattennivå och 

nivån går därmed lägre än 3,8 meter. Nivåerna är förhållandevis låga, vilket ger goda 

förutsättningar för infiltration av dagvatten i området. 

För att anlägga en byggnad med källare bedöms grundvattennivån behöva sänkas med en 

halvmeter under schaktbotten. 

Planförslag: 

Eftersom sänkning av grundvattennivån (i detta fall genom pumpning) kan bidra till 

ytterligare komplikationer och behov av kontroll, förbjuds anläggande av källare inom 

kvartersmark för vårdboende (b1). 

2.3.5 Recipient 

Hela planområdet har avrinning mot Kalmarviken och i förlängningen till Mälaren-

Prästfjärden. Recipienten har god ekologisk status, men uppnår inte god kemisk status. 
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Planförslag: 

Föreslagen markanvändning inom planområdet ska inte bidra till att försämra recipientens 

ekologiska status och därmed äventyra miljökvalitetsnormen för vattenkvalitén. 

För att säkerställa att normen upprätthålls ska dagvatten från hårdgjorda ytor tas omhand 

lokalt, inom kvartersmarken. Om vattenflöden inte kan tas omhand/infiltreras inom 

kvartersmarken ska flödet fördröjas. Ytterligare beskrivning av planförslagets hantering av 

dagvatten återfinns under rubrik 2.6.2. 

2.4 Bebyggelse 

Planområdet inkluderar Kyrkcentrum, ägt av Svenska kyrkan. I övrigt är området obebyggt. 

Planförslag: 

Planen föreslår en ny huvudbyggnad för vårdboende med möjlighet till caféverksamhet 

(D1,C2), på parkeringen precis söder om Kyrkcentrum. För själva kyrkan (C1) föreslås inga 

förändringar av huvudbyggnaden 

2.4.1 Bostäder 

Planområdet ligger i anslutning till ett större bostadsområde med koppling till Gamla Bålsta, 

med främst småhusbebyggelse, men även enstaka flerbostadshus. Inom planområdet finns 

inga byggnader för bostadsändamål. 

Planförslag: 

Planen föreslås medge uppförande av ett vårdboende, för personer i behov av särskilt boende, 

ett boende med bemanning dygnet runt. 

2.4.2 Arbetsplatser, övrig bebyggelse 

Kyrkcentrum är Svenska Kyrkans kyrka i Bålsta. Kyrkans verksamhet ger flertalet 

arbetstillfällen bland annat i form av öppen förskola.  

Planförslag: 

Föreslaget vårdboende kommer fungera både som boende och som arbetsplats, med bland 

annat vård- och omsorgspersonal. 

2.4.3 Offentlig och kommersiell service 

Handels- och affärsverksamheter återfinns närmast i Gamla Bålsta i form av livsmedelsaffär, 

restauranger, biograf med mera. Ytterligare utbud finns på något längre avstånd i Bålsta 

Centrum. 

Strax nordöst om planområdet ligger Västerängsskolan och vid Dalvägen, vars början tar vid 

precis nedanför sluttningen mot nordöst, ligger två särskilda boenden för äldre. 

Planförslag: 

Planförslaget inbegriper offentlig service i form av vårdboende. I och med platsens läge och 

avstånd till Gamla Bålsta samt områdets begränsade yta föreslås ingen kompletterande 

service. 
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2.4.4 Placering och utformning 

Kyrkcentrum består utav en byggnad uppförd i ett plan, men med varierande höjder. 

Byggnaden består utav flertalet ihopkopplade delar med olika funktioner och verksamheter 

med en total yta på cirka 1700 kvm. Under åren har byggnaden byggts till där vissa delar 

avvikit mer eller mindre från gällande byggnadsplan. 

 
Figur 6, Kyrkcentrum från nordväst 

Planförslag: 

Planförslaget föreslår att byggrätten för Kyrkcentrum anpassas utifrån faktiskt utformning och 

utbredning. Gällande plan ger möjlighet att bebygga början av ravinen och ny plan förslår 

istället att byggrätten förskjuts bort från ravinen. Utöver byggrätten för huvudbyggnaden 

föreslås även möjlighet till komplementbyggnader i norr genom en bestämmelse om så kallad 

korsmark. För att säkra huvudsaklig placering och karaktär på befintlig byggnad föreslås att 

övrig mark bestäms som så kallad prickmark, att byggnad inte får uppföras. Maximal 

nockhöjd bestäms till 43 meter över nollplanet ( ). Vilket i praktiken innebär generellt 10 

meter över dagens marknivå. Användningen av höjd över ”noll planet” används för att på ett 

relativt enkelt sätt bestämma en gemensam höjd oavsett om marken sluttar uppåt eller nedåt. 

Den angivna höjden gäller alltså oavsett marknivåer. Med tanke på att byggnaden i så pass 

stor utsträckning varierar i höjd, utgår maxhöjden från den högsta delen (kyrksalen).  

Högsta höjd för vårdboendet föreslås begränsas till två skilda höjder. Tomten närmast 

Västerhagsvägen och Kyrkcentrum begränsas till 43 meters nockhöjd över nollplanet och 

tomten längre in i skogspartiet till 47 meter. Avsikten är att begränsa byggnaden till två 

respektive tre våningar, med en utformning som spelar med Kyrkcentrums varierade tak med 

genomgående låg lutning. Skulle en viss typ av konstruktion, så som träbjälklag visa sig kräva 

ytterligare höjd för att möjliggöra två respektive tre meter bedöms en sådan avvikelse ligga i 

linje med detaljplanens syfte. 

Byggnaden begränsas vidare i byggnadsarea till högst 35 procent av fastigheten (e1). Den väl 

tilltagna byggrätten ger möjlighet att variera utbredning av byggnaden. Första våningsplanet, 

med gemensamma och publika lokaler, ges möjlighet att sträckas ut. 
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Figur 7, Illustration (Håbohus) kring möjligt läge och utformning av byggnad (grå) samt angöring. Byggnaden i 

illustrationen uppgår till cirka 2300 kvm byggnadsarea jämfört med planens maximala utnyttjande på drygt 

2500 kvm. 

I och med byggnadens storlek och längd samt dess möte med gång- och cykelväg, finns risk 

att delar av fasaden blir väldigt långa och enformiga. Planen föreslås därför kräva tydliga 

avbrott (förskjutning) var 30:e meter (f1). På så sätt ges förutsättningar för att motverka en 

alltför enformig miljö generellt och specifikt för passerande på gång- och cykelvägen. Om 

byggnaden utförs med ett antal vingar ut från en central kropp skulle kopplingen mellan vinge 

och central kropp kunna fungera som ett sådant avbrott. 

För att undvika bullerstörning (beskrivs närmare under rubrik 2.7.4) för huvudbyggnaden får 

boendet inte placeras närmare än 20 meter från Västerhagsvägen, vilket bestäms med så 

kallad prickmark.  

Vårdboendet ska utformas med hänsyn till Kyrkcentrum, där stor vikt ska läggas på att skapa 

ett samband, där den nya byggnaden inte blir dominerande över kyrkan. 

I och med boendets läge, nära inpå både Västerhagsvägen och gång- och cykelväg, bör 

belysningen längs dessa beaktas vid utformning av lägenheter och fasad. På så sätt kan 

störningseffekter av belysning in i lägenheterna förebyggas. Potentiellt kan belysningen 

anpassas, men kostnaden ligger då på vårdboendet och är begränsad till material enligt 

kommunens tekniska handbok. 
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2.4.5 Stadsbild/landskapsbild 

Planområdet med närområde kännetecknas av en blandning av byggnader och 

byggnadsformer, i huvudsak småhus, men även flerbostadshus och inte minst kyrkan. 

Planförslag: 

För att inte helt dominera stadsbilden, föreslås ny byggnad för vårdboende begränsas till två 

våningar närmast Västerhagsvägen och Kyrkcentrum med en möjlig stegring till tre plan 

längre in på tomten. Vidare ska byggnaden sträcka sig in djupt på tomten och på så sätt 

minska fasadytan ut mot Västerhagsvägen. 

2.4.6 Angränsande bebyggelse 

På motsatt sida av Västerhagsvägen möter så väl villabebyggelse som mindre flerbostadshus 

upp. Bebyggelsen är väl indragen från vägen och tomterna karakteriseras av ordentliga häckar 

och plank ut mot Västerhagsvägen. I nordväst ligger bostadskvarter inom Östra Gillmarken, 

förskjutna i höjdled om cirka sju meter samt med en del av skogsområdet som avskärmande 

ridå. 

 
Figur 8, Närmaste bostadsfastigheter, nordväst om planområdet. 

Planförslag: 

I och med planområdets delvis avskärmade läge, bedöms föreslagen möjlighet till ny byggnad 

inte påverka den närliggande bebyggelsen. 

2.4.7 Tillgänglighet 

Planområdet ligger uppe på en ås och kopplingen till Gamla Bålsta och centrum är förknippad 

med en lång och förhållandevis kraftig stigning. Till centrum finns samtidigt möjligheten till 

en längre skogspromenad, där höjdskillnaden tas ut succesivt. 

Vidare angör buss 304, den mjuka linjen, precis i anslutning till Kyrkcentrum. Busshållplatsen 

saknar lokal koppling både till gångväg och till kyrkan. 
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Figur 9, Skogsridån mot Östra Gillmarkens bostadsområde, samt busshållplatsens ensliga läge längs 

Västerhagsvägen. 

Planförslag: 

Planen föreslår en ny gångväg, mellan passagen under Västerhagsvägen och Kyrkcentrum. 

Med en sträckning parallellt längs Västerhagsvägen ges även möjlighet att koppla på 

busshållplatsen. 

2.5 Det offentliga rummet 

2.5.1 Gatustruktur 

Planområdet ansluter till Västerhagsvägen som vidarekopplar mot Stockholmsvägen i norr 

och Kraftleden i väster.  

Genom området går två gång- och cykelvägar som sammanstrålar i söder. Den ena ansluter 

till området via gångtunnel under Västerhagsvägen i området nordvästra hörn och den andra 

via övergångställe över Västerhagsvägen i höjd med Kyrkcentrum. Den förstnämnda är del i 

ett större gångvägsnät som kopplar samman bostadsområdena öster om kraftleden med 

varandra och i förlängningen även med Västerängen längre åt öster och Gröna dalen i söder. 

 
Figur 10, Sammanstrålande gångvägar söder om planområdet, samt upphörande gångväg från Kyrkcentrum. 

Planförslag: 

Planen föreslår ingen förändring av den övergripande gatustrukturen. Den informella gång- 

och cykelvägen som utgår från Kyrkcentrum och vidare mot sydöst, in i skogsområdet, korsar 
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tänkt tomt för boendet och kommer därför att tas bort. Som kompensation föreslås en gång- 

och cykelväg dras mellan gångtunneln, busshållplatsen och Kyrkcentrum.  

Figur 11, Illustrerar befintliga gångvägar i blått och grönt, där den gröna, vilken kommer blockeras 

av ny byggnad och tomt, föreslås ersättas med gul sträckning. 

2.5.2 Gatumiljö 

Närområdets gatu- och gångbanemiljöer är varierat, till stor del separerat (Västerhagsvägen), 

men även informellt sammanlagt i villaområdets lokalgator. 

Planförslag: 

Gång- och cykelvägen in mot skogsområdet (gång- och cykelväg) kommer att få en 

förändrad karaktär. Från att tidigare passera en parkering karakteriserad som baksida ramas 

vägen in med bebyggelse och aktivitet dygnet runt. 

2.5.3 Mötesplatser 

Kyrkcentrum fungerar idag som mötesplats, främst kopplad till den religiösa verksamheten, 

men även med friare verksamhet. 

Planförslag: 

Med ett vårdboende finns möjligheten att de båda verksamheterna stimulerar möten 

gemensamt, samtidigt som det finns en begränsande faktor i religiös tillhörighet. 

2.5.4 Friytor - lek och rekreation 

Inom planområdet finns inga särskilt anordnade ytor för vare sig lek eller rekreation. Det 

anslutande skogsområdet bjuder på ett spännande landskap med stora nivåskillnader och 

utnyttjas i stor utsträckning av barn och ungdomar (främst från Västerängsskolan). Området 

ansluter, förutom med genomgående gång- och cykelbanor, endast in via mindre stigar.     

Planförslag: 

Planförslaget ska ge förutsättningar för ett intressantare och framförallt tryggare möte mellan 

bebyggelse och skogsområde. Det anläggs inga allmänt tillgängliga ytor för rekreation, men 

planförslaget tar heller inga sådana ytor i anspråk, eller försvårar åtkomsten av skogsområdet. 
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2.5.5 Trafikflöden och prognos 

Enligt trafikmätningar genomförda i maj 2015 låg antalet fordonsrörelser vid anslutningen till 

Kraftleden på cirka 2 500. Skyltad hastighet är 50km/h, men genomsnittlig hastighet var 

endast 42 km/h. Vid planområdet är dock hastigheten begränsad till 30 km/h. 

Planförslag: 

I för hållande till befintlig trafikmängd bedöms inte planförslaget leda till någon större ökning 

av trafiken. Byggnaden begränsas till just vårdboende, och det är då främst personal, 

besökande samt varuleveranser som genererar trafik. 

2.5.6 Kollektivtrafik 

Precis i anslutning till nordvästra delen av om planområdet ligger en busshållplats som 

trafikeras av linje 310 (cirka 1/h under morgon- och dagtid), regionbuss mot Krägga och linje 

305, tätortsbuss mot Hagviken/Skörby (cirka 2/h kvällstid) samt linje 304, den så kallade 

mjuka linjen (cirka 1/h under morgon- och dagtid), båda med timmestrafik till/från Bålsta 

station. Busshållplatsen saknar gångvägsanslutning och resenärer tvingas därmed ta sig över 

en grässlutning eller gå längs Västerhagsvägen för att komma vidare. 

Planförslag: 

Planförslaget medger en förbättrad koppling mellan busshållplats och närområde, och därmed 

ökad tillgänglighet till det nya boendet, Kyrkcentrum och närområdet. 

2.5.7 Angöring 

Befintlig utfart finns i höjd med och till del även inom Kyrkcentrums fastighet, vilken även 

försörjer den större parkeringen. 

Planförslag: 

Utfarten vid Kyrkcentrum föreslås försörja även nytt boende. För att säkra utfarten för 

boendet, och för att fördela kostnader för underhåll av mark och anläggningar, bör därför en 

gemensamhetsanläggning bildas (g1). Anläggningen föreslås även innehålla en mindre del 

parkering, vilket beskrivs närmre under nästa rubrik (2.5.8). 

De begränsade anslutningsmöjligheterna till tomten för det särskilda boendet gör att all trafik, 

besökande som varu- och avfallstransporter, angör via samma infart. Vid utformande av ny 

byggnad ska samtidigt en separation mellan entré och varuintag eftersträvas. 

2.5.8 Parkering 

Inom planområdet finns en större parkering som förutom användning som avställningsplats 

och tillfälligt upplag kanske främst används för besöksparkering till Kyrkcentrum. 

Parkeringen ligger samtidigt till största del på kommunal mark. I norra delen av planområdet 

finns ytterligare parkering, vilken även den är dragen över fastighetsgränsen. 

Inom Kyrkcentrums fastighet finns cirka 12 parkeringsplatser, varav cirka 5 är reserverade för 

personal. På kommunens mark finns ytterligare cirka 11 platser för personal och cirka 25 för 

besökande. 
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Figur 12, Befintlig parkering sydväst om Kyrkcentrum. 

Planförslag: 

Med en föreslagen bebyggelse enligt planförslaget minskas antalet parkeringsplatser söder om 

Kyrkcentrum och de återstående krävs troligen i stor utsträckning för personal och 

besöksparkering till det nya boendet.  

En verksamhets/fastighets parkeringsbehov ska lösas inom den egna tomten/fastigheten. I 

detta fall har Kyrkcentrum för avsikt att anlägga en ersättande parkering från in/utfarten mot 

ravinen, om cirka 18 platser. För ursprungligt behov saknas därmed cirka 7 platser. Vidare 

föreslås vårdboendet angöra via Svenska kyrkans tomt. För att lösa båda frågorna och ge 

möjlighet till ett samutnyttjande av parkering avsätts mark för en gemensamhetsanläggning 

för infart och parkering (g1).  

Personalparkeringen i norr föreslås övergå i Svenska kyrkans ägo genom en 

fastighetsreglering. 

2.6 Tekniska frågor 

2.6.1 Vatten och avlopp 

Planområdet ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. 

Ledningsdragningen i området är samtidigt förlagd norr om Västerhagsvägen. 

Planförslag: 

En anslutning till vårdboendet skulle kräva en ny anslutningspunkt. En ledningsdragning 

skulle därmed kräva korsande av Västerhagvägen. Med utgångspunkt i marknivåerna i 

området kommer troligen även en pumpanläggning krävas för att leda spillvattnet till 

befintligt nät.  

2.6.2 Dagvatten 

I dagsläget leds dagvatten genom planområdet i en ledning under parkeringen, från 

undergången under Västerhagsvägen med utmynnande i ravinen. Ledningen kopplar även på 

dagvatten från större delen av parkeringsytan. 

Planförslag: 

Då befintlig dagvattenledning ligger inom föreslagen byggrätt för vårdboendet, kommer 

ledningen behöva flyttas. Ny lednings läge bestäms utifrån skisserat förslag till nytt boende 

inkommen från Håbohus under mars (u). 
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Föreslagen exploatering (för vårdboende) kommer att leda till större flöden av dagvatten än i 

dagsläget. I enlighet med kommunens dagvattenpolicy, ska inte dagvattenflödet från 

planområdet öka i och med utbyggnaden.  

Även de faktiska förhållandena för området sätter begränsningar på utflöde. Redan idag är 

flödet genom befintlig ledning och vidare ned i ravinen tidvis i nivå med kapaciteten för 

nedströms brunn- och ledningssystem.  

På uppdrag av kommunen har Norconsult tagit fram en dagvattenutredning för att beräkna 

tillkommande avrinning och behov av fördröjning. Utredningen redovisar flödesriktning i 

befintligt ledningssystem och i markplan. Utredningen redovisar även markförhållandena, 

vilka bedöms som goda för infiltration av dagvatten.  

Figur 13, Bilaga 1 från dagvattenutredningen, visandes område A och B, 

befintligt dagvattensystem (gröna och blå linjer)  samt avrinning (pilar). 

Utredningen fokuserar på de planerade förändringarna i form av nytt vårdboende (område A) 

respektive ny parkering vid Kyrkcentrum (område B). Som utgångspunkt har en uppskattning 

om en utbyggnad av tomten enligt tabell på nästa sida använts. Ytorna kan komma att skilja 

sig mot faktisk exploatering, men är samtidigt framtagna utifrån en genomgång av ett flertal 

skisser på tänkt verksamhet. 

Utredningen baseras på antagande om olika ytor (vilka generera olika mycket dagvatten). 

Sedan utredningens framtagande har exploatören tagit fram ett skissförslag vilket redovisar 

mindre tak och trafikytor, till fördel för planering och grönytor. Sedan utredningen har även 

planområdet justerats något, och område A är nu cirka 350 kvm mindre.  
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 Utredning Skissförslag 

Tak 2600 2300 

Hårdgjort/ej trafikerat 1200 1200 

Plantering/grönyta 2590 3117 

Trafikyta 1778 1200 

Summa område A 8167 7800 

För vårdboendet redovisar utredningen ett behov av fördröjning om ca 48 kbm. Fördröjning 

av den volymen dagvatten kan ske på flera olika sätt. Utredningen går inte in närmare på 

alternativ, men redovisar volymen utifrån de olika ytorna. Vatten från tak, natur och 

hårdgjorda ytor fördelas ganska jämt om mellan 15-17 kbm vardera. Vatten från hårdgjorda 

ytor kan vidare delas in i vatten från trafikytor (60 %) och gårdsytor (40 %), där de tidigare är 

det dagvatten som främst kräver rening.  

I och med förändringen enligt skissförslaget bedöms fördröjningsbehovet minska. Faktiskt 

behov fastställs lämpligen i samband med projektering, med utredningen som underlag. 

Eftersom marken sluttar ned mot ravinen i öster, och största andel hårdgjord yta bedöms 

komma till i väster och norr, bör fördröjnings magasin anläggas i öster (i 

avrinningsriktningen). På så sätt kan överflöde lättare ledas nedströms och på så sätt minimera 

risk för skador på bebyggelsen. Fördröjningen kan även med fördel göras som del av 

gårdsmiljön, med mer eller mindre öppna diken. Med en delvis fyllnad av grus/makadam kan 

även reningseffekten utökas.  

För vattnet från trafikytorna krävs rening. Som första steg i omhändertagandet ska en 

oljeavskiljare installeras. Därefter leds lämpligen vattnet genom delvis grusfyllda magasin 

eller diken, med överflödesledningar mot ravinen. 

De föroreningar (förhöjda förekomster av ämnen) som trafikytor/mindre gator främst ger 

upphov till hanteras effektivast genom magasin eller diken fyllda med makadam (framförallt 

tungmetaller, men även olja och partiklar). Därutöver kan torra diken för avledning till och 

ifrån ytterligare säkra rening av näringsämnen (fosfor och kväve).  

Från trafik- och takytor leds samtidigt dagvattnet relativt enkelt dit lämpligt, vilket skulle 

kunna vara till magasin under parkeringsytorna. Vid extremregn är det samtidigt viktigt att 

säkerställa att vattnet inte samlas upp mot en byggnad. Vilket dels hanteras genom en 

höjdsättning där bebyggelsen anläggs högre än anslutande hårdytor, alternativt avskiljs med 

kantsten. 

För att uppnå effektiva fördröjnings,- och infiltrationsmagasin ska hänsyn tas till 

grundvattennivån i området. Där ger ett större avstånd till grundvattnet framförallt bättre 

förutsättningar för infiltration, men till mindre del även bättre rening (när vattnet passerar 

genom de grusrika jordlagren). 

Det dagvatten som ändå passerar planområdet (befintligt flöde samt vid extremregn) kommer 

i framtiden även att passera planerad dagvattenanläggning i Gröna Dalen. På sikt förbättras 

därmed vattenkvalitén än mer (även till del för aktuellt planområde). 
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Eventuell fördröjning i ravinen (som funnits med i samrådshandlingen) ingår inte längre i 

detaljplanearbetet, men någon form av erosionsskydd bör beaktas. Ett sådant skydd skulle 

även kunna fungera som fördröjning av flera mindre volymer. Eventuellt skydd regleras inte i 

detaljplanen, men kan med fördel inkluderas i exploateringskalkylen vid genomförande av 

detaljplanen samt försäljning av marken. 

En möjlighet att minska avrinningen, med potential att även bidra till en större biologisk 

mångfald samt bättre reglering av lokalklimatet, är att anlägga så kallade gröna tak. Gröna tak 

har, beroende på dess typ, möjlighet att ta omhand mindre eller större regnmängder. På så sätt 

kan behovet av fördröjningsmagasin eller liknande minskas. Gröna tak skulle även kunna 

bidra till att mildra uttrycket av den lite större byggnadsvolymen. 

2.6.3 Markavvattning 

Planområdet berör markavvattningsföretaget Väppeby-Bålsta, och dess dragning ned mot 

Gröna dalen och i förlängningen Kalmarviken. 

Planförslag: 

Med föreslagna övergripande åtgärder kring dagvatten bedöms inte markavvattningsföretaget 

påverkas. Kommunen har samtidigt för avsikt att upphäva företaget i samband med 

framtagande av planprogram för Gröna dalen. 

2.6.4 Översvämningsrisk 

I och med planområdets läge, med stora nivåskillnader främst ned mot nordöst samt i ravinens 

början, bedöms risken för översvämning inom planområdet som väldigt liten. Risken för lokal 

översvämning nedströms från planområdet bedöms som högre. Vid extremregn ansamlas inte 

bara dagvatten från ledningssystem utan även från det större skogsområdet.  

Planförslag: 

För att inte förvärra situationen nedströms läggs stor vikt vid lokalt omhändertagande av 

dagvatten, som behandlas under föregående rubrik (2.6.2). 

2.6.5 El-, tele- och datanät 

El-, tele- och datanät finns draget i närområdet och anslutet till närmaste bebyggelse. 

2.6.6 Värme och energi 

Håbo kommuns klimatstrategi ger bland annat riktlinjer för ett minskat energianvändande. För 

att bli en fossilbränslefri kommun 2050 ska kommunen verka för att minska 

energiförbrukningen i fastigheter och transporter. Kommunen ska även verka för att öka 

andelen förnybar energi. 

I första hand bör fjärrvärmenätet utnyttjas, för att på så sätt utnyttja storskaliga lösningar. Där 

det inte är möjligt eller kostnadseffektivt att ansluta bör istället andra förnybara energikällor 

utnyttjas. Alternativa uppvärmningssätt kan vara med jord-, berg- eller sjövärmepump, 

solfångare med mera.  

Även för energiförsörjningen bör förnyelsebara alternativ användas, så som solceller eller 

vindkraft.  



22 

Planförslag: 

Närmaste fjärrvärmeledning är anslutningsledning till Västerängsskolan. Utan att noggrannare 

undersöka förutsättningarna för dragning uppskattas den genaste dragningen mot vårdboendet 

till cirka 400 meter. Möjlighet till anslutning bedöms lämpligen i samråd med EON, ägare av 

ledningsnätet. Alternativa förnyelsebara uppvärmningssätt förespråkas. 

För energiförsörjningen förespråkas solceller i den mån tak och/eller vägg yta i rätt 

väderstreck kan utnyttjas. Tomten omges i flera väderstreck av skog, vilken kan minska 

effektiviteten av både solceller och vindkraft. 

2.6.7 Avfallshantering 

Håbo kommun strävar ständigt efter en allt mer miljömässigt hållbar avfallshantering. I 

kommunens avfallsplan specificeras fem långsiktiga mål där kopplingen till detaljplanering 

främst kommer in i ett säkerställande om ytor för sortering och omlastning av avfall. 

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. 

2.7 Störningar, hälsa och säkerhet 

2.7.1 Miljökvalitetsnormer (MKN) för luft och vatten 

Planområdet ligger så pass till att fordonstrafiken inte riskerar normen för luftkvalité. 

Planområdets läge, på avstånd från större vägar och med en förhållandevis gles bebyggelse 

medför låga bakgrundshalter av både kväveoxid och partiklar. I dagsläget riskerar inte MKN 

för luft att överskridas. 

Omhändertagandet av dagvattnet sker idag genom ledningsnät, via ravinen, för att sedan 

kopplas på ledningsnätet igen och slutligen nå Kalmarviken. Som beskrivits tidigare under 

rubrik (2.3.5) uppnår Kalmarviken god ekologisk status, men inte god kemisk status.  

Planförslag: 

Planförslaget kommer leda till viss ökad trafik i närområdet, men inte av den omfattningen att 

MKN för luft riskerar att överskridas. För att uppnå MKN för vatten räcker det inte med att 

undvika försämrad kvalité, utan planering som denna ska verka för en förbättrad kvalité. 

Genom föreslagen dagvattenhanteringen är bedömningen att kvalitén kan förbättras, om än 

högst marginellt för recipienten.  

2.7.2 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: 

Det finns inga gjorda mätningar i direkt anslutning till planområdet, men med tanke på 

områdets geologiska förutsättningar ska ny byggnad utföras radonsäkert.  
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2.7.3 Förorenad mark 

Inga kända föroreningar finns inom området. Då delar av platsen, som föreslås för 

bostadsbebyggelse, använts som parkeringsplats kan det ha förekommit läckage från fordon 

och därmed förorenad mark.  

Som led i att kartlägga förutsättningarna tog därför DGE mark och miljö AB fram, på uppdrag 

av kommunen, en markteknisk miljöundersökning. Undersökningen visade att inga ämnen 

överskred riktvärdet för känslig markanvändning. Någon sanering är därmed inte nödvändig.  

2.7.4 Buller och vibrationer 

Utifrån dagens trafikflöde längs Västerhagsvägen och skyltad hastighet mellan 30 och 50 

km/h bör riktvärdet om 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå uppnås på cirka 20 till 25 meters 

avstånd från vägens mitt. 

Planförslag: 

För att säkerställa minsta avstånd mellan Västerhagsvägen och ny bostadsbyggnad 

genomfördes en bullerutredning (ÅF 2016). Utredningen bygger på ovan redovisade 

trafikmängd, tillägg utifrån förväntad exploatering inom planområdet och vid Björkvallen, 

samt en generell uppräkning av trafikflödet på två procent per år till och med 2026.  

Utredningen visar på ett minsta avstånd på omkring 19 meter för att uppnå värden under 

riktvärdet om 55 dB(A) ekvivalent nivå vid en teoretisk fasad. 

Minsta byggnadsavstånd till Västerhagsvägen föreslås därför utformas utifrån utredningen, 

men med en mindre buffert som marginal, totalt cirka 20 meter. Om det under fortsatt 

planarbete visar sig lämpligt av andra skäl att placera en byggnad närmare och/eller om 

byggnadens fasad utformas så att olika delar av fasaden reflekterar ljud mot annan del ska en 

komplettering av utredningen göras. 

En gemensam uteplats föreslås bakom byggnaden, ut mot skogen. På så sätt ges alla boende 

tillgång till en skyddad utemiljö. Ytterligare uteplatser kan anordnas åt valfritt väderstreck. 

Vid byggnation nära inpå Västerhagsvägen bör samtidigt uteplatser mot vägen undvikas. 

2.7.5 Barnkonventionen 

Barnkonventionen gör gällande 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. 

Planförslag: 

I detta fall, med ett planförslag fokuserat på vårdboende och vid en tidigare parkering, har inte 

barn som grupp hörts särskilt för synpunkter på förslaget. Med en tydlig avgränsning mot 

gång- och cykelväg och ravin bedöms planen kunna stärka sammanhanget mellan bebyggelse 

och skogsområde. En spännande lekmiljö, i form av bland annat ravinen, påverkas men bör 

även fortsatt kunna fungera som inspirerande lekmiljö. Med en aktivt använd byggnad/tomt i 

anslutning finns förutsättningar för att närområdet även upplevas tryggare. Vårdboendet 
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kommer troligen även fungera som ett lokalt landmärke och på så sätt förenkla barns 

orientering i närområdet, som del i väg till skola eller på väg till och från någon aktivitet. 

2.7.6 Trygghet 

Idag upplevs parkeringen som baksida. Området används sparsamt för avställning, 

exempelvis för timmer, alternativt som uppställningsplats för lastbilar.  

Planförslag: 

Som tidigare nämnts skapas ett sammanhang och en orienterbarhet med en ny byggnad. 

Vidare ges förutsättningar för aktiviteter under hela dygnet och därmed uppmärksamhet kring 

byggnadens närområde under stora delar av dygnet. 

På så sätt stärks säkerheten i viss utsträckning, men framförallt den upplevda tryggheten. För 

personer som passerar området och barn och unga som leker i närområdet.  

Vidare kräver planen en variation i fasaden mot gång- och cykelvägen för att på så sätt 

undvika en monoton och potentiellt otrygg närmiljö. 
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3. GENOMFÖRANDE 

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 inblandade i detaljplanens 

genomförande.  Det ska även framgå om kommunen avser att ingå exploateringsavtal eller 

genomföra markanvisningar.  

3.1 Ansvarsfördelning/huvudmannaskap  

Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. Det innebär att kommunen ansvarar för 

utbyggnad, drift och skötsel av allmänna platser, gator, torg och parker samt vatten- och 

avloppsledningar 

Håbo kommun ansvarar för utbyggnad av allmänna platser och vatten- och avloppsledningar 

fram till servis. 

Exploatören/fastighetsägaren ansvarar för anläggnings- och byggnadsarbeten inom 

kvartersmark. 

Respektive nätägare ansvarar för utbyggnad av sina ledningar inom planområdet. 

3.2 Avtal 

Planläggningen har startats på initiativ av kommunen på grund av en brist på lägenheter för 

personer i behov av särskilt stöd. Kommunen har för avsikt att hyra lokaler för att täcka 

behovet och har därför gett Håbohus i uppdrag att uppföra ett sådant särskilt boende. För att 

reglera kostnader och ansvar har därför kommunen och Håbohus tecknat ett planavtal.  

Innan antagande av detaljplanen ska även ett exploateringsavtal tecknas. Exploateringsavtalet 

ska bland annat reglera kostnader och ansvar för: 

 Utbyggnad av allmän plats/anläggningar (gångbana och busshållplats) 

 Utbyggnad inom kvartsmark 

 Ledningsflytt 

 Marköverlåtselse 

 Fastighetsreglering 

 

3.3 Fastighetsrättsliga åtgärder 

3.3.1 Markägoförhållanden 

Planområdet omfattar fem fastigheter: 

Gillmarken 1:1, Bålsta 2:108, 2:202 och 3:354 som ägs av Håbo kommun och till största del 

består utav gatu- och parkmark samt Bålsta 3:355 som ägs av Svenska kyrkan och innefattar 

Kyrkcentrum. 

Vidare berör planområdet den samfällda marken Bålsta s:28. Bålsta s:28 har åtta delägande 

fastigheter, Bålsta 2:75–2:80 och 2:110, som samtliga ägs av privatpersoner och Bålsta 2:234 

som ägs av Håbo kommun.  
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3.3.2 Förordnanden enligt 113 § byggnadslagen 

I den nya detaljplanen tas del av den allmänna platsmarken i anspråk till kvartersmark för 

vårdboende och parkering. Detta görs med anledning av att det idag finns ett stort behov av 

lägenheter för särskilt boende och att behovet bedöms fortsätta öka, dels på grund av en 

åldrande befolkning och dels på en totalt sett ökande befolkning i kommunen. Möjliga platser 

för att uppföra ett sådant boende i Bålsta har utretts och platsen ifråga, i anslutning till 

Kyrkcentrum och skogsområde, bedömdes som lämpligast (dnr. KS 2016/293). Behovet av 

vårdboendet bedöms i detta fall väga så tungt att det överväger intresset av ett fortsatt 

förordnande. Utöver detta bör även kvalitén/användningen av den föreslaget ianspråktagna 

marken beröras. Marken är ianspråktagen för parkering till skillnad naturmark (gällande plan). 

Vidare kommer det även fortsatt finnas god tillgång till natur- och parkmark för rekreation i 

närområdet. Områden där förordnandet föreslås upphävas redovisas härunder. Detaljplanen 

berör tre skilda byggnadsplaner, men förordnandena föreslås endast upphävas för planerna 

K17a och Y18. 

Figur 14, Redovisning av föreslagna områden för upphävande av förordnande enligt § 113 Byggnadslagen, med 

föreslagen detaljplan och dess bestämmelser som bakgrund. Byggnadsplanerna avgränsas i blå streckprickad 

linje. 

För planen K17a gäller förordnandet oförändrat från K17 och berör parkering och del av 

skogsmarken. Upphävandet föreslås för all berörd mark inom K17a, där utpekad del i rött 

även fortsatt kommer att vara bestämd som allmän platsmark (natur samt gång- och 

cykelväg). Liknande gäller för Y18, där del av skogen föreslås tas i anspråk av kvartersmark, 

men där ravinen fortsatt ska vara allmän platsmark. Marken i norra delen av området föreslås 
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fortsätta vara allmän platsmark i sin helhet och förordnandet, meddelat i samband med planen 

Y2 inom nuvarande planen Y13, föreslås därför inte upphävas där. 

För att mark som är belastad med ett förordnande enligt 113§ byggnadslagen ska kunna tas i 

anspråk för annat ändamål krävs att Länsstyrelsen, efter ansökan från kommunen, fattar beslut 

om att upphäva förordnandet. Innan detta sker ska kommunen ha informerat berörda 

fastighetsägare samt sammanställt eventuella synpunkter, vilka bifogas ansökan. Berörda 

fastighetsägare anses normalt vara de vars fastighet inbegrips i byggnadsplanen där 

förordnandet föreslås upphävas. Ett beslut om upphävande ska ha vunnit laga kraft innan 

detaljplanen antas. Därför sker processen kring upphävandet parallellt med detaljplanens 

samrådsskede. 

Länsstyrelsen beslutade om upphävande den 12 april 2018. [Om inget överklagande sker 

förväntas beslutet vinna laga kraft den 7 maj]. 

3.3.3 Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning, servitut m.m. 

Som del i genomförandet av planen kommer 

fastighetsbildning vara aktuellt för det blivande 

vårdboendet genom avstyckning och fastighetsreglering 

från fastigheterna Gillmarken 1:1 och Bålsta 3:354 som 

båda ägs av Håbo kommun (Lila, ca 7385 kvm).  

Vidare krävs fastighetsreglering från Bålsta 2:108 som ägs 

av Håbo kommun till Bålsta 3:355 som ägs av Svenska 

kyrkan för den norra parkeringen (Grön, ca 540 kvm). 

För ny dagvattenledning, bör ledningsrätt bildas till 

förmån för lämplig kommunägd fastighet. 

En gemensamhetsanläggning bör bildas för den nya fastigheten för vårdboende och Bålsta 

3:355 för parkeringsändamål. Ett markreservat för gemensamhetsanläggning (g) i en 

detaljplan måste enligt 4:18 plan- och bygglagen uppfylla anläggningslagens 5-6§§ om 

väsentlighet och båtnad för de ingående fastigheterna. En gemensamhetsanläggning för 

parkeringsändamål kommer att bidra till ett mer effektivt utnyttjande av parkeringsplatserna 

då verksamheterna till viss del bedöms ha olika besökstoppar. Vidare bedöms båda 

fastigheterna var för sig kunna få problem med att ordna parkering helt och hållet inom den 

egna fastigheten vilket är en huvudregel inom såväl detaljplanearbete som fastighetsbildning. 

En gemensamhetsanläggning skulle därmed innebära en nytta för de båda fastigheterna. Med 

anledning av detta bedöms såväl väsentlighets- som båtnadskravet vara uppfyllt. I en 

gemensamhetsanläggning för parkeringsändamål ska även utfarten ingå i 

gemensamhetsanläggningen då det är olämpligt med fler än en utfart från planområdet till 

Västerängsvägen och detta bedöms vara den blivande vårdfastighetens enda möjliga utfart. 

Den del av den samfällda vägen Bålsta S:28 som ligger inom planområdet bör lösas in av 

kommunen, i första hand genom frivillig överenskommelse och endast vid behov genom 
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inlösen. Även resterande del av Bålsta S:28 kan vara aktuell att lösa in, och görs då bäst vid 

samma tillfälle. 

Det finns två andelsservitut i fastigheterna Bålsta 2:78s respektive Bålsta 2:79s andelar i den 

samfällda vägen Bålsta s:28. Dessa andelsservitut berörs av planområdet men 

rättighetshavarna Bålsta 2:181 och 2:185 bedöms inte påverkas negativt då deras rätt att 

komma ut från fastigheten genom planområdet sker på kommunal gata. Övriga andelsservitut 

berör inte omedelbart planområdet.  

De servitut och ledningsrätter som belastar fastigheterna inom planområdet berör ej själva 

planområdet. 

3.3.4 Konsekvenser av fastighetsbildning 

Ny fastighet för vårdboendet samt Bålsta 3:355 kan komma att ingå i en 

gemensamhetsanläggning. Kostnader för bildandet av en gemensamhetsanläggning samt 

anläggningskostnader och senare drift och underhåll kommer att belasta de ingående 

fastigheterna.  

Fastighetsreglering av den norra parkeringen på Bålsta 2:108 möjliggör att parkering för 

Bålsta 3:355s behov sker inom fastigheten och inte på kommunal mark. Kostnader för 

fastighetsbildning och för markförvärvet kommer att belasta Bålsta 3:355. Kostnader för drift 

och underhåll belastar därefter inte längre kommunen utan Bålsta 3:355. 

3.4 Ekonomiska frågor 

3.4.1 Utbyggnad av allmänna platser och allmänna anläggningar 

Ett genomförande av planförslaget innebär att en allmän gångväg anläggs längs 

Västerhagsvägen, från underpassage till Kyrkcentrum samt med anslutning till 

Busshållplatsen. Gångvägens standard ska följa kommunens tekniska handbok, där möte 

mellan två trafikanter ska vara möjligt. Den nya gångvägen måste byggas med anledning av 

att den befintliga tas bort då marken ska bebyggas med vårdboende. Eftersom exploatören 

drar nytta av att ta bort befintlig gångväg, ska denne också bekosta anläggandet av en ny. 

3.4.2 Markersättning och inlösen 

Exploatören av vårdboendet, tillika tänkt fastighetsägare, ska förvärva kvartersmarken 

bestämd för vårdboende (D1) från kommunen. Ersättningsnivåer fastställs parallellt med 

planarbetet och redovisas därför först senare i planprocessen. 

Svenska kyrkan ska ersätta kommunen för parkeringsmarken i norr enligt överenskommelse 

om fastighetsreglering som ska träffas innan detaljplanen antas. 

Ersättning mellan Bålsta 3:355 och ny fastighet för vårdboendet i samband med 

lantmäteriförrättning för bildande av gemensamhetsanläggning kan komma att bli aktuell.  

All föreslagen allmän platsmark ägs till fullo av kommunen. 

3.4.3 Kostnader fastighetsbildning 

Exploatören för vårdboendet, tillika dess fastighetsägare, står för avstyckning och 

fastighetsreglering av ny fastighet.  
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Svenska kyrkan bekostar fastighetsreglering för införlivande av personalparkeringen, från 

Bålsta 2:108 till Bålsta 3:355. 

Gemensamhetsanläggning för samutnyttjande av parkering och infart står Svenska kyrkan och 

exploatören för gemensamt, där fördelningen fastställs i samband med lantmäteriförrättning. 

Håbo kommun bekostar eventuell ledningsrätt. 

3.5 Tekniska åtgärder 

3.5.1 Utbyggnadsordning 

Första steg i genomförandet av planen blir att anordna ny besöksparkering, inom 

Kyrkcentrums egen fastighet, samt eventuell gemensamhetsanläggning. Först därefter kan 

byggnationen av vårdboendet starta utan att störa Kyrkcentrums verksamhet. 

3.5.2 Tekniska utredningar 

Som del i utredningsarbetet har utredningar för buller (akustik), geoteknik, dagvatten samt 

arkeologi tagits fram. Vidare har även befintlig parkering undersökts genom en så kallad 

markteknisk miljöundersökning (MMU). 

Bullerutredningen visar att fasad som ska uppfylla riktvärdet om 55 dB(A) ekvivalent 

ljudnivå inte får byggas närmare Västerhagsvägen än 19 meter. Riktvärdet berör endast 

bostads/lägenhetsdel, och förråds eller personal utrymmen skulle därmed kunna läggas 

närmare. De olika utrymmena går samtidigt inte att reglera i en detaljplan och gränsen hålls 

därför vid 19 meter. 

Den geotekniska undersökningen visar på grundläggningsförhållanden och ger förslag på 

grundläggning av vårdboendet både med och utan källare. Beroende på utsträckning och läge 

på byggnaden krävs olika typer av grundläggning, från platta på mark till kortare pålning. 

Den arkeologiska utredningen visade inte på några nya spår efter fornlämningar. 

Den miljötekniska markundersökningen visade inte på några förhöjda värden (över riktvärden 

för känslig markanvändning). 
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4. KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAG 
I de fall en plan som krävs enligt lag eller annan författning bedöms leda till betydande 

miljöpåverkan ska de, enligt 6 kap 11-18 § miljöbalken göras en miljöbedömning av planen. 

För att bedöma om en plan leder till betydande miljöpåverkan upprättas en behovsbedömning. 

Sådan behovsbedömning av detaljplanen har gjorts och beskrivs kortfattat under rubrik 2.2.5. 

Om en plan istället antas leda till betydande miljöpåverkan ska en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas.  MKB:n används för att få en helhetsbild av 

den påverkan en detaljplan kan få på miljön, människors hälsa och hushållningen av resurser. 

Då ingen MKB upprättats följer nedan en övergripande redovisning av planens bedömda 

konsekvenser. 

4.1 Miljökonsekvenser 

Planområdet ligger i nära anslutning till Gamla Bålsta och i direkt anslutning till busshållplats 

för både mjuk linje och vanlig linjetrafik. Det finns därmed förutsättningar för att ta sig till 

och från platsen. Då vårdboenden i Bålsta försörjer hela kommunen finns det samtidigt inte 

möjlighet att garantera kollektiv- eller gång- och cykelanslutning för alla besökande.  

Vårdboendet föreslås anläggas på huvudsakligen plan mark, till viss del redan ianspråktagen. 

På så sätt minimeras ingrep i mark och natur. 

 

Med en dagvattenlösning som övergripande har beskrivits ovan finns goda förutsättningar att 

dels förbättra vattenkvalitén, men även minska påverkan av dagvattnet längre ned i systemet 

vid extrema flöden. 

4.2 Sociala konsekvenser 

Läget nära Gamla Bålsta och i direkt anslutning till Kyrkcentrum samt skogsområdet ger 

förutsättningar för ett socialt och kulturellt utbyte, både för anställda, boende och besökande. 

Läget ger även goda förutsättningar för rekreation, promenader etc. 

Föreslagen exploatering bidrar även till att fylla en tidigare baksida med aktivitet under stora 

delar av, om inte hela, dygnet. Entrén till skogsområdet i från norr blir tydligare och barn och 

unga kan få en tydligare anknytning till platsen, då den tillförs en större och lätt igenkänd 

byggnad. Den förstärkta kopplingen platsen och i förlängningen även till underpassagen av 

Västerhagsvägen kan även stärka dess användning och ett tryggt korsande av vägen.    

4.3 Ekonomiska konsekvenser 

I dagsläget hyr kommunen ett antal platser på särskilt boende i angränsade kommuner. Dels 

har kommunen sämre kontroll på de ekonomiska förutsättningarna och dels är tillgången 

osäker. Med ett boende i storleksordningen för planen, där kommunen hyr lokal eller 

verksamhet, garanteras kommunen platserna till en i förtid känd kostnad. 

Ett genomförande av planen innebär även att kommunal mark övergår i privat ägo, till 

Svenska kyrka och till en framtida ägare av vårdboendet. Det gäller bland annat mark som 

nyttjas av exempelvis Svenska kyrkan, men som driftas av kommunen. Förändringen innebär 



 

 

31 

 

därmed en något minskad kostnad för drift av parkeringen, samtidigt som den tillkommande 

gångvägen med koppling till busshållplatsen medför något ökade kostnader.  

En ytterligare konsekvens av att kommunal mark övergår i privatägo är att kommunen får en 

inkomst till följd av marköverlåtelse som ska ske till marknadspris utifrån den nya 

detaljplanens tillåtna användning.  

 

 

Bålsta i februari 2018 

Håbo kommun 

 

 

 

Johan Hagland  Anton Karlsson 

Plan- och exploateringschef Planarkitekt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-05-28 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 142 Dnr 2018/00313 

Granskning av verksamhet och årsredovisning 2017 
för Samordningsförbundet Uppsala län 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige tillstyrker att samordningsförbundets styrelse och

dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Sammanfattning 

Samordningsförbundet har till länets kommuner översänt årsredovisning och 

granskningsrapport. 

Samordningsförbundets medlemmar ska ta ställning till om förbundets sty-

relse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.  

Samordningsförbundets revisorer har granskat förbundets verksamhet och 

årsredovisning för år 2017 och tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter 

beviljas ansvarsfrihet.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2018-05-15 § 113 

Tjänsteskrivelse 2018-05-02 

Revisionsberättelse 2017 

Granskningsrapport 2017 

Årsredovisning 2017 

Ärendet 10



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-05-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 113 Dnr 2018/00313 

Granskning av verksamhet och årsredovisning 2017 
för Samordningsförbundet Uppsala län 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige tillstyrker att samordningsförbundets styrelse och

dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.  

Sammanfattning 

Samordningsförbundet har till länets kommuner översänt årsredovisning och 

granskningsrapport. 

Samordningsförbundets medlemmar ska ta ställning till om förbundets sty-

relse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.  

Samordningsförbundets revisorer har granskat förbundets verksamhet och 

årsredovisning för år 2017 och tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter 

beviljas ansvarsfrihet.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-05-02 

Revisionsberättelse 2017 

Granskningsrapport 2017 

Årsredovisning 2017   



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2018-05-02 KS 2018/00313 nr 82028 

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

Granskning av verksamhet och årsredovisning 2017 för 
Samordningsförbundet Uppsala län 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige tillstyrker att samordningsförbundets styrelse och

dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Sammanfattning 

Samordningsförbundet har till länets kommuner översänt årsredovisning och 

granskningsrapport. 

Samordningsförbundets medlemmar ska ta ställning till om förbundets 

styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.  

Samordningsförbundets revisorer har granskat förbundets verksamhet och 

årsredovisning för år 2017 och tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter 

beviljas ansvarsfrihet.    

Beslutsunderlag 

– Revisionsberättelse 2017

– Granskningsrapport 2017

– Årsredovisning 2017

__________ 

Beslut skickas till 

Samordningsförbundet Uppsala län 
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2018-04-06 

 

Revisorerna i Samordningsförbundet i Uppsala län 

 

Vår granskning har genomförts som underlag för er ansvarsprövning av 

Samordningsförbundet i Uppsala län år 2017. 

Vi har i denna rapport sammanfattat iakttagelser från granskningen av årsbokslutet och 

årsredovisningen för förbundet. 

Det har inte framkommit några väsentliga noteringar som påverkar vår bedömning av att 

resultat och ställning ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning för året 

2017. 

Granskningen har genomförts i enlighet med fastställd revisionsplan för 2017.  

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Mikael Sjölander    Anja Zetterberg 

 

 
 
 

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

1.1 Inledning 

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

1.2 Granskningens utgångspunkter 

Denna rapport syftar till att kortfattat sammanfatta resultatet av granskningen av årsbokslutet 
och årsredovisningen, samt att ge revisorerna ytterligare information och underlag inför 
ansvarsprövningen av förbundets styrelse. 
 
Enligt 7 § i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser har 
samordningsförbunden till uppgift att: 
 

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 
2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna 
3. Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade 

rehabiliteringsinsatser och som syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga 
att utföra förvärvsarbete 

4. Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall 
användas 

5. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna 
6. Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen. 

 
Det är styrelsens ansvar att säkerställa att förbundets verksamhet ryms inom och stödjer 
punkterna i 7 §.  
 
Vid revisionen av samordningsförbunden skall bestämmelserna i 9 kap 4-18 § § i 
kommunallagen tillämpas. Det innebär bl.a. att revisorerna skall pröva om verksamheten 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om 
räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.  
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2 Granskning av årsredovisning och årsbokslut 2017 

 
Granskningen av årsredovisningen har omfattat en genomgång av om årsredovisningen är 
upprättad i enlighet med kommunal redovisningslag. Till resultat och balansräkning har 
ytterligare upplysningar lämnats i noter.  
 
Granskningen har omfattat en genomgång av underlag till väsentliga balans- och 
resultatposter. Bokslutsdokumentationen bedöms vara mycket god.  
 
Årets resultat i förbundet uppgår till -2,9 mkr (föregående år -0,8 mkr). Samlade medel från 
tidigare år uppgår till 9,6 mkr (föregående år 12,4 mkr). 
 
Resultatet ligger i linje med önskvärd inriktning att minska tidigare överskott, även om det 
inte skett i den omfattning som budgeterats. Budgeterade kostnader för insatser var 25 894 
tkr medan utfallet blev 20 845 tkr.  
 
Samtliga balanskonton är avstämda och specifikationer med underlag finns till varje post. Vi 
har inte noterat några avvikelser från god redovisningssed i vår granskning.  
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3 Redovisning av samordningsförbundets arbete 

I detta kapitel beskrivs hur samordningsförbundet arbetat under 2017 för att uppfylla sina 
uppgifter enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Kapitlet följer 
samma ordning som lagens skrivning om samordningsförbunds uppgifter.  
 
Samordningsförbundets kansli består av en förbundschef, en verksamhetsutvecklare, en 
projektanställd processtödjare, en ekonom och en administratör. Processtödjaren påbörjade 
sin tjänst i april 2017. 

3.1 Mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 

Förbundets metod för långsiktig styrning 
Under året har förbundet hållit medlemsdialoger med samtliga medlemmar. Vid dessa 
tillfällen ges möjlighet för parterna att framföra förväntningar, informera om sina behov samt 
diskutera verksamhetens resultat. Förbundschef redogör även för rådande förutsättningar. 
Två medlemssamråd har även genomförts under perioden. Vid samråden ges information 
om föregående samt nuvarande år, samt om medelstilldelning. Önskemål kring prioriteringar 
från medlemmarna tas också emot. 

Sedan maj 2016 finns en strategisk utvecklingsgrupp, där strategiska utvecklingsfrågor 
diskuteras tillsammans med parterna. Gruppen ska fungera som stöd till förbundschef, samt 
ge medlemmarna ett regionalt perspektiv på lokala frågor. Samtliga parter är representerade.  

 
Budget och verksamhetsplan 
Förbundsstyrelsen fastställde budget och verksamhetsplan för år 2017 den 25 november 
2016. Det övergripande målet för året var enligt verksamhetsplanen att maximera nyttan 
både ur ett individperspektiv och ur ett samhällsperspektiv genom finansiellt samordnad 
rehabilitering, som syftar till att använda samhällets resurser effektivt.  

Det övergripande målet för förbundet har inte förändrats från föregående år. Målen för 
verksamhetsåret 2017 har förändrats och utvecklats jämfört med föregående år och var 
enligt verksamhetsplanen att: 

• Att stödja parterna i deras arbete med långsiktig samverkan som har fokus på att 
åtgärda strukturhinder för att underlätta individens väg till arbete 

• Att enskilda personer uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete 

• Att stödja vidareutveckling av samverkan mellan parterna  

• Att fokusera på jämlikhet inom samverkan 

• Att stödja parternas utväxling av medel (t ex utlysningar inom ESF) 

• Att stödja parterna kring arbetsintegrerande sociala företag 
 

En riskanalys och internkontrollplan för förbundet har tagits fram för 2017 och 

internkontrollplanen har beslutats av styrelsen. I riskanalysen identifieras 6 

processer/områden med tillhörande risker. Totalt identifieras 15 risker. För dessa framgår en 

bedömning av väsentlighet, sannolikhet och sammantaget riskvärde. För varje risk redovisas 

även hur denna hanteras/följs upp samt om den inkluderas i internkontrollplanen. Riskanalys 

för 2018 togs fram i oktober 2017, inför beslut i styrelsen om internkontrollplan 2018.  

 
Systematisk kvalitetsutveckling 
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Förbundet arbetar med systematisk kvalitetsutveckling för att säkra att arbetet bedrivs på ett 
kvalitetssäkrat och ändamålsenligt sätt.  

Reviderad förbundsordning   
Förbundsordningen som, förutom lagen om finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet (SFS 2003:1210) styr och reglerar förbundets arbete har reviderats 
och trädde i kraft 1 juli.   

Månadsvisa nyckeltal genom SUS   
Sedan ett år tillbaka följer förbundet samtliga insatser månadsvis för att följa progressen i 
insatserna. Progressen återkopplas till styrelse och till berörda insatser.   

Riskanalys och internkontrollplan   
Internkontroll är en del av verksamhetens systematiska kvalitets- och förbättringsarbete. 
Förbundsstyrelsen har för år 2017 antagit en internkontrollplan. Resultatet från aktiviteter 
inom denna ska redovisas till styrelsen vid delårs- och årsrapport. Redovisning sker i 
enlighet med inom internkontrollplanen beslutade processer/områden. 

Internkontrollplanen följer samma struktur som riskanalysen och redogör för relevanta 
processer, kontrollmoment, ansvarig funktion, frekvens samt metod för kontroll och när 
rapportering ska ske. Internkontrollplanen berör områdena ekonomi/budget, 
upphandling/avtal, beslutsfattande/delegation/attest, verksamhetsmål samt finansierade 
insatser. Enligt intervjuade har arbetet med intern kontroll integrerats i ordinarie uppföljning 
under året. Internkontrollplanen upplevs synliggöra och tydliggöra utvecklingsområden för 
förbundet. 

 
Mål 
Förbundet har beslutat om ett antal mål för 2017. Förbundet finansierar insatser på såväl 
strukturell som individuell nivå. Fokus för insatser som finansieras är långsiktig samverkan 
som hanteras inom ordinarie strukturer genom så kallade lokusgrupper. Förbundet 
finansierar delar av arbetet genom strategiska samverkanskoordinatorer och operativa 
tilläggsresurser. Uppföljningsbara mål med fokus att följa lokusgruppernas arbete har 
formulerats. Nedan redovisas de tillsammans med bedömd måluppfyllelse och kommentar. 

 

Mål: Att stödja parterna i deras arbete med långsiktig samverkan som har fokus på att 

åtgärda strukturhinder för att underlätta individens väg till arbete 

Resultatmål Resultat Status 

Att samverkanskoordinatorerna 
presenterar aktuella lotsärenden till 
lokusgrupperna löpande 

Information har skett vid 
respektive lokusgruppsmöte och 
redovisats månadsvis till 
förbundet. 

Uppfyllt 

Att tilläggsresurserna når uppsatta 
resultatmål som lokusgrupperna satt 
upp 

Ingen av lokusgrupperna har 
uppnått angivna resultatmål för 
sina tilläggsresurser. 

Ej uppfyllt 

Kommentar: Mäts genom att undersöka antalet lotsärenden hos varje samverkanskoordinator, 
varifrån de kommer, vilka typer av ärenden man uppfattat som problematiska och vilka ärenden 
lokusgruppen agerat på för att lösa utmaningen. Lokusgrupperna har i ansökan angett resultatmål 
för sina olika tilläggsresurser som bekostas av förbundet. Ingen av lokusgrupperna har uppnått 
angivna resultatmål för sina tilläggsresurser. Orsaker till ej uppnådda mål är t ex vakanser, för lågt 
antal deltagare eller att deltagare ej i angiven nivå gått vidare till arbete/studier. 
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Mål: Att enskilda personer uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete 

Resultatmål Resultat Status 

Att minst lika många % av inskrivna 
deltagare (individer) i förbundets 
insatser går ut i arbete/studier som 
rikssnittet 

Av 164 identifierade och 
avregistrerade deltagare har 31 
stycken gått till arbete/studier, 
vilket utgör 19 %. 

Ej uppfyllt 

Kommentar: Mäts via SUS. Under 2016 var det 33 % i riket. 2017 års siffror har ej ännu tagits fram 
på nationell nivå. Om man även räknar med de deltagare som registrerats in som ”pinnar” så är det 
sammanlagt 213 individer av 475 individer (45 %) som gått till arbete/studier (eller extratjänst). 

 

Mål: Att stödja vidareutveckling av samverkan mellan parterna 

Resultatmål Resultat Status 

Att minst 200 medarbetare under året 
får ökad kunskap om samverkan 

183 medarbetare inom förbundets 
egna seminarier och ca 535 
deltagare inom specifikt beviljade 
kompetenshöjande insatser hos 
parterna. 

Uppfyllt 

Kommentar: Detta har skett genom aktiviteter anordnade av förbundet (kansliet) eller finansiellt stöd  
till parterna, där antalet deltagare vid aktiviteter/seminarier räknas. Aktiviteterna inom förbundet har 
haft fokus på ökad samverkan i förhållande till arbetslivsinriktad rehabilitering och där det är 
tillämpligt även haft fokus på jämlikhet. 

 

Mål: Att fokusera på jämlikhet inom samverkan 

Resultatmål Resultat Status 

Minst 50 stycken medarbetare ska även 
fått ökad kunskap om jämlikhet 

57 medarbetare har deltagit på 
seminarier och 
kompetenshöjande insatser kring 
jämlikhet. 

Uppfyllt 

Kommentar: Skett genom aktiviteter anordnade av förbundet (kansliet) eller finansiellt stöd till  
parterna, där antalet deltagare vid aktiviteter/seminarier räknats. Fokus har legat på att öka  
kunskapen kring jämställdhet, men där det är relevant även haft fokus på frågor som syftar till att 
öka kunskapen kring jämlikhet. 

 

Mål: Att stödja parternas utväxling av medel (t ex utlysningar inom ESF) 

Resultatmål Resultat Status 

Att beslut om externa medel till parterna 
ska ha tagits under året där stöd utgått 
från förbundet till medlemmarna för att 
underlätta godkända ansökningar 

Parterna har under perioden ej 
sökt medel från förbundet till 
berednings och processtöd. 

Ej uppfyllt 

Kommentar: Möjlighet till finansiering av berednings- och processtöd erbjuds parterna vid  
utlysningar från t ex ESF. Förbundets kansli deltar i Forum för inkluderande arbetsmarknad (FIA) för 
att bevaka utlysningarna och påminna parterna om möjligheten att söka med till berednings- och 
processtöd. En ansökning från parterna är inlämnad till ESF under våren. Bedömningen från 
Uppsala kommun efter dialog med förbundet var att inget stöd i själva ansökningsfasen var 
nödvändigt, varför egna resurser användes.   
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Mål: Att stödja parternas arbete kring arbetsintegrerande sociala företag 

Resultatmål Resultat Status 

Att parterna har sökt stöd som beviljats 
från förbundet för att möjliggöra 
genomförande av minst fyra aktiviteter 
med syfte att öka kunskapen hos 
medlemmarna kring arbetsintegrerande 
sociala företag (ASF) 

Parterna har endast sökt stöd för 
en aktivitet under perioden. 

Ej uppfyllt 

Kommentar: Mäts genom kontroll av i vilken utsträckning parterna sökt medel för att arrangera 
seminarier eller andra kunskapshöjande aktiviteter. Förbundets roll blir att visa att det finns stöd att 
tillgå om parterna själva bedömer att de vill genomföra aktiviteter, samt att stimulera att parterna 
söker stöd hos förbundet för sitt genomförande. Kansliet har bjudit in till ett kunskapshöjande 
seminarium kring ASF samt löpande gett information till lokusgrupperna om möjligheten att söka 
medel för aktiviteter. Kansliet har gjort studiebesök till Samordningsförbundet i Gävleborgs län som 
arbetar med ASF. Parter som ansökt om stöd under perioden är Östhammars kommun och 
Arbetsförmedlingen för en gemensam aktivitet. 

Övriga styrande dokument och uppföljning av dessa 
Förbundet har, utöver förbundsordning och verksamhetsplan, följande styrande dokument: 

• Besluts- och attestordning, reviderad 2016-06-02

• Riktlinjer för stöd till medlemmarna i arbetet med arbetsintegrerande sociala företag,
reviderad 2016-06-02

• Upphandlingspolicy, reviderad 2016-06-02

• Riktlinjer för finansiering av samverkansinsatser, reviderad 2017-11-27

• Riktlinjer för resor i tjänsten, reviderad 2016-10-14

• Riktlinjer för ekonomiska ersättningar till styrelseledamöter och revisorer, reviderad
2016-11-25

• Riktlinjer för medelsplacering, reviderad 2016-11-25

• Beskrivning av allmän handling, beslutad 2017-03-14

• Informationshanteringsplan, beslutad 2017-03-14

En ny förbundsordning har antagits under 2017 och trädde i kraft 1 juli. 

3.2 Samverkan mellan samverkansparterna  

Flera av förbundets aktiviteter syftar till stärkt samverkan mellan förbundsmedlemmarna. 

Arbetet inriktas på att analysera behov samt utveckla insatser och samverkansformer.  

3.2.1 Långsiktig samverkan 

Under 2015-2017 har förbundet arbetat med modellen långsiktig samverkan, utifrån 
inriktningsbeslut som togs av styrelsen i juni 2015.  

Basen i den långsiktiga samverkan är lokala utvecklingsgrupper för samverkan (lokus-
grupper). Grupperna består i stor utsträckning av socialchef eller arbetsmarknadschef från 
respektive kommun samt representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt 
Landstinget i Uppsala län. Genom en långsiktig struktur för samordning ska rätt individ få rätt 
insats, i rätt tid och från rätt aktör.  

I alla kommuner finns även samverkanskoordinatorer. Syftet med samverkanskoordinatorns 
arbete är att underlätta samverkan mellan myndigheterna. Koordinatorn riktar sig främst till 
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handläggare och chefer inom de samverkande organisationerna, och ska fungera som ett 
beredningsstöd till lokusgruppen och som en länk mellan myndigheterna och medarbetarna. 

Till den lokala utvecklingsgruppen kan även olika former av tilläggsresurser kopplas, 
exempelvis arbetscoacher. Dessa resurser finansieras av förbundet och innehar olika 
uppdrag och innehåll beroende av lokusgruppernas önskemål och behov. Gemensamt för 
tilläggsresurserna är att de arbetar operativt och haft tydliga, till funktionen knutna 
resultatmål. 

Enligt årsredovisningen har modellen långsiktig samverkan inneburit ett tydligt fokus på 
strukturnivån och att mindre resurser riktats mot individnivån. Det visade sig ganska tidigt att 
parterna hade olika syn på modellens innehåll, vilket medförde att en stor del av tiden 
ägnades åt att, inom lokusgrupperna, diskutera hur arbetet skulle ledas, styras och 
genomföras. Brister i modellen var även ansvar och kvalitetssäkring av de operativa 
resurserna. 

Otydligheten kring tilläggsresursernas arbete samt fokuseringen på strukturnivån har enligt 
årsredovisningen påverkat såväl målresultaten för tilläggsresursernas uppdrag som andelen 
individer som gått vidare till arbete eller studier. Allt eftersom processen fortskred blev det allt 
tydligare för både förbundet och lokusgrupperna att arbetet på individnivå behövde 
fokuseras, förbättras och utvecklas för att generera ökade resultat. 

I mars år 2017 beslutade styrelsen om en ny inriktning inför år 2018. Under resterande del av 
år 2017 har lokusgrupperna avvecklat modellen långsiktig samverkan, samtidigt som de 
börjat planera för nya insatser med start 2018. Enligt årsredovisningen har att både avveckla 
och ta en ny inriktning sannolikt påverkat delar av resultaten exempelvis genom vakanta 
resurser under slutet av året. 

Under år 2017 i arbetet med den nya inriktningen hade förbundet som mål att alla 
lokusgrupper skulle ha diskuterat lokala behov och önskemål. Dessa diskussioner skulle leda 
fram till förankrade, flexibla och lokala ansökningar från parterna. För att säkerställa arbetet 
utökades förbundets resurser med en projektanställd processledare. 

3.2.2 Övriga samverkansinsatser 

Kunskapsseminarier 

Under året har förbundet bjudit in medlemmarna till fem kunskapsseminarier, där tema varit 

genus och jämställdhet, Arbetsintegrerande sociala företag, Kunskapsbaserad praktik, 

Arbetslivet för personer med funktionsnedsättning och Individual Placement Support. 

Seminarierna har varit öppna för medarbetare hos medlemmarna. 

Studiebesök 

Förbundet har även arrangerat ett studiebesök i Lund kring Samsip genom finansiell 

samverkan, där alla parter gavs möjlighet att följa med kansliet. Nio personer deltog. 

AIM-day i samverkan med universitetet   

I samverkan med universitetet har förbundet deltagit på AIM-day, vilket är ett forum där 

forskare och praktiker möts och diskuterar gemensamma utmaningar. 

Verktyg för utvecklad samverkan   

Samverkanskoordinatorerna har tagit fram ett verktyg för parterna att utveckla sin 

samverkan. Detta verktyg kallas för Relation, dialog och lärande (RDL). Verktyget bygger på 
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workshops utifrån av verksamheterna valda teman. Ingen RDL har hunnit genomföras under 

perioden. 

 

Nätverk 

Projektledarna från förbundets projekt träffas i ett nätverk under ledning av 

verksamhetsutvecklaren för att underlätta erfarenhets- och informationsutbyte. Även 

samverkanskoordinatorerna träffas i ett nätverk under ledning av verksamhetsutvecklaren. 

 

Forum för inkluderande arbetsmarknad 

Förbundet ingår en gång i månaden i ett nätverk, Forum för inkluderande arbetsmarknad, 

FIA. Syftet är att samla länets resurser diskutera och möjliggöra gemensamma ansökningar 

till ESF. Ett annat syfte är att utbyta erfarenheter kring tillväxt och arbetsmarknad i länet. Nät- 

verket leds av Region Uppsala. Förbundet erbjuder möjlighet till finansiellt processtöd om 

parterna väljer att göra ansökningar. Under perioden är inga ansökningar gjorda, då 

utlysningar inte varit aktuella för parterna att göra under inom ramen för 

samordningsförbundet. Däremot fortsätter arbetet med KISA (Kortare Integration, Snabbare i 

Arbete) i syfte att snabba på integrationsprocessen samt #jagmed, i syfte att fånga upp unga 

som har hoppat av eller riskerar att hoppa av gymnasiet. Förbundet fortsätter också att 

finansiellt stödja processledaren för det sistnämnda projektet.   

 

3.3 Finansiering av samordnade rehabiliteringsinsatser 

Under året har förbundet helt finansierat sju individinriktade insatser; Begreppsdefiniering, 
GESAM, Kunskapsstöd vid vägval långa sjukfall, Processtöd Rehabkoordinatorer, 
Samordnad och utökad samhällsorientering i Uppsala län, Ungdomscoach Håbo och 
Ungdomssatsningen Knivsta.  

Begreppsdefiniering 
Tierp kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala utgör projektets 
samverkansparter. Målgrupp för projektet är medarbetare inom de olika organisationerna.  
Behovsgrupp är de individer som är i behov av samordnad rehabilitering. Målet är att 
utarbeta en rehabtrappa så att alla fyra parter har ett gemensamt verktyg i form av ett 
dokument att använda vid planering av arbetslivsinriktad rehabilitering tillsammans med 
individen. Målet är vidare att alla parter godkänner rehabtrappan, informerar om att den finns 
och att alla medarbetare får tillgång till den. Projektet inleddes 2017-01-01 och pågick till 
2017-10-31. 

GESAM 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utgör projektets samverkansparter. Målgruppen 
är sjukskrivna som inte längre har rätt till sjukpenning, har nedsatt hälsa och inte bedöms 
kunna återgå i arbete hos sin arbetsgivare eller som är arbetslösa. Målgruppen avgränsas 
genom att deltagare boende i Knivsta och Uppsala kommuner alternativt skriver in sig på 
Arbetsförmedlingen i Uppsala, ingår i projektet. Projektet har ett antal effektmål, bland annat 
att kvinnor och män vid övergången från att vara sjukskriven till att vara arbetssökande ska 
acceptera och vilja förändra sin situation för att få ett arbete samt att tiden från att deltagaren 
skrivs in hos Arbetsförmedlingen tills deltagaren har påbörjat en aktivitet ska minska. 
Projektet har även ett antal insatsmål, däribland ett framtaget screeningverktyg för att 
identifiera personer med nedsatt hälsa som riskerar att inte längre ha rätt till sjukpenning 
samt framtagna motiverande insatser hos Försäkringskassan. Projektet inleddes 2017-04-01 
och förväntas pågå till 2019-03-31. 
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Kunskapsstöd vid vägval långa sjukfall  
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utgör projektets samverkansparter. Målgruppen 
är långtidssjukskrivna (mer än 365 dagar) och målet är att skapa ett forum för att förkorta 
sjukskrivningstiden och därigenom bidra till att sänka sjukpenningtalet. Projektet inleddes 
2016-08-01 och förväntas pågå till 2018-07-31. 

Processtöd Rehabkoordinatorer 
Region Uppsala, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan utgör projektets 
samverkansparter. Målgruppen är hälso- och sjukvårdens rehabiliteringskoordinatorer. 
Behovsgrupp är patienter som ska bibehålla eller återfå sin arbetsförmåga. Projektets mål är 
att Rehabiliteringskoordinatorerna ska vara nöjda med processtödets insatser och anse sig 
ha fått ökad kunskap i linje med sin uppdragsbeskrivning. Projektet inleddes 2017-04-01 och 
förväntas pågå till 2019-03-31. 

Samordnad och utökad samhällsorientering i Uppsala län 
Kommunerna Uppsala, Östhammar, Heby, Tierp, Älvkarleby, Knivsta samt 
Arbetsförmedlingen i Uppsala och Arbetsförmedlingen i Norra uppland utgör projektets 
samverkansparter. Målgruppen är personer mellan 18 och 64 år som är nya i Sverige och 
har en etableringsplan eller är anhöriginvandrare (som är medborgare i ett land utanför EES-
området eller utanför Schweiz och är folkbokförd i en kommun efter april 2013). Projektets 
mål är bland annat att skapa en samordnande verksamhet gällande anmälan, startdatum, 
frånvaro och andra insatser för ett ökat deltagande, kortare väntan och färre avbrott. 
Projektet inleddes 2017-05-01 och förväntas pågå till 2019-07-31. 

Ungdomscoach Håbo 
Samverkansparter är Håbo kommun och Arbetsförmedlingen. Målgruppen är personer i 
åldern 20-24 år som varken arbetar eller studerar och insatsens mål är att erbjuda 
målgruppen en handlingsplan. Projektet pågick mellan 2016-09-05 och 2017-09-04.  

Ungdomssatsningen Knivsta 
Samverkansparter är Knivsta kommun och Arbetsförmedlingen. Målgruppen är ungdomar 
16-24 år, ungdomar som hoppat av skolan, ungdomar utan känd aktivitet, ungdomar som har 
eller är i behov av aktivitetsersättning. Insatsens mål är bland annat att samtliga ungdomar 
ska ha en upprättad plan för hur de individuella målen ska nås. Ungdomssatsningen ska 
arbeta med ca 40 ungdomar under tvåårsperioden. Antal ungdomar som har försörjningstal 
ska minska i antal i förhållande till befolkningsutvecklingen. Projektet pågår mellan 2017-01-
01 och 2018-12-31. 

3.4 Beslut om användning av medel 

Förbundsstyrelsen fastställde budget för år 2017 den 25 november 2016. Styrelsen har inför 
verksamhetsåret 2017 fattat beslut om att fördela medel till olika former av 
samverkansinsatser. I budgeten finansieras insatser inom ramen för långsiktig samverkan, 
men även insatser riktade direkt mot individer i behov av samordnad rehabilitering. Det finns 
ingen beslutad fördelning av medel till strukturell samverkan respektive individinsatser. 

Förbrukade medel för samtliga samverkansinsatser uppgår under perioden till 81 procent av 
årets tillgängliga och budgeterade medel för insatser, målet är 100 procent. I de flesta fall har 
insatserna inte förbrukat hela sin budget, vilket har sin orsak i att verksamheterna har kommit 
igång senare och använt färre tjänster än vad som ansökts om. De flesta av lokusgrupperna 
inom ramen för långsiktig samverkan har inte förbrukat övriga kostnader i förväntad 
utsträckning utifrån beviljad budget. Fler insatser har dock nyttjat hela eller merparten av sin 
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budget. Under 2017 har 67 % av insatserna nyttjat över 85 % av sin budget jämfört med 50 
% av insatserna föregående år. 

3.5 Uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna 

I förbundets riktlinjer för finansiering av samverkansinsatser anges förbundets krav på 
uppföljning och utvärdering av finansierade insatser.  

Förbundets insatser ska följas upp genom SUS, genom tillhandahållna 
mallar för års- och delårsrapport samt genom andra angivna tillämpliga dokument. 
Insatserna ska rapportera resultat utifrån angivna mål. Tillfälliga kompetenshöjande insatser 
följs upp genom tillhandahållen återrapporteringsmall senast en månad efter att insatsen 
avslutats. 

Standardiserade mallar har upprättats för delårs- och årsrapportering av insatser 
finansierade av förbundet. Förutom information om samverkansparter, budget, innehåll, 
målgrupp och insatsperiod ska insatserna kommentera mål och utfall, bortfall, 
framgångsfaktorer och systemfel samt LOKUS-gruppens/styrgruppens analys. Syftet med 
rapporterna är informationsöverlämning till styrelsen, uppföljning och lärande.  

Det finns standardiserade mallar för uppföljning av långsiktig samverkan respektive insatser i 
projektform. Från och med 2016 ska samverkanskoordinatorerna löpande registrera 
avidentifierade individinsatser i SUS. Som ett komplement till inregistrerade uppgifter i SUS 
registreras avidentifierade individinsatser även i den så kallade LOTS-uppföljningen. Där 
ombeds huvudmannen, cirka två månader efter förslag till individuell aktivitet, beskriva hur 
denne upplevde förslaget. Strukturella aktiviteter ska redovisas i en aktivitetsdagbok. Där 
skall anges en beskrivning av aktiviteten, antal tillfällen den ägt rum samt antalet 
medarbetare. Inlämnade underlag sammanställs och registreras av förbundet i SUS. Såväl 
LOTS som aktivitetsdagboken utgör underlag till uppföljning av den långsiktiga samverkan.  

SUS upplevs fortsatt inte vara fullt anpassat för strukturinsatser, utan huvudsakligen utformat 
för registrering och uppföljning av individinriktade insatser.  

Under 2017 har 196 personer deltagit i av förbundet finansierade insatser. Av dessa är 195 
registrerade med personuppgifter i uppföljningssystemet SUS och en person är registrerad 
som anonym. 164 av deltagarna har avslutats och därmed registrerats ut från  
SUS. Av de avslutade deltagarna har 31 personer (19 %, 18 kvinnor, 13 män) gått vidare till 
arbete eller studier. Av de 195 registrerade deltagarna är 57 % kvinnor och 43 % män. Det 
framgår att vid inräkning av de deltagare som registrerats in som ”pinnar” 1 så är det 
sammanlagt 213 individer av 475 individer (45 %) som gått till arbete/studier (eller 
extratjänst).2  

1 När en deltagare registreras som ”pinne” i SUS avser det en insats för ett större antal deltagare, där 
möjligheten att registrera samtliga individuellt inte ansetts lämplig. Deltagarna registreras istället som 
”pinnar” i SUS för att markera antal.  
2 Dessa 475 individer består av de 164 deltagarna som registrerats individuellt i SUS samt ytterligare 
311 individer som registrerats som ”pinnar” utifrån insatser som lokusgruppen i Uppsala kommun 
genomfört. Insatsen beskrivs närmre på sidan 13. 
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3.5.1 Långsiktig samverkan 

I verksamhetsplanen för år 2017 finns specifika mål gällande långsiktig samverkan, gällande 
redovisning av lotsärenden och resultat gällande individer som är inskrivna hos 
tilläggsresurserna. Samverkanskoordinatorerna har under perioden redovisat lotsärenden 
löpande vid respektive lokusgruppsmöte. 

I sina analyser har lokusgrupperna angett att de som ett led i ett kontinuerligt 
förbättringsarbete har fokuserat på en långsiktigt hållbar samverkan mellan de fyra parterna 
för målgruppen där alla aktörers ordinarie verksamheter ska involveras och användas. 
Viktiga analyser har genomförts bland annat där det som hamnar mellan aktörernas 
organisationsgränser har identifierats. Lokusgrupperna kommer att dra nytta av årets arbete 
som ligger till grund för fortsättningen i linje med samordningsförbundets inriktning 2018. 

Tilläggsresurserna har under perioden registrerat deltagare i SUS. Resultatet visar att 
tilläggsresurserna ej har nått angivna resultatmål för året. Orsaker till ej uppnådda mål är 
exempelvis vakanser, för lågt antal deltagare eller att deltagare ej i angiven nivå gått vidare 
till arbete/studier. Förbundet har månadsvis följt antalet lotsärenden och registrerade 
deltagare. Detta har möjliggjort både kontinuerlig återkoppling till lokusgrupperna samt 
löpande prognos av måluppfyllelsen. 

Sammantaget visar utfallet att angivna mål till viss del kan anses uppfyllda. Resultatet för 
långsiktig samverkan som modell ligger i linje med den diskussion som förts i styrelsen och 
lett fram till en för 2018 ny inriktning. Inom långsiktig samverkan i Lokusgruppen Uppsala har 
från och med 2017-08-01 inriktningen ändrats till att bland annat arbeta med extra tjänster. 
Under denna period har tilläggsresurserna träffat 311 individer och utav dessa har 182 
personer fått extratjänstanställning inom Uppsala kommun. 

Utvärdering av långsiktig samverkan har skett i samarbete med Uppsala universitet. I 
utvärderingens slutrapport angavs ett antal förbättringsområden av vikt inför framtida 
samverkansprojekt. Dessa rörde medarbetare, arbete med utveckling av en ny verksamhet 
samt organisatoriska aspekter.  

3.5.2 Samordnade rehabiliteringsinsatser 

Av årsredovisningen framgår att de avslutade projekten till stor del har uppfyllt sina 
respektive mål för angiven period. I inkomna års- och slutrapporter tydliggörs utfall för 
angiven period. Då projekten haft olika mål och metoder, analyseras inte effekten av 
samverkan på en aggregerad nivå för samtliga projekt. Däremot anknyter analysen till 
förbundets övergripande mål. De sammantagna resultaten från projekten som förbundet 
finansierar kan utifrån statistik över deltagare anses ligga i linje med förbundets mål. 

Av årsredovisningen framgår att inga utvärderingsrapporter gällande projekt har lämnats in 
under 2017. Utvärderingar pågår inom projektet GESAM och Samhällsorientering. Dessa 
kommer att lämnas in i samband med att projekten avslutas. Det förs statistik över deltagare 
som registrerats med personnummer i uppföljningssystemet SUS.  

3.5.3 Internkontrollplan 

Uppföljningen av internkontrollplanen påvisar att aktuella mål delvis kommer uppfyllas. Flera 
av målen kräver att parterna är aktiva inom sin ordinarie verksamhet. Detta innebär att 
förbundet ej äger måluppfyllnad av flertalet mål t ex resultatmål för tilläggsresurser eller 
parternas önskan om att ansöka om externa medel. Uppföljning av internkontrollplan visar 
även att långsiktig samverkan inte uppnått vissa angivna resultatmål. I övrigt framgår inga 
brister i uppföljningen av internkontrollplan. 
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3.6 Budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 

Beslut om budget och verksamhetsplan för år 2017 fattades av förbundsstyrelsen den 25 
november 2016, vilket är inom den tid som lagen stadgar. 

3.7 Bedömning 

Av det som framkommit vid vår granskning, bedömer vi att samordningsförbundet bedriver 
verksamhet i enlighet med lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser samt de 
mål som stadgas i verksamhetsplanen.  
 
Vi bedömer att förbundets årsredovisning ger en rättvisande bild av förbundets resultat för 
2017 och ställning per 2017-12-31. 
 
Vi ser positivt på att målen periodiseras för året och att en bedömning av måluppfyllelse 
görs. Mål och måluppfyllelse redovisas genomgående på ett tydligt sätt i årsredovisningen. 
Det går med lätthet att följa syftet med samordningsförbundet, genom verksamhetsplanen 
via förbundets verksamhet till hur det redovisas i årsredovisningen. 
 
Ett övergripande mål och två resultatmål berör långsiktig samverkan. Vi ser positivt på att 
målformuleringarna utvecklats från föregående år. Vi rekommenderar att målen 
vidareutvecklas framgent och ser fram emot att ta del av den nya inriktning som beslutats för 
2018.    
 
Vi ser positivt på att kansliet arbetar med en årlig riskanalys som underlag för 
internkontrollplan, där prioriterade risker följs upp under året och utgör underlag för 
utveckling och åtgärder. Resultatet av internkontrollen har tydliggjorts i årsredovisningen i 
enlighet med föregående års rekommendation, vilket vi bedömer positivt. 
 
Mål och resultat för respektive individinriktad insats redovisas översiktligt i årsredovisningen.  
En kortfattad analys görs även av resultaten, vilket är positivt. Återkoppling görs även till 
förbundets övergripande inriktning. 
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JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 143 Dnr 2018/00226 

Årsredovisning räddningstjänsten 2017 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige godkänner, för Håbo kommuns del, årsredovisning-

en år 2017 för Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

2. Kommunfullmäktige beviljar, för Håbo kommuns del, ansvarsfrihet för

ledamöterna i förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

avseende verksamhetsåret 2017.  

Sammanfattning 

Räddningstjänsten för Enköping och Håbo kommuner har översänt årsredo-

visning för förbundet till respektive kommuner för godkännande. Håbo 

kommun har i kommunens årsredovisning för år 2017 inkluderat kommu-

nens andel om 35 procent i den sammanställda redovisningen avseende re-

sultat- och balansräkning. Bifogat framgår årsredovisning för hela förbundet 

samt revisionsrapporter.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2018-05-15 § 114 
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Årsredovisning 2017 

Revisionsrapport 2017 
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1. Kommunfullmäktige godkänner, för Håbo kommuns del, årsredovisning-

en år 2017 för Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

2. Kommunfullmäktige beviljar, för Håbo kommuns del, ansvarsfrihet för

ledamöterna i förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

avseende verksamhetsåret 2017.   

Sammanfattning 

Räddningstjänsten för Enköping och Håbo kommuner har översänt årsredo-

visning för förbundet till respektive kommuner för godkännande. Håbo 

kommun har i kommunens årsredovisning för år 2017 inkluderat kommu-

nens andel om 35 procent i den sammanställda redovisningen avseende re-

sultat- och balansräkning. Bifogat framgår årsredovisning för hela förbundet 

samt revisionsrapporter.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-05-02 

Årsredovisning 2017 

Revisionsrapport 2017  
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1. Sammanfattning
För 2017 visar räddningstjänsten ett positivt resultat på 3 357 tkr. Balanskravsresultatet är 3 320 tkr
efter att hänsyn tagits till årets realisationsvinster på 36 tkr. Förbundets egna kapital har varit
negativt sedan bokslutet 2013 och ska enligt huvudregeln i Kommunallagen (1991:900) återställas
inom 3 år. Kravet för 2017 var att återställa 207 tkr från 2014. Underskotten från åren 2013-2015 är
nu helt återställda och det egna kapitalet uppgår till 2 681 tkr. Efter det negativa resultatet 2015 har
ett omfattande arbete genomförts för att få bättre ekonomisk kontroll och uppföljning. Under 2016
granskades förbundets pensionsprognoser vilket visat att underlagen hos pensionsförvaltaren är
felaktiga. Detta påverkar även resultatet 2017.

Under 2017 har förbundet hjälpt Brandkåren Attunda och Sala med tillsynsverksamhet, arbetat med
en kompetensplan för den operativa förmågan och invigt 2 nya brandstationer i Veckholm och på
Arnö.

Förbundet har arbetat med att beskriva den operativa förmågan och strukturera
övningsverksamheten. Under året har kompetenser och övningsverksamhet beskrivits som
processer. En viktig del av detta arbete är erfarenhetsåterkoppling efter larm vilket nu har en
systematik med ansvariga för varje identifierad kompetens.

Brandskyddsvärdering har införts som mått för tillsynsverksamheten för att följa upp trenden i det
systematiska brandskyddsarbetet hos företag och kommunala verksamheter.
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2. Förtroendevalda
Räddningstjänsten Enköping – Håbo har följande förtroendevalda:

Förbundsdirektion:

Enköping Fred Raghall NE Ledamot och Vice ordförande (från 2017-10-19)
Johan Sandin NE Vice ordförande (till 2017-09-13)
Lene Juhlin NE Vice ordförande mellan 2017-09-13 och 2017-10-19
Jan Petersson M

Håbo Carina Lund M Ordförande
Agneta Hägglund S
Owe Fröjd Båp

Ersättare:
Enköping Sabina Lindberg   S

Sören Sagström C
Peter Book M

Håbo Ulf Winberg M
Werner Schubert S
Tommy Rosenkvist M Till 2017-10-30
Roger von Walden M Från 2017-10-30

Förbundsdirektionen har haft sex sammanträden under 2017.

Revisorer 
Enköping Bent-Åke Gelin

Tony Forsberg
Håbo Birgit Svensson

Bertil Berglund

Direktionen och revisorerna väljs för en mandatperiod om fyra år.

3. 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.
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Förbundet är uppdelat i 6 insatsområden med varsin brandstation för snabbast möjliga 
räddningsinsats.

4. Organisation
Förbundet har en linjeorganisation för produktion och myndighetsutövning. Därutöver finns en stab
med Brandmästare med särskilda ansvarsområden. Ansvarsområden är fördelade utifrån förbundets
processträd.



6

5. Huvudprocesser
Räddningstjänsten har identifierat verksamhetens 3 huvudprocesser, stödprocesser och 
underliggande delprocesser. Detta har resulterat i en processtruktur som är grunden för nyckeltal 
och verksamhetsförbättring.
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6. Måluppfyllelse
Handlingsprogrammet för räddningstjänst gäller för mandatperioden 2015-2018. Målen från
handlingsprogrammet bryts ned till årliga mål i förbundets verksamhetsplan.

Utöver arbetet med de långsiktiga målen från handlingsprogrammet följer förbundet även upp de
övergripande målen från ägardirektivet genom ett antal indikatorer. Förbundet ska dessutom
uppfylla ett antal ekonomiska mål från ägardirektivet.

Verksamhetsplanen för 2017 innehåller följande åtgärder för genomförande under året:
Mål 2017 Kommentar Mätning
 Utveckla mätmetoder för fler av verksamhetens

processer
Inget preciserat antal.
Mättal finns för fler 
processer.

Antal mätvärden

 Ta fram förslag på effektiva samarbeten mellan
kommunerna och förbundet

POSOM-utbildning, 
Rakel, reservkraft. 
Främst inom 
krisberedskap. Svårt 
att uppnå inom andra 
områden.

Förslag och effekt

 Antal vakanta beredskapspass för RIB ska minska
från 39,7 vakanta dygn 2016 (5,7 ‰).

Rekrytering under 
hösten. Vakans 7,0 ‰.

Antal vakanta dygn.

 Strukturera räddningsvärn på Bryggholmen. Letar kostnadseffektiv 
lösning.

Långsiktig lösning för 
Bryggholmen

 Utveckling av samarbetet i räddningsregionen
gemensamma utbildningar och andra funktioner

Tillsyn i Sala & 
Attunda. IL-utb.

Gemensamma 
utbildningar mm

 God fysisk och psykisk hälsa på arbetsplatsen Förbättrat mot 2016. 
2,59 % för 2017.

Sjukfrånvaro lägre än 2 %.

 Minska användning av fossila bränslen 371 tkr 2016.
486 tkr 2017.
Prisökningen är 8,5 % 
vilket visar på ökad 
förbrukning.

Kostnad för bensin och 
diesel med hänsyn till 
prisökning.

 Utföra 250 tillsyner Målet ej uppnått.för 
2017. 211 tillsyner 
genomförda.

Antal tillsyner

 Höja brandskyddsnivån i objekten med minst 0,5
enheter

Ökar med 1,3 jämfört 
med 2016.

Uppföljningsrapport i 
Core

 Öka antalet personer som informeras om
brandskydd genom uppsökande verksamhet

1 750 registrerade mot 
1 436 för helår 2016.

Antal informerade i SVBF 
utbildningsstöd

 Ha ett fungerande systematiskt arbetssätt för att
kvalitetssäkra organisationens operativa förmåga

Struktur upprättad. 
Kompetenser & 
ansvariga 
identifierade.

Grundutbildning, 
övnings-PM och 
uppföljning finns inom 
flera områden. Några 
återstår. 

Namngivna ansvariga ska 
finnas för samtliga 
kompetensområden

Övnings-PM samt 
presentationer ska finnas 
för samtliga övningar

Färdiga 
Grundutbildningar för 
samtliga 
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kompetensområden ska 
finnas dokumenterade

Fungerande metod för 
uppföljning av Operativ 
förmåga

 Förbättrad förmåga att genomföra insatser på
särskilda riskobjekt i Enköpings- och Håbo
kommun

Systematik och metod 
för insatsplanering 
klart. Genomförs under 
2018.

Dokumenterade 
riskobjekt

Antal genomförda 
objektsorienteringar per 
grupp (5/grupp)

5 dokumenterade 
insatsplaner

 Förbundets förmåga för brandvattenförsörjning
vid insatser ska inventeras och beskrivas.

Utredning pågår i 
samarbete med VA-
avdelningarna. Håbo 
klart.

Utredning som redovisar 
förbundets förmåga till 
brandvattenförsörjning i 
hela förbundets 
geografiska område.

 80% av förbundets räddningsinsatser kunna
påbörjas inom 20 min från det att larmcentralen
får larmet.

71,7 % av larmen har 
en insatstid < 20 min.

Förbättring mot 2016.

Mätning av insatstid.

Mätning av 
anspänningstid

Mätning av insatstid

 Förbättrad struktur för olycksundersökning och
erfarenhetsåterföring efter larm.

Rutiner och system 
driftsatta. 
Förbättringsarbete 
påbörjat.

Antal genomförda 
förbättringar utifrån 
underlag från processen 
olycksundersökning

Gulmarkerade är endast delvis uppfyllda och grönmarkerade är uppfyllda.

8 av 15 mål är helt uppfyllda för 2017.

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 tkr.
 Likviditeten ska inte understiga 2 000 tkr.
 Investeringar ska täckas av egna medel.

Förbundets finansiella mål är att:
 avsätta 1 % av medlemsbidraget i Eget kapital.

Resultatet för 2017 innebär ett överskott på 3 357 tkr vilket beror på reviderad pensionsprognos. Det 
egna kapitalet är därmed positivt (2 681 tkr). Likviditeten vid årsskiftet var negativ med 1 174 tkr. 
Årets investeringar har täckts av egna medel.

4 av 5 mål är uppfyllda för fastställda mål avseende ekonomi.
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6.1. Övergripande mål och indikatorer
Räddningstjänsten ska arbeta för att förhindra och begränsa konsekvenserna till följd av olyckor. 

 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.

Utifrån dessa övergripande mål från ägardirektivet har räddningstjänsten ett antal indikatorer som 
mått på måluppfyllelse.

Indikator
Medel 

2012-2016
Resultat 

2017
Önskvärt Trend

Antal skadade i olyckor med räddningsinsats/10 000 invånare 32,6 28 0
Antal omkomna i bränder: 0,4 1 0
LF kostnad/brand [tkr] (skadeärenden > 50 tkr) 172,14 iu 0

Antal insatser i tillsynsobjekt,LSO 22,8 18 0
Antal insatser i  tillsynsobjekt med tillstånd brandfarlig vara 0,2 0 0
Antal insatser vid eldstadsrelaterade bränder 4,6 4 0

Antal anlagda bränder 12,6 10 0
Antal brand i byggnad / 10 000 invånare 12,4 9 0
Antal brand ej i byggnad / 10 000 invånare 17,8 18 0
Andel insatser där allmänheten agerat 72,8% 85% 100%
Andel fungerande brandvarnare vid brand i bostad 33,2% 30% 100%
Andel brandvarnare i bostad vid sotning 99,0% iu 100%

Trendfärgerna visar uppgång eller nedgång från föregående år.

6.2. Nyckeltal
Förbundet har arbetat med att ta fram mättal kopplade till handlingsprogrammet och den interna 
kvalitetsuppföljningen.

Beredskapen på RIB-stationerna följs upp 
med målsättningen att samtliga stationer 
ska ha en beredskap enligt 
handlingsprogrammet för 
räddningstjänst. Under 2017 har 
beredskapen försämrats något jämfört 
med tidigare år. 
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Under 2017 har 307 insatser genomförts vid insatser där tiden för insats kan vara avgörande för 
utgången. 220 (71,7 %) av dessa har genomförts inom 20 min efter larm. Målet är att kunna 
genomföra 80 % inom 20 minuter. Insatstiden påverkas bland annat av larmets position. Andelen 
insatser under 20 min har förbättrats mot 2016.

Karta med insatser 2017 vid trafikolycka, bränder och nödställd person.
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Totalt antal anmälda till kommunernas utbildningar för kommunanställda minskade under 2015-
2016 och fortsätter minska under 2017.
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En Brandskyddsvärdering har införts under 2016 som ett mått på hur utvecklat det systematiska 
brandskyddsarbetet är på tillsynsobjekten. Ett värde på 12 innebär ett skäligt brandskydd. Antalet 
objekt med skäligt brandskydd har ökat från 38 under 2015 till 49 under 2017. Samtidigt har det 
genomsnittliga värdet ökat från 8,0 till 9,5.

Brandskyddsvärderingen är en ansats till mätbar uppföljning av brandskyddet men innehåller flera 
felkällor. Det är inte samma objekt som besöks varje år, handläggarna gör olika bedömningar mm. 
Över tid kommer dock en trend kunna urskiljas för hur verksamheterna bedriver sitt systematiska 
brandskyddsarbete.
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Antalet trafikolyckor minskar kraftigt under 2017. Antalet falska automatlarm fortsätter att öka 
främst pga migrationsverkets verksamhet. De står själva för 55 av 234 automatiska brandlarm. 
Antalet brand i byggnad är fortsatt lågt 2017 medan antalet bränder ej i byggnad ökar.
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Kommunerna växer och antalet bygg- och planärenden ökar kraftigt. Förbundets målsättning är att 
utföra 250 tillsyner vilket inte uppnås under 2017. Antalet tillsynsbesök är ändå högt mot föregående 
5-års period. Antalet byggärenden har ökat kraftigt i båda kommunerna.
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7. Händelser av betydelse under perioden
Under 2017 har förbundet hjälpt Brandkåren Attunda och Sala med tillsynsverksamhet, arbetat med
en kompetensplan för den operativa förmågan och invigt 2 nya brandstationer i Veckholm och på
Arnö.

Antalet bränder i fordon och mark är fortsatt höga och året visar ett ovanligt högt antal falska
automatiska brandlarm. Inom myndighetsutövningen märks antalet byggärenden som hanteras.

Förbundets indikatorer visar en försämring i skadorna till följd av olyckor jämfört med föregående år
men ändå en förbättring sett över de senaste 5 åren.

Viktigt för förbundets framtid är att årets resultat medför ett kraftigt positivt eget kapital efter några
svaga år vilket skapar ekonomisk stabilitet inför kommande år.

8. Framtidsfrågor
Regeringen har tillsatt två utredningar som har bäring på räddningstjänstens verksamhet. Det är
Alarmeringsutredningen som främst ska säkerställa en obruten larmkedja och utredningen om en
effektivare räddningstjänst. Den senare ser över på kommunernas förmåga att hantera större
räddningsinsatser och kommer i någon form ställa krav på regional samverkan.

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 mättal för verksamheten. Det kommer att bli allt viktigare att kunna redovisa vilken effekt
olika ekonomiska prioriteringar ger i kommunala verksamheter.
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9. Ekonomisk redovisning

Resultaträkning (tkr)
Not Utfall 2017 Budget 2017 Avvikelse Utfall 2016

Verksamhetens intäkter 1 5 362 4 117 1 244 4 784
Verksamhetens kostnader 2 -56 742 -58 294 1 552 -55 878
Avskrivningar 3 -2 510 -2 812 302 -2 240

Verksamhetens nettokostnader -53 891 -56 989 3 098 -53 334
Ersättning från medlemmar 4 57 640 58 000 -360 54 500
Finansiella intäkter 5 10 15 -14 8
Finansiella kostnader 6 -402 -428 34 -167

Resultat före extraordinära poster 3 357 598 2 759 1 007
3 357 598 2 759 1 007

Balansräkning (tkr)
Not Utfall 20171231 Utfall 20161231

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader & tekn. anläggningar 7 1 585 1 641
Maskiner och inventarier 8 4 333 4 034
Fordon 9 27 735 23 639
Pågående anläggningar 10 546 134

Summa anläggningstillgångar 34 198 29 447

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 11 27 913 19 601
Kassa och bank 12 -1 174 1 050

Summa omsättningstillgångar 26 740 20 651
Summa tillgångar 60 938 50 099

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital 13

Eget kapital -675 -1 682
Årets resultat 3 357 1 007

Summa eget kapital 2 681 -675
Avsättningar

Långfristiga avsättningar 14 17 102 17 266
Summa avsättningar 17 102 17 266
Skulder

Långfristiga skulder 15 10 000 10 000
Kortfristiga skulder 16 31 154 23 509

Summa skulder 41 154 33 509

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 60 938 50 099
Panter och ansvarsförbindelser Inga Inga
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Kassaflödesanalys (tkr)

Utfall 2017 Utfall 2016

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 3 357 1 007
Avskrivningar som belastat resultatet 2 510 2 240
Förändring pensionsskuld, avsättning -164 1 238
Realisationsvinst -36 -97
Realisationsförlust 0 0
Övriga ej kassaflödespåverkande poster 0 0
Verksamhetsnetto 5 667 4 388

Förändring kortfristiga fordringar -8 312 -14 491
Förändring kortfristiga skulder 7 645 9 811
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 5 001 -292

INVESTERINGAR
Investeringar netto -7 261 -3 027
Avyttrade anläggningstillgångar 36 97
Investeringsnetto -7 224 -2 930

FINANSIERING
Upplåning 0 3 000
Amortering 0 0
Finansieringsnetto 0 3 000

Periodens kassaflöde -2 224 -222

Likvida medel vid periodens början 1 050 1 272
Likvida medel vid periodens slut -1 174 1 050
Förändring -2 224 -222

9.1. Personalekonomisk redovisning
Antal anställda 2017-12-31 

Befattning
Förbundsledning 10
Styrkeledare 10
Stf Styrkeledare 7
Brandman 24
RIB-anställd (deltidsbrandman) 86
Totalt antal heltidsanställda 51
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Personalkostnader
Den totala lönesumman inklusive personalomkostnader, övertid- och jourersättningar, 
pensionskostnader samt direktions- och revisionsarvoden är 42 398 tkr. 

Personalkostnaderna är 74,7 % av de totala verksamhetskostnaderna på 56 742 tkr.

Personalkostnader (tkr) 
Inkl soc.avg och löneskatt Utfall 2017 Budget 2017 Avvikelse Utfall 2016

Arvoden, förtroendevalda 298 322 -24 296
Löner, heltid 27 593 27 112 480 25 978
Lön ej arbetad tid 543 284 259 703
Timanställda 1 079 1 143 -64 1 915
Övertid 770 657 113 685
Löner, RIB 9 984 9 723 261 9 458

Pensionsutbetalningar 324 355 -31 393

Avgiftsbestämd ålderspension 1 807 1 739 68 1 792

Nyintjänad pension -523 2 238 -2 761 1 139

Arbetsmarknadsförs. & förv.avg. 8 59 -51 43

Sänkt arbetsgivaravgift -5 0 -5 -84

Arbetskläder 202 255 -53 257

Bilersättning 241 268 -27 443

Övriga personalkostnader 75 79 -4 118

42 398 44 236 -1 837 43 136
Sommarens timanställda 2017 har visstidsanställts med månadslön vilket delvis förklarar minskad kostnad för 
timanställda. Vid utbildningar för RIB-anställda har förbundet tillhandahållit bilar istället för att betala 
bilersättning.

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro
Lagen om kommunal redovisning innebär att kommuner, landsting och kommunalförbund i sina 
förvaltningsberättelser ska presentera vissa föreskrivna nyckeltal om sjukfrånvaron. 

Förbundets mål är att ha en sjukfrånvaro som ligger under 2 %. Årets sjukfrånvaro ligger på 2,59 %.
Statistiken omfattar endast den heltidsanställda personalen på grund av att den deltidsanställda 
personalen har annan huvudarbetsgivare

Nyckeltal 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total andel 
Sjukfrånvaro

1,77% 1,56% 1,26% 0,60% 1,52% 2,46% 3,56% 2,59%

Frånv mer än 60 dgr 22,60% 27,33% 22,08% 6,69% 21,28% 26,02% 59,38% 70,96%
Kvinnor 1,07% 1,33% 1,20% 1,58% 4,65% 4,34% 5,96% 5,47%
Män 1,81% 1,58% 1,27% 0,53% 1,32% 2,32% 3,38% 2,38%
29 år eller yngre 0,96% 0,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0% 6,91%
30-49 år 0,98% 1,24% 0,66% 0,36% 1,28% 3,07% 2,79% 3,06%
50 år eller äldre 4,66% 3,48% 3,42% 1,43% 2,66% 0,68% 7,02% 0,57%
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Rehabiliteringsåtgärder
Under perioden har erforderliga rehabiliteringsåtgärder genomförts i samråd med 
Företagshälsovården. 

Mångfald och jämställdhet
Räddningstjänsten ska vara en arbetsplats för alla. En utmaning för framtiden är att attrahera fler 
kvinnor till yrket som brandman.

9.2. Driftredovisning
Driftredovisningen visar de samlade kostnaderna per station.

Verksamhet Utfall 2017 Budget 2017 Avvikelse Utfall 2016

Medlemsbidrag 57 640 58 000 -360 54 500
Avvikelse kalkylerat PO* 3 327 398 2 929 1 183
Förbundsgemensamt -9 500 -10 102 602 -8 752
Enköping -20 651 -19 972 -679 -20 092
Enköping D -3 761 -3 696 -65 -3 590
Fjärdhundra -2 300 -2 053 -248 -2 118
Veckholm -2 795 -3 098 303 -2 177
Räddningsvärn -56 -44 -12 -4
Bålsta -12 843 -12 949 106 -12 058
Bålsta D -1 579 -1 742 163 -1 678
Örsundsbro -2 217 -2 205 -11 -2 241
Skokloster -1 908 -1 939 31 -1 967

3 357 598 2 760 1 007

* Kalkylerat PO 2017 var 39 % för RIB och 51 % för heltidsanställda.

Avvikelsen i medlemsbidraget är en justering pga hyra för nya brandstationen i Veckholm och kvittas 
mot överskottet för Veckholm. Överskottet på Förbundsgemensamt beror till stor del av avgifter för 
falska automatlarm hos migrationsverket. Reviderad pensionsprognos gör att avvikelsen mot 
kalkylerat PO är högt 2017.

9.3. Investeringsredovisning 
Förbundet har under 2017 investerat i en BAS-brandbil, 2 personbilar. Dessutom har skyddutrustning 
för heltidspersonalen bytts ut och övningsfältet i Enköping har rustats upp.

Redovisat 2017-12 Budget 2017 Avvikelse Redovisat 2016-12

Fastigheter 157 500 -343 286

Inventarier 997 600 397 334
Fordon 5 484 5 800 -316 1 925

Maskiner 212 100 112 348

Pågående investeringar 412 0 412 134

Summa 7 261 7 000 261 3 027
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9.4. 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.

Årets resultat
För 2017 visar räddningstjänsten ett positivt resultat på 3 357 tkr. Efter det negativa resultatet 2015 
har ett omfattande arbete genomförts för att få bättre ekonomisk kontroll och uppföljning. Under 
2016 granskades förbundets pensionsprognoser vilket visat att underlagen hos pensionsförvaltaren 
är felaktiga. Detta påverkar även resultatet 2017.

Under året har 360 tkr återförts till Enköpings kommun. Pengarna skulle användas för att täcka ökade 
hyreskostnader. Fördröjning av Veckholms brandstation medförde att denna ökning delvis uteblev.

Regleringen av pensionsskulden oräknad visar året ett underskott på 170 tkr mot budget. Avvikelser 
finns främst i form av personalkostnader i Enköping och Fjärdhundra. Kostnaderna i Enköping har 
kompenserats av ökade intäkter. Fjärdhundra har haft höga utbildningskostnader för att upprätthålla 
beredskapen med ny personal.

Finansiella nyckeltal

Soliditeten definieras som betalningsförmågan på lång sikt. Det finns ingen regel för hur stor 
soliditeten ska vara utan detta bör vara en jämförelsefaktor mellan räkenskapsåren. Likviditeten 
definieras som betalningsförmågan på kort sikt. Balanslikviditeten (omsättnings-tillgångarna i 
förhållande till kortfristiga skulder) uppgick till vid årsskiftet till 86 %. Likviditeten bör inte understiga 
100 %.

Utfall 2017 Utfall 2016

Likvida medel (tkr) -1 174 1 050
Balanslikviditet (%) 86 % 88%
Förändring av eget kapital (tkr) 3 357 1 007

Soliditet (%) 4,4 % -1,3%

Låneskuld
Förbundet har ett lån på 10 000 tkr hos Kommuninvest.  

Pensioner
Den totala skulden för de förmånsbestämda och särskilda avtalspensionerna vid årsskiftet är 18 800 
tkr inklusive den särskilda löneskatten enligt prognosen. Detta är en minskning med 300 tkr.

Ansvarsförbindelsen ligger kvar hos medlemskommunerna för tidigare intjänad pension. Förbundet 
har betalat 324 tkr i pensioner (exkl. löneskatt) under året. Pensionsskulden för den avgiftsbestämda 
pensionen redovisas som en kortfristig skuld i balansräkningen och skulden för de förmånsbestämda 
och särskilda avtalspensionerna som en långfristig avsättning. Medlen återlånas i verksamheten.

Enligt gällande pensionsvillkor har personalen i förbundet möjlighet att avgå med pension vid 58 års 
ålder under förutsättning att personen har minst 30 års tjänstgöring inom räddningstjänsten, varav 
minst 25 år i utryckningsverksamhet. I nuvarande beräkningar har förutsättningen varit att alla som 
uppfyllt kraven utnyttjar möjligheten att gå i pension vid 60 års ålder. 
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Medlemsbidrag
Bidragen från medlemskommunerna för räkenskapsåret 2017 uppgår till 57 640 tkr. Den ersättning 
som kommunerna erlägger till förbundet används för löpande driftkostnader, räntor och 
avskrivningar. För investeringar tillförs inga särskilda medel utan detta ingår i medlemsbidragen. 
Investeringskostnader finansieras med egna medel och med lånat kapital. Kostnaderna för detta 
(räntor och avskrivningar) belastar driftmedlen.

Balanskravet
Balanskravet för 2017 har uppnåtts. Årets resultat enligt resultaträkningen är 3 357 tkr, 
balanskravsresultatet är 3 320 tkr efter att hänsyn tagits till årets realisationsvinster på 36 tkr. 
Förbundets egna kapital har varit negativt sedan bokslutet 2013 och ska enligt huvudregeln i 
Kommunallagen (1991:900) återställas inom 3 år. Kravet för 2017 var att återställa 207 tkr från 2014. 
Underskotten från åren 2013-2015 är nu helt återställda och det egna kapitalet uppgår till 2 681 tkr. 

 År Resultat
Återställs 

senast
Inför 
2017

Utgång 
2017

2013 -553 2016 0 0
2014 -564 2017 -207 0
2015 -819 2018 -819 0
Summa: -1 936 -1 026 0

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv
Förbundets ekonomiska mål är att:
 Verksamhetsåret ska ha en resultaträkning i balans eller resultera i ett överskott.
 Det egna kapitalet ska uppgå till minst 400 tkr.
 Likviditeten ska inte understiga 2 000 tkr.
 Investeringar ska täckas av egna medel.

Förbundets finansiella mål är att:
 avsätta 1 % av medlemsbidraget i Eget kapital.

Utifrån årets resultat uppfyller förbundet inte samtliga mål för god ekonomisk hushållning. God 
ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv behandlas i avsnitt 6 Måluppfyllelse.
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10. Redovisningsprinciper
Redovisningen följer fastställda redovisningsprinciper baserade på lagen om kommunal redovisning.

Periodisering av kostnader och intäkter har i huvudsak genomförts. Leverantörsfakturor inkomna 
efter periodslutet, men hänförliga till räkenskapsperioden, har i huvudsak skuldbokförts och belastat 
periodens redovisning. 

Löner intjänade i december men utbetalade i januari har beräknats och belastat räkenskapsåret. 

De faktiska sociala avgifterna har bokförts.

Semesterlöneskuld. Under året intjänade men inte uttagna semesterdagar har bokförts som en 
kortfristig skuld och ingår i verksamhetens kostnader. Detta gäller även skuld för ej kompenserad 
övertidsersättning. I bokslutet har förändring till aktuell semesterlöneskuld 2017-12-31 bokförts.

Pensionsskuldsökningen inklusive den särskilda löneskatten har redovisats som en 
verksamhetskostnad och räntan som en finansiell kostnad.

Skulden för de förmånsbestämda och särskilda avtalspensionerna inklusive den särskilda 
löneskatten tas upp som en långfristig avsättning i balansräkningen då både storleken på beloppet 
och dagen för utbetalandet är osäker.

Skulden för de avgiftsbestämda ålderspensionerna redovisas som en kortfristig skuld i 
balansräkningen.

Anläggningstillgångarna upptas i balansräkningen till anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga 
avskrivningar. 

Klassificering av anläggningstillgångar. Inventarier och materiel som har en beräknad livslängd 
överstigande tre år och ett anskaffningsvärde på minst ett prisbasbelopp redovisas som 
anläggningstillgång. 

Avskrivningarna beräknas på tillgångarnas anskaffningsvärden. Avskrivningarna sker linjärt, dvs. med 
lika stora belopp per år under objektets beräknade livslängd. Avskrivning påbörjas månaden efter 
anskaffningsmånaden. Avskrivning av anläggningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens 
nyttjandeperiod.

Panter och ansvarsförbindelser. Kommunalförbundet har inga väsentliga finansiella leasingavtal som 
ska redovisas i bokslutet. Uppgifter om kostnader för hyres- och leasingavtal med avtalstid 
överstigande tre år (ej uppsägningsbara), bedöms som beloppsmässigt oväsentliga.

Resultatutjämningsreserv. Från och med 2013 finns en möjlighet att reservera överskott till en 
resultatutjämningsreserv med syfte att kunna bygga upp en reserv under goda tider för att senare, 
under vissa omständigheter, kunna utnyttja denna. Förbundsdirektionen har ännu inte tagit ställning 
till möjligheten att inrätta en resultatutjämningsreserv.
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11. Noter till resultat- och balansräkningar

Not 1

Verksamhetens intäkter 2017-12-31 2016-12-31

Taxor och avgifter 893 1 278
Hyror och arrenden 464 461
Bidrag 266 304
Tjänster 3 702 2 644
Försäljning av anl.tillgångar 36 97

Summa 5 362 4 784
Verksamhetens intäkter avser främst fakturerade intäkter enligt fastställd prislista eller enligt 
avtal. Hyresintäkter avser främst uthyrning av lokaler för Landstingets ambulans verksamhet
i Bålsta. Bidrag består främst av bidrag från MSB.

Not 2

Verksamhetens kostnader 2017-12-31 2016-12-31

Personalkostnader ink fin kostnad -41 108 -40 456
Pensionskostnader, exkl fin kostnad -1 291 -2 680
Bidrag -58 -45
Köp av huvudverksamhet -1 137 -1 139
Köp av tjänster -3 458 -3 181
Materialkostnader -2 709 -2 354
Hyror -5 162 -4 375
Övriga driftkostnader -1 820 -1 647

Summa -56 742 -55 878

Not 3

Avskrivningar Avskrivningstid

Tekniska anläggningar 15-20
Tank- och Höjdfordon 25
Räddningsfordon 20
Mindre fordon, räddningsutr. 15
Inventarier 5-10

Avskrivning sker linjärt och är baserade på anskaffningsvärdet. Avskrivning 
påbörjas månaden efter idrifttagandet.

Not 4

Ersättning från medlemmar 2017-12-31 2016-12-31

Ersättning från Enköpings kommun 37 740 35 075

Ersättning från Håbo kommun 19 900 19 425

Summa 57 640 54 500



24

Not 5

Finansiella intäkter 2017-12-31 2016-12-31

Ränteintäkter likvida medel 1 0
Övriga finasiella intäkter 0 5
Ränta på långsiktig skuld till Kommuninvest AB 8 3

Summa 10 8

Not 6

Finansiella kostnader 2017-12-31 2016-12-31

Finansiell kostnad pensionskuld -359 -99
Övriga finansiella kostnader -43 -68

Summa -402 -167

Not 7

Mark, byggnader & tekn. anläggningar 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde 4 968 4 681
Årets anskaffningar 157 286
Omklassificeringar 0 0
Utrangeringar/avyttringar 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 124 4 968

Ingående avskrivningar -3 327 -3 134
Utrangeringar/avyttringar, omklassificering 0 0
Årets avskrivningar -212 -193

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 539 -3 327

Bokfört värde 1 585 1 641
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Not 8

Maskiner & inventarier 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde 9 523 11 569
Årets anskaffningar 1 209 681
Omklassificeringar -506 -1 737
Utrangeringar/avyttringar 0 -991

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 226 9 523

Ingående avskrivningar -5 489 -6 532
Utrangeringar/avyttringar, omklassificering 0 1 631
Årets avskrivningar -404 -588
Utgående ackumulerade avskrivningar -5 893 -5 489

Bokfört värde 4 333 4 034

Not 9

Fordon 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde 39 301 29 962
Årets anskaffningar 5 484 10 617
Omklassificeringar 506 1 737
Utrangeringar/avyttringar 0 -3 015

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 45 291 39 301

Ingående avskrivningar -15 662 -16 578
Utrangeringar/avyttringar, omklassificering 0 2 375
Årets avskrivningar -1 895 -1 459

Utgående ackumulerade avskrivningar -17 556 -15 662

Bokfört värde 27 735 23 639

Not 10

Pågående anläggningar 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde: 134 8 692

Årets investeringsutgifter 7 261 3 027
Omklassificering (aktivering) 
    Fastigheter -157 -286
    Fordon -5 484 -10 617
    Maskiner -212 -348
   Inventarier -997 -334

Summa omklassificeringar -6 849 -11 585

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 546 134
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Not 11

Kortfristiga fordringar 2017-12-31 2016-12-31

Kundfordringar 20 303 15 409
Momsfordran 531 601
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 2 418 2 256
Övriga fordringar 4 661 1 335

Summa 27 913 19 601

Not 12

Kassa och bank 2017-12-31 2016-12-31

Koncernkonto Nordea -1 174 1 050

Summa -1 174 1 050

Not 13

Eget kapital 2017-12-31 2016-12-31

Ingående eget kapital -675 -1 682
Periodens resultat 3 357 1 007

Utgående eget kapital 2 681 -675

Avstämning eget kapital enligt balanskravet   
Periodens resultat enligt resultaträkning 3 357 1 007
Återföring: Ökning av pensionsskuld pga sänkt 
diskonteringsränta 0
Avgår: realisationsvinster -36 -97

Periodens justerade resultat 3 320 910

Not 14

Långfristiga avsättningar 2017-12-31 2016-12-31

Avsättning, pensioner 13 763 13 895
Löneskatt på pensionsavsättning 3 339 3 371

Summa 17 102 17 266

Not 15

Långfristiga skulder 2017-12-31 2016-12-31

Skuld till Kommuninvest 10 000 10 000

Summa 10 000 10 000
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Not 16

Kortfristiga skulder 2017-12-31 2016-12-31

Leverantörsskulder 3 684 1 328
Upplupna löner 1 070 1 110
Upplupna semesterlöner 1 726 1 601
Upplupna avgiftsbestämda pensioner 1 524 1 509
Upplupen löneskatt på pensioner 440 443
Upplupna arbetsgivaravgifter 1 973 1 885
Personalens källskatt 705 765
Momsskuld 65 61
Skatteskuld 1 0
Förutbetalda intäkter & övr upplupna kostnader 19 966 14 807

Summa 31 155 23 509

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping – Håbo.

Enköping 2017-03-28

Fred Raghall           Rickard Westning
Förbundsdirektionens Vice ordförande Förbundschef

RÄDDNINGSTJÄNSTEN ENKÖPING-HÅBO
Västra Ringgatan 6
745 31  ENKÖPING

0171 - 47 56 00

www.rtjeh.se



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2018-05-02 KS 2018/00226 nr 82041 

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

Årsredovisning räddningstjänsten 2017 

Förslag till beslut från kommunfullmäktiges presidium 

1. Kommunfullmäktige godkänner, för Håbo kommuns del,

årsredovisningen år 2017 för Räddningstjänsten Enköping-Håbo

2. Kommunfullmäktige beviljar, för Håbo kommuns del, ansvarsfrihet för

ledamöterna i förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Enköping-

Håbo avseende verksamhetsåret 2017.

Sammanfattning 

Räddningstjänsten för Enköping och Håbo kommuner har översänt 

årsredovisning för förbundet till respektive kommuner för godkännande. 

Håbo kommun har i kommunens årsredovisning för år 2017 inkluderat 

kommunens andel om 35 procent i den sammanställda redovisningen 

avseende resultat- och balansräkning. Bifogat framgår årsredovisning för 

hela förbundet samt revisionsrapporter.   

Ärendet 

För 2017 visar räddningstjänsten ett positivt resultat på 3 357 tkr. 

Balanskravsresultatet är 3 320 tkr efter att hänsyn tagits till årets 

realisationsvinster på 36 tkr. Förbundets egna kapital har varit 

negativt sedan bokslutet 2013 och ska enligt huvudregeln i Kommunallagen 

(1991:900) återställas inom 3 år. Kravet för 2017 var att återställa 207 tkr 

från 2014. Underskotten från åren 2013-2015 är nu helt återställda och det 

egna kapitalet uppgår till 2 681 tkr. Efter det negativa resultatet 2015 har ett 

omfattande arbete genomförts för att få bättre ekonomisk kontroll och 

uppföljning. Under 2016 granskades förbundets pensionsprognoser vilket 

visat att underlagen hos pensionsförvaltaren är felaktiga. Detta påverkar 

även resultatet 2017 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

- 

Uppföljning 

- 

Beslutsunderlag 

– Årsredovisning 2017

– Revisionsrapport 2017

__________ 

Beslut skickas till 

Räddningstjänsten Enköping-Håbo 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-05-28 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 144 Dnr 2018/00260 

Delårsuppföljning mars 2018 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige godkänner delårsuppföljning för mars.

2. Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämnden får 11,5

miljoner kronor i tilläggsbudget för ökade volymer av barn och elever, vil-

ket finansieras av 9,1 miljoner kronor från budget tillförfogande samt 2,4 

miljoner kronor genom försämring av budgeterat resultat 

3. Kommunfullmäktige beslutar att vård- och omsorgsnämnden får 2,4 mil-

joner kronor i tilläggsbudget för korttidsboende vilket finansieras genom 

försämring av budgeterat resultat 

4. Kommunfullmäktige beslutar att vård- och omsorgsnämnden får 710 000

kronor i tilläggsbudget för investering i inventarier till korttidsboendet 

5. Kommunfullmäktige beslutar att omfördela 900 000 kronor i driftbudget

från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden för kontaktpersoner 

inom socialpsykiatri och för äldre 

6. Kommunfullmäktige beslutar att öka kommunstyrelsens driftbudget med

200 000 kronor för Håbomässan, endast år 2018, och finansiera det genom 

att öka budgeten för statsbidragsintäkt byggstimulans med samma belopp. 

7. Kommunfullmäktige beslutar att nämnderna ska redovisa och vidta åtgär-

der som innebär att budgetramen hålls år 2018, i delårsrapport augusti 

8. Kommunstyrelsen beslutar att omfördela driftbudget

-från upphandling till ekonomiavdelning med 490 000 kronor för e-handel 

-från ABW-projektet till fastigheter med 900 000 kronor för internservice 

-från fritidsanläggningar till fastigheter med 500 000 kronor för utredning 

Skeppet 

9. Kommunstyrelsen beslutar att omfördela investeringsbudget

-från ofördelad reserv (investeringsbudget på fastighet) till projektet Säker-

hetsåtgärder i främst förskolor och skolor, med 1 miljon kronor 

-från projekt "Utloppsledning" till projekt "Nya förbindelsepunkter för VA-

ledningar" med 2 miljoner kronor 

Sammanfattning 

I rapporten Delårsuppföljning mars 2018, framgår att prognosen för kom-

munens resultat för året är 2,0 miljoner kronor vilket är 17,9 miljoner kronor 

sämre än det budgeterade resultatet på 19,9 miljoner kronor. 

Ärendet 12



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-28 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Detta beror främst på att nämnderna prognostiserar ett sammanlagt under-

skott med 29,2 miljoner kronor och att skatte- och statsbidragsintäkterna en-

ligt senaste prognosen från SKL visar 7,3 miljoner kronor lägre intäkter. 

Prognosen förutsätter att de 9,2 miljoner kronor som kommunstyrelsen har 

till sitt förfogande används endast till att täcka prognostiserade underskott. 

Detta resultat är inte i linje med kommunens finansiella målsättning med ett 

resultat på 2 procent när exploaterings- och reavinster räknats av. 

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar underskott med 23,7 miljoner 

kronor, varav 11,5 miljoner kronor uppges orsakas av fler barn och elever än 

budgeterat. 

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar underskott med 2,2 miljoner 

kronor och 2,4 miljoner kronor orsakas av obudgeterat korttidsboende, som 

startar i september. Helårskostnad år 2019 uppgår till 7,0 miljoner kronor.  

Socialnämnden prognostiserar underskott med 7,6 miljoner kronor. Huvud-

saklig orsak är högre kostnader än statsbidrag för ensamkommande barn, 

Årets investeringsbudget uppgår till 432,5 miljoner kronor för skatte- finan-

sierad och taxefinansierad verksamhet exklusive exploaterings-

investeringar. Hittills i år har 17,3 miljoner kronor investerats. 256,9 miljo-

ner kronor beräknas förbrukas under året. 

Vad gäller måluppföljningen är det fortfarande för tidigt på året för att 

kunna dra definitiva slutsatser. Den samlade bedömningen är att kommun-

styrelsens och nämndernas mål och tillhörande målsättningar för nyckelin-

dikatorerna kommer uppfyllas till stor del under året. 

Ett antal omfördelningar av budget har aktualiserats. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2018-05-15 § 115 

Tjänsteskrivelse 2018-04-27 

Delårsuppföljning mars 2018, daterad 2018-04-27 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-05-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 115 Dnr 2018/00260 

Delårsuppföljning mars 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige godkänner delårsuppföljning för mars.

2. Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämnden får 11,5

miljoner kronor i tilläggsbudget för ökade volymer av barn och elever, vil-

ket finansieras av 9,1 miljoner kronor från budget tillförfogande samt 2,4 

miljoner kronor genom försämring av budgeterat resultat 

3. Kommunfullmäktige beslutar att vård- och omsorgsnämnden får 2,4 mil-

joner kronor i tilläggsbudget för korttidsboende vilket finansieras genom 

försämring av budgeterat resultat 

4. Kommunfullmäktige beslutar att vård- och omsorgsnämnden får 710 000

kronor i tilläggsbudget för investering i inventarier till korttidsboendet 

5. Kommunfullmäktige beslutar att omfördela 900 000 kronor i driftbudget

från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden för kontaktpersoner 

inom socialpsykiatri och för äldre 

6. Kommunfullmäktige beslutar att öka kommunstyrelsens driftbudget med

200 000 kronor för Håbomässan, endast år 2018, och finansiera det genom 

att öka budgeten för statsbidragsintäkt byggstimulans med samma belopp. 

7. Kommunfullmäktige beslutar att nämnderna ska redovisa och vidta åtgär-

der som innebär att budgetramen hålls år 2018, i delårsrapport augusti 

8. Kommunstyrelsen beslutar att omfördela driftbudget

-från upphandling till ekonomiavdelning med 490 000 kronor för e-handel 

-från ABW-projektet till fastigheter med 900 000 kronor för internservice 

-från fritidsanläggningar till fastigheter med 500 000 kronor för utredning 

Skeppet 

9. Kommunstyrelsen beslutar att omfördela investeringsbudget

-från ofördelad reserv (investeringsbudget på fastighet) till projektet Säker-

hetsåtgärder i främst förskolor och skolor, med 1 miljon kronor 

-från projekt "Utloppsledning" till projekt "Nya förbindelsepunkter för VA-

ledningar" med 2 miljoner kronor 
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Sammanträdesdatum 

2018-05-15 

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Sammanfattning 

I rapporten Delårsuppföljning mars 2018, framgår att prognosen för kom-

munens resultat för året är 2,0 miljoner kronor vilket är 17,9 miljoner kronor 

sämre än det budgeterade resultatet på 19,9 miljoner kronor. 

Detta beror främst på att nämnderna prognostiserar ett sammanlagt under-

skott med 29,2 miljoner kronor och att skatte- och statsbidragsintäkterna en-

ligt senaste prognosen från SKL visar 7,3 miljoner kronor lägre intäkter. 

Prognosen förutsätter att de 9,2 miljoner kronor som kommunstyrelsen har 

till sitt förfogande används endast till att täcka prognostiserade underskott. 

Detta resultat är inte i linje med kommunens finansiella målsättning med ett 

resultat på 2 procent när exploaterings- och reavinster räknats av. 

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar underskott med 23,7 miljoner 

kronor, varav 11,5 miljoner kronor uppges orsakas av fler barn och elever än 

budgeterat. 

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar underskott med 2,2 miljoner 

kronor och 2,4 miljoner kronor orsakas av obudgeterat korttidsboende, som 

startar i september. Helårskostnad år 2019 uppgår till 7,0 miljoner kronor.  

Socialnämnden prognostiserar underskott med 7,6 miljoner kronor. Huvud-

saklig orsak är högre kostnader än statsbidrag för ensamkommande barn, 

Årets investeringsbudget uppgår till 432,5 miljoner kronor för skatte- finan-

sierad och taxefinansierad verksamhet exklusive exploaterings-

investeringar. Hittills i år har 17,3 miljoner kronor investerats. 256,9 miljo-

ner kronor beräknas förbrukas under året. 

Vad gäller måluppföljningen är det fortfarande för tidigt på året för att 

kunna dra definitiva slutsatser. Den samlade bedömningen är att kommun-

styrelsens och nämndernas mål och tillhörande målsättningar för nyckelin-

dikatorerna kommer uppfyllas till stor del under året. 

Ett antal omfördelningar av budget har aktualiserats.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-04-27 

Delårsuppföljning mars 2018, daterad 2018-04-27 
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1 Sammanfattning 

Prognostiserat ekonomiskt resultat år 2018 är 2,0 miljoner kronor 

Prognosen för kommunens resultat för året är 2,0 miljoner kronor vilket är 17,9 miljoner 

kronor sämre än det budgeterade resultatet på 19,9 miljoner kronor. 

Detta beror främst på att nämnderna prognostiserar ett sammanlagt underskott med 29,2 

miljoner kronor och att skatte- och statsbidragsintäkterna enligt senaste prognosen från 

SKL, visar 7,3 miljoner kronor lägre intäkter. Prognosen förutsätter att de 9,2 miljoner 

kronor som kommunstyrelsen har till sitt förfogande används endast till att täcka 

prognostiserade underskott. 

Nämndernas prognos -29,2 miljoner kronor 

Nämnderna prognostiserar totalt ett underskott på 29,2 miljoner kronor vid årets slut 

exklusive kommunstyrelsens budget till förfogande och exklusive den taxefinansierade 

verksamheten. 

Barn- och utbildningsnämnden visar underskott med 23,7 miljoner kronor. 11,5 

miljoner kronor uppges orsakas av fler barn och elever än budgeterat och resterande del 

finns inom verksamhet grundskola. En genomlysning av barn- och 

utbildningsförvaltningen planeras gällande nyckeltal, vilket kommer att ge svar på de 

kostnadsdrivande faktorerna och synliggöra eventuella hinder för ytterligare 

effektivisering. 

Socialnämnden prognostiserar underskott med 7,6 miljoner kronor. Huvudsaklig orsak 

är högre kostnader än statsbidrag för ensamkommande barn, till följd av ändrade 

ersättningsnivåer från staten, vilket ger underskott med 7,2 miljoner kronor. 

Vård- och omsorgsnämndens prognostiserar underskott på 2,2 miljoner kronor. 

Anledningen är ett obudgeterat korttidsboende som startar i september. Nämnden begär 

tilläggsbudget med 2,4 miljoner kronor i driftbudget samt 710 000 kronor i 

investeringsbudget för korttidsboende, eftersom verksamheten inte ryms inom 

nämndens ram. Helårskostnad för korttidsboendet beräknas för år 2019 till 7 miljoner 

kronor. 

Kommunstyrelsens prognostiserar överskott med dels 9,2 miljoner kronor som avser 

medel till förfogande och dels 4,2 miljoner kronor för själva verksamheten. De 4,2 

miljonerna beror främst på 3,4 miljoner kronor i överskott på kapitalkostnader, vilket i 

sin tur beror på senarelagda investeringar, men också personalvakanser inom olika 

verksamheter. 

Överförmyndarnämnden och bygg- och miljönämnden redovisar mindre överskott. 

Taxefinansierad verksamhet, prognos 1,8 miljoner kronor i överskott 

Lägre kapitalkostnader på grund av senarelagda investeringar är den främsta orsaken till 

att VA-verksamheten prognostiserar överskott med 1,8 miljoner kronor. 

Avfallsverksamheten följer budget. 

Effektiviseringskravet 

Kommunens budget för år 2018 innebär ett effektiviseringskrav på 17,2 miljoner kronor 

för nämnderna motsvarande cirka 1,7 procent. I nämndernas rapporter finns beskrivning 

över hur arbetet med effektiviseringar bedrivits och vilket resultat det gett. 

Finansförvaltning 

Den senaste skatte- och statsbidragsprognosen publicerades av SKL 27 april och visar 

en prognos på 1 122,9 miljoner kronor i intäkter. Det är 7,3 miljoner kronor sämre än 
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budgeterat för Håbo kommun. Orsaken är främst att antalet invånare 1 november 2017 

blev 120 färre än budgeterat, vilket påverkar år 2018. 

Till följd av mindre upplåning och låga räntor beräknas ett överskott på 4,1 miljoner 

kronor för finansiella kostnader. 

Ekonomiskt läge 

Månadsuppföljningarna för februari indikerade att kommunen har hamnat i ett 

bekymmersamt ekonomiskt läge. Tre nämnder prognostiserade underskott med 

tillsammans cirka 40 miljoner kronor. Detta tillsammans med en försämrad skatte- och 

statsbidragsintäktsprognos med 12 miljoner kronor innebar negativt resultat på 23,7 

miljoner kronor för kommunen. 

Till denna delårsuppföljning har nämndernas prognos förbättrats cirka 10 miljoner 

kronor, skatteprognosen förbättrats cirka 5 miljoner kronor och resultatet prognostiseras 

nu till 2,0 miljoner kronor, vilket är 0,2 procent av skatte- och statsbidragsintäkterna. 

Detta resultat är inte i linje med kommunens finansiella målsättning med ett resultat på 

2 procent när exploaterings- och reavinster räknats av. 

Investeringar 

Årets investeringsbudget uppgår till 432,5 miljoner kronor för skattefinansierad och 

taxefinansierad verksamhet exklusive exploateringsinvesteringar. Hittills i år har 17,3 

miljoner kronor investerats. 256,9 miljoner kronor beräknas förbrukas under året. 

Den största orsaken till överskotten är att investeringsprojekten är senarelagda av olika 

orsaker, vilket innebär att projekten genomförs kommande år. Det gäller bland annat 

renovering av Futurumskolan, ombyggnation av Västerängsskolans och Vibyskolans 

kök. Även indragna och fördyrade investeringar förekommer. 

Exploatering 

Årets exploateringsverksamhet är budgeterad till 71,4 miljoner kronor i positivt 

kassaflöde (nettoexploatering) och prognosen per mars visar att det kan öka till 76,9 

miljoner kronor. Exploateringsprojekten har en total budget för hela projekttiden på ett 

positivt kassaflöde på 22,6 miljoner kronor (nettoexploatering), prognosen är 14,0 

miljoner kronor. 

Måluppfyllelse 

Vad gäller måluppföljningen är det fortfarande för tidigt på året för att kunna dra 

definitiva slutsatser. Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsens och 

nämndernas mål och tillhörande målsättningar för nyckelindikatorerna kommer 

uppfyllas till stor del under året. 

Några verksamheter uppmärksammar vissa osäkerhetsfaktorer, ökad mängd 

handläggningsärenden och vakanta tjänster som kan komma att påverka 

måluppfyllelsen men bedömer ändå att måluppfyllelsen kommer att vara god vid årets 

slut. 

Förslag till omföring av budget 

Följande omföringar av budget är aktuella: 

Omorganisation av e-handel från upphandling till ekonomiavdelning medför att 

driftbudget omfördelas med 490 000 kronor. 

Uppbyggnad av gemensam verksamhet internservice med två tjänster medför att 

900 000 kronor omfördelas från ABW-projektet till fastighetsenhetens vaktmästeri. 
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Ansvar för utredning av Skeppet flyttas från kultur och livsmiljös fritidsanläggningar till 

fastigheter och 500 000 kronor i engångsbudget för drift omfördelas. 

Investering i säkerhetsåtgärder i främst förskolor och skolor har ökade kostnader och 

budget föreslås omfördelas från investeringsbudget för ofördelad reserv med 1 miljon 

kronor. 

Behov finns av investering i "Nya förbindelsepunkter för VA-ledningar" vilket inte 

budgeterats, varför 2 miljoner kronor föreslås omfördelas från investeringsbudget för 

"Utloppsledning Skokloster" 

Kommunens kostnad för Håbomässan beräknas till 200 000 kronor och belastar plan- 

och exploateringsavdelningen. Budget föreslås tillföras plan- och exploaterings-

avdelningen vilket finansieras genom att öka budgeten för statsbidrag för 

byggstimulans. Bidraget prognostiseras bli högre än den miljon kronor som budgeterats. 

Samtliga medel för kontaktpersoner enligt socialtjänstlagen för vuxna finns i dag 

budgeterat i socialnämnden. Socialförvaltningen föreslår omfördelning av 900 000 

kronor i budget från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden avseende budget för 

kontaktpersoner inom socialpsykiatri och för äldre. 
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2 Driftredovisning 

Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Utfall jan- 
mars 

Prognos 
för året 

Avvikelse 
från budget 

Kommunfullmäktige -1 347 -1 341 -274 -1 341 0 

Stöd till politiska partier -978 -1 000 0 -1 000 0 

Valnämnd -21 -357 -22 -357 0 

Revision -934 -1 200 155 -1 200 0 

Kommunstyrelsen -147 462 -173 498 -36 467 -169 328 4 170 

Räddningstjänst -19 900 -20 354 -5 089 -20 354 0 

Kommunstyrelsens förfogande 0 -9 250 0 0 9 250 

Överförmyndarnämnd -1 828 -2 374 -453 -2 364 10 

Bygg- och miljönämnd -10 619 -13 453 -2 721 -13 344 109 

Barn- och utbildningsnämnd -564 835 -561 834 -141 372 -585 570 -23 736 

Socialnämnd -49 673 -58 537 -17 396 -66 140 -7 603 

Vård- och omsorgsnämnd -231 532 -248 570 -61 528 -250 745 -2 175 

SKATTEFINANSIERAD 
VERKSAMHET 

-1 029 128 -1 091 768 -265 167 -1 111 743 -19 975 

Avfallsverksamhet 458 0 3 887 0 0 

Vatten- och avloppsverksamhet 0 0 7 020 1 819 1 819 

TAXEFINANSIERAD 
VERKSAMHET 

458 0 10 907 1 819 1 819 

Pensions- och upplupna 
lönekostnader 

-20 187 -19 516 -4 532 -19 516 0 

Avskrivningar gemensamt -3 300 -2 775 -308 -2 775 0 

Internränteintäkt 22 975 20 032 4 884 20 032 0 

Exploatering och reavinster 20 363 0 3 526 3 526 3 526 

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNAD 

-1 008 817 -1 094 027 -250 688 -1 108 657 -14 630 

Skatteintäkter 1 035 918 1 060 353 266 134 1 062 828 2 475 

Statsbidrag och utjämning 46 160 69 870 13 887 60 075 -9 795 

Finansiella intäkter 76 529 2 500 3 2 500 0 

Finansiella kostnader -12 104 -18 791 -2 318 -14 700 4 091 

SUMMA FINANSIERING 1 146 503 1 113 932 277 705 1 110 703 -3 229 

ÅRETS RESULTAT 137 686 19 905 27 017 2 046 -17 859 

3 Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning 

Nämnder, tkr 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Utfall jan-

mars 
Prognos 
för året 

Avvikelse 
från 

budget 
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Nämnder, tkr 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Utfall jan-

mars 
Prognos 
för året 

Avvikelse 
från 

budget 

Kommunstyrelse -2 243 -24 570 -99 -24 570 0 

Kommunstyrelse kultur och livsmiljö -1 856 -2 844 -596 -2 444 400 

Kommunstyrelse tekniska -92 444 -271 416 -14 852 -163 869 107 547 

Bygg- och miljönämnd -253 0 0 0 0 

Barn- och utbildningsnämnd -4 171 -22 484 -350 -17 779 4 705 

Socialnämnd 0 -120 0 -100 20 

Vård- och omsorgsnämnd -989 -1 230 -25 -1 330 -100 

Summa skattefinansierade 
verksamher 

-101 956 -322 664 -15 922 -210 092 112 572 

VA-verksamhet -30 598 -107 579 -1 349 -44 745 62 834 

Avfallsverksamhet -831 -2 269 0 -2 014 255 

Summa taxefinansierade 
verksamheter 

-31 429 -109 848 -1 349 -46 759 63 089 

Summa -133 385 -432 512 -17 271 -256 851 175 661 

Exploateringsinvesteringar 

tkr 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Utfall jan-

mars 
Prognos 
för året 

Avvikelse 
från 

budget 

Investering i skattefinansierad 
verksamhet 

-47 370 -55 342 -1 671 -50 872 -3 502 

Investering i taxefinansierad 
verksamhet 

-15 625 -9 928 -221 -23 482 -7 857 

Ökning av omsättningstillgångar -4 956 -2 000 -202 -3 127 1 829 

Summa exploaterings-
investeringar 

-67 951 -67 270 -2 094 -77 481 -9 530 
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4 Exploateringsredovisning 

Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordning-

ställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. Där ingår 

också att bygga kompletterande gemensamma anordningar som gator, grönområden, 

VA- och elanläggningar m m. 

Uppföljning av alla aktuella projekt totalt och per projekt redovisas både för året och för 

hela projekttiden. 

Sammanställning, tkr 
Total 

budget 
Total 

prognos 
Bokslut 

t o m 2017 
Utfall 

jan-mars 
Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Inkomster 371 417 389 879 49 342 9 751 138 636 154 337 

Utgifter -348 786 -375 857 -197 913 -2 095 -67 270 -77 481 

NETTOEXPLOATERING 22 631 14 022 -148 571 7 656 71 366 76 856 

Specifikation 

Anläggningstillgång 
skattefinansierat 

-212 359 -224 315 -104 244 -1 671 -55 342 -54 002 

Anläggningsavgift 
skattefinansierat 

154 003 138 963 5 674 6 200 47 237 53 541 

Anläggningstillgång VA -67 439 -82 908 -43 870 -221 -9 928 -23 882 

Anslutningsavgift VA 66 441 68 056 2 552 0 25 593 31 108 

Summa till balansräkning -59 354 -100 204 -139 888 4 308 7 560 6 765 

Inbetalda handpenningar 3 181 0 

Utgift för 
omsättningstillgång 

-68 988 -68 634 -49 799 -202 -2 000 -2 627 

Minskning 
omsättningstillgång 

68 988 68 634 5 416 2 222 28 911 38 122 

Intäkt att resultatföra 150 973 182 860 37 935 3 551 65 806 72 668 

Kostnad att resultatföra -68 988 -68 634 -5 416 -1 484 -28 911 -38 072 

Summa till resultaträkning 81 985 114 226 32 519 1 328 36 895 34 596 

Tabellen visar att kommunens pågående exploateringsprojekt har en total budget för 

hela projekttiden på ett positivt kassaflöde på 22,6 miljoner kronor (nettoexploatering). 

Prognosen uppgår dock till 14,0 miljoner kronor för hela projekttiden. 

Årets exploatering är budgeterad till 71,4 miljoner kronor i positivt kassaflöde 

(nettoexploatering) och prognosen per mars visar att det beräknas överträffas med några 

miljoner kronor. 

4.1 Exploateringsredovisning per projekt 

Nedan redovisas kommunens pågående exploateringsprojekt. Där ingår hittills nedlagda 

utgifter och inkomster samt en prognos för året och för projektet som helhet. 

01 Björnbro/Logistik Bålsta kvarter 3-4 

tkr 
Total 

budget 
Total 

prognos 
Bokslut 

t o m 2017 
Utfall 

jan-mars 
Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Inkomster 159 447 155 483 7 550 6 200 6 650 6 650 

Utgifter -115 628 -111 664 -37 129 -401 -6 000 -29 214 

Nettoexploatering 43 819 43 819 -29 579 5 799 650 -22 564 
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Projektet Björnbro/Logistik Bålsta omfattar cirka 150 hektar mark i sex kvarter nordväst 

om tätorten och kommer att byggas ut under cirka 15 års tid. För samtliga kvarter finns 

planuppdrag. Detaljplan för kvarter 3 vann laga kraft januari 2018 och utbyggnad av 

infrastrukturen har inletts, varför utgifter nu uppstår tidigare än beräknat. Byggnation 

inom kvartersmark beräknas starta våren 2019. För kvarter 4 pågår planläggning i 

samarbete med tilltänkt exploatör för del av kvarteret.   

02 Frösundavik etapp 1 

tkr 
Total 

budget 
Total 

prognos 
Bokslut 

t o m 2017 
Utfall 

jan-mars 
Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Inkomster 43 908 44 761 9 803 0 28 817 32 658 

Utgifter -62 675 -64 171 -31 605 -144 -28 817 -32 646 

Nettoexploatering -18 767 -19 410 -21 802 -144 0 12 

Frösundavik etapp 1 omfattar cirka 145 bostäder varav cirka 95 enbostadshus och 50 

lägenheter. Kommunen bygger ny förskola om åtta avdelningar. Exploateringsavtal och 

projektbudget med underskott på 18,8 miljoner kronor behandlades i kommunfull-

mäktige år 2015. Projektets totala netto väntas bli cirka -19,4 miljoner kronor till följd 

av något ökade utgifter samt ökad ambitionsnivå. Projektet beräknas slutföras våren 

2018, efter övertagande av infrastruktur från exploatören, möjligen kan försäljning av 

handelstomten dröja.   

03 Draget 

tkr 
Total 

budget 
Total 

prognos 
Bokslut 

t o m 2017 
Utfall 

jan-mars 
Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Inkomster 75 932 82 656 8 712 3 551 66 083 77 125 

Utgifter -55 270 -82 656 -81 020 -414 0 -1 636 

Nettoexploatering 20 662 0 -72 308 3 137 66 083 75 489 

Mark och infrastruktur i Dragets industriområde är i princip färdigställt hösten 2017. 

Marken är attraktiv och majoriteten av tomter har köpare. Långa handläggningstider hos 

lantmäteriet gör att över 90 procent av försäljningsintäkterna dröjer till 2018. Några 

ursprungliga köpare har avbrutit men nya köpare är avtalade på i princip alla tomter. 

Projektet budgeterades till ett överskott på 20 miljoner kronor men aktuell prognos visar 

ett nollresultat. Problem med markförhållanden, projektering, masshantering, VA-

dimensionering, brist i kontinuitet av personella resurser gör att projektets ekonomi har 

försämrats väsentligt. Slutrapporteringen kommer att visa orsaker till fördyring 

tydligare. 

04 Svarta Lutans Väg 

tkr 
Total 

budget 
Total 

prognos 
Bokslut 

t o m 2017 
Utfall 

jan-mars 
Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Inkomster 3 331 6 191 5 860 0 0 331 

Utgifter -2 750 -2 623 -2 623 0 0 0 

Nettoexploatering 581 3 568 3 237 0 0 331 

Projektet avser anläggande av gata och utbyggnad av vatten- och avloppsledningar för 

att ansluta tre nya småhustomter i Eneby. Mark och infrastruktur är färdigställt och 

tomterna är sålda under 2017. Marknadsvärdet på tomtmark har stigit vilket ger högre 

intäkt än beräknat. VA-anslutningsavgifter inflyter år 2018 och projektet kan därefter 
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avslutas. 

05 Viby Äng etapp E:2 

tkr 
Total 

budget 
Total 

prognos 
Bokslut     

t o m 2017 
Utfall 

jan-mars 
Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Inkomster 0 0 0 0 0 0 

Utgifter 0 -47 -51 0 0 0 

Nettoexploatering 0 -47 -51 0 0 0 

Exploateringsavtalet med Bålsta Småstadsutveckling gällande Viby Äng etapp E:2 

godkändes av kommunstyrelsen år 2015. Området omfattar cirka 35 bostäder i småhus 

/parhus/radhus. Detaljplanen är laga kraft. Exploatören bygger ut området i deletapper 

och beräknar avsluta under 2019. Exploatören bygger ut infrastruktur och överlämnar 

anläggningarna till kommunen efter godkänd slutbesiktning. Ingen budget har upprättats 

på grund av kostnadernas ringa omfattning. 

06 Väppeby Äng 

tkr 
Total 

budget 
Total 

prognos 
Bokslut     

t o m 2017 
Utfall 

jan-mars 
Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Inkomster 43 149 55 138 16 741 0 29 586 32 573 

Utgifter -31 046 -43 036 -37 796 -175 -1 409 -4 440 

Nettoexploatering 12 103 12 102 -21 055 -175 28 177 28 133 

Exploateringsbudget antogs i april 2016 och projektet bedömdes då ge ett netto på 12,1 

miljoner kronor. Totalentreprenör för utbyggnad av den kommunala infrastrukturen 

finns och utbyggnad pågår. Inom kvartersmarken bygger Håbohus AB och BoKlok AB 

163 lägenheter respektive 86 lägenheter samt två gruppbostäder med elva lägenheter. 

Området är även tänkt att rymma en mindre förskola. 

Markbearbetningskostnaderna har ökat på grund av svåra geotekniska förhållanden, 

vilket bland annat medfört krav på lättfyllnad samt stor volym massor som måste fraktas 

bort. Dessutom har projektet belastats med några delprojekt som lämpligen borde 

hanterats inom ordinarie investeringsbudget, och därför har den typen av investeringar 

kopplat till VA och gång- och cykelvägar utanför exploateringsområdet lyfts ur 

projektet och ingår istället i kommunens ordinarie investeringsbudget. I och med det 

väntas projektet rymmas inom budgeterad nettoexploatering. Infrastrukturen färdigställs 

snabbare än väntat och slutligt färdigställande beräknas år 2019. Förlängningen av 

Lindegårdsvägen med ny gång- och cykelväg beräknas vara färdigställd och kunna 

öppnas hösten 2018. 

07 Mellanby 

tkr 
Total 

budget 
Total 

prognos 
Bokslut     

t o m 2017 
Utfall 

jan-mars 
Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Inkomster 1 450 1 450 676 0 0 0 

Utgifter -1 367 -1 367 105 0 0 0 

Nettoexploatering 83 83 781 0 0 0 

Mellanby angränsar till Frösundavik. Exploatören utför lokalgata och VA-anläggningar 

i Mellanby och överlämnar dessa till kommunen utan ersättning. Budget antogs i 

februari 2016 och väntas följas. Återstår att överta anläggningarna från exploatören och 

avsluta projektet, vilket väntas kunna ske under 2018. 
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09 Bålsta centrum etapp 1 

tkr 
Total 

budget 
Total 

prognos 
Bokslut  

t o m 2017 
Utfall 

jan-mars 
Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Inkomster 10 000 10 000 0 0 7 500 5 000 

Utgifter -43 000 -33 243 -7 794 -961 -30 544 -9 045 

Nettoexploatering -33 000 -23 243 -7 794 -961 -23 044 -4 045 

Exploateringsbudget för del av Bålsta Centrum etapp 1 antogs i februari 2017 och om-

fattar tillfälligt och permanent busstorg samt pendelparkering. Vidare ingår utgifter för 

projektering, upphandling, projekt- och byggledning för gator, vatten- och avlopp, torg, 

gång- och cykelväg med mera inom hela den första etappen. Parkeringsdäcket och om-

byggnation av befintlig bussterminal har inte hunnit genomföras år 2017, i dagsläget 

övervägs att flytta genomförandet av parkeringsdäcket till senare etapper vilket åter-

speglas i prognosen. 

10 Tvåhusplanen 

tkr 
Total 

budget 
Total 

prognos 
Bokslut  

t o m 2017 
Utfall 

jan-mars 
Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Inkomster 34 200 34 200 0 0 0 0 

Utgifter -37 050 -37 050 0 0 -500 -500 

Nettoexploatering -2 850 -2 850 0 0 -500 -500 

Tvåhusplanen antogs av fullmäktige i februari 2018 med ett underskott på 2,8 miljoner 

kronor. Detaljplanen är överklagad och genomförandet bedöms starta tidigast hösten 

2019. 
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5 Kommunstyrelsen 

5.1 Sammanfattning 

Kommunstyrelsen redovisar totalt 13,4 miljoner kronor i överskott, främst beroende på 

att kommunstyrelsens medel till förfogande 9,2 miljoner kronor beräknas täcka under-

skott i andra delar i kommunen. För kommunstyrelsens skattefinansierade verksamhet 

prognostiseras överskott på 4,2 miljoner kronor vid årets slut, vilket motsvarar 2 procent 

av budgeten. 

Främst är det kapitalkostnader inom tekniska verksamheterna som väntas bli 3,4 

miljoner kronor lägre än budgeterat. Personalvakanser inom plan- och exploatering, 

ekonomienheten och kansli/nämndadministration bidrar med 1,4 miljoner kronor till 

överskottet. Kultur och livsmiljö redovisar underskott med 360 000 kronor och arbetar 

på att lämna ett bokslut i balans genom att sänka kostnaderna. 

För de taxefinansierade verksamheterna prognostiseras 1,8 miljoner kronor i överskott 

för VA. 

Även detta år skjuts flera investeringar framåt i tiden. Det gäller bland annat om-

byggnationer av skolor samt vänthall i Bålsta centrum. Budget för investeringar i 

skattefinansierade verksamheter uppgår till 298,8 miljoner kronor varav investeringar 

för 190,9 miljoner kronor väntas genomföras. Investeringar som blir dyrare är främst 

Frösundaviks förskola. Omfattningen av saneringen av Futurumskolan är betydligt 

större och kostsammare än tidigare uppskattat. Nya förutsättningar avseende om-

byggnation för 90 elever har utretts under höst och vinter. Prognos för dessa nya 

förutsättningar för Futurum ingår inte i tabellen, eftersom det främst påverkar år 2019 

och framåt. Ärendet aktualiseras i budget 2019 och plan 2020-2021. 

Investeringar i taxefinansierade verksamheter är budgeterade till 109,8 miljoner kronor, 

varav 46,8 miljoner kronor beräknas förbrukas under året. Flera projekt genomförs 

senare än planerat, av olika orsaker. 

Följande omföringar av budget är aktuella: 

 Omorganisation av e-handel från upphandling till ekonomiavdelning medför att 

driftbudget omfördelas med 490 000 kronor. 

 Uppbyggnad av gemensam verksamhet internservice med två tjänster medför att 

900 000 kronor omfördelas från ABW-projektet till fastighetsenhetens 

vaktmästeri. 

 Ansvar för utredning av Skeppet flyttas från kultur och livsmiljös 

fritidsanläggningar till fastigheter och 500 000 kronor i driftbudget endast för år 

2018 omfördelas. 

 Investering i säkerhetsåtgärder i främst förskolor och skolor har ökade kostnader 

och budget föreslås omfördelas från investeringsbudget för ofördelad reserv med 

1 miljon kronor. 

 Behov finns av investering i "Nya förbindelsepunkter för VA-ledningar" vilket 

inte budgeterats, varför 2 miljoner kronor föreslås omfördelas från 

investeringsbudget för "Utloppsledning Skokloster". 

Kommunens kostnad för Håbomässan beräknas till 200 000 kronor och belastar plan- 

och exploateringsavdelningen. Budget föreslås tillföras plan- och exploaterings-

avdelningen vilket finansieras genom att öka budgeten för statsbidrag för 

byggstimulans. Bidraget prognostiseras bli högre än den miljon som budgeterats 
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5.2 Måluppfyllelse mars 

Bedömningen är att kommunstyrelsens mål och tillhörande målsättningar för 

nyckelindikatorerna kommer uppfyllas under året. Dock kan den överklagade 

ramavtalsupphandlingen för VA- och gatuarbeten påverka mängden genomfört arbete 

under året. 

5.3 Mått 

5.3.1 Resurser 

Mått 
Utfall 
2017 

Budget 
2018 

Utfall 
mars 
2017 

Utfall 
mars 
2018 

Prognos 
helår 

Beläggningsunderhåll, kr/inv 284 567 0 0 567 

Gatubelysning, kr/inv 303 308 68 71 308 

Vinterväghållning, kr/inv 244 252 62 86 252 

Avhjälpande underhåll, fastigheter - fakturerad 
kostnad kr/kvm 

65 70 21 20 70 

Planerat underhåll, fastigheter - fakturerad 
kostnad kr/kvm 

105 75 - 0 75 

5.3.2 Produktion 

Mått 
Utfall 
2017 

Budget 
2018 

Utfall 
mars 
2017 

Utfall 
mars 
2018 

Prognos 
helår 

Producerad mängd dricksvatten, tusen m3 1 575 1 550 - 415 1 560 

Renad mängd avloppsvatten, tusen m3 2 150 2 150 - 755 3 000 

Antal VA-abonnenter, stycken 5 971 6 100 5 951 6 029 6 100 

Antal besök på biblioteket 141 563 137 000 42 301 32 228 137 000 

Leverantörstrohet, procent 78% 80% 74% 89% 89% 

Area inhyrda verksamhetslokaler, kvm BRA 14 341 13 400 14 212 14 341 14 600 

Area kommunägda verksamhetslokaler, kvm 
BRA 

95 235 96 000 95 074 95 235 96 500 

Antal besök vid återvinningscentralen 95 721 102 000 18 223 16 047 93 000 

Hushållsavfall, kg/inv 195 203 60 59 203 

Grovavfall, kg/inv 327 292 - 28 292 

Förpackningar, kg/inv 70 74 18 17 74 

Renad mängd avloppsvatten, tusen m3 

Den höga grundvattennivån under vårvintern orsakade ett stort inläckage i 

avloppsledningsnätet. Det har inneburit att en större mängd vatten kommit in till 

reningsverket än beräknat. 

Area inhyrda verksamhetslokaler, kvm BRA 

De inhyrda verksamhetslokalerna förväntas att öka under året på grund av ett ökat 

behov inom Barn- och utbildningsnämnden. 

Antal besök vid återvinningscentralen 

Den kalla vårvintern har inneburit färre besök på återvinnningscentralen under årets 
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första tre månader. Helårsprognosen har därmed justerats ned. 

5.4 Driftredovisning 

 Skattefinansierad verksamhet 
Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Utfall jan-
mars 

Prognos 
för året 

Avvikelse 
från budget 

Kommunfullmäktige -1 347 -1 341 -274 -1 341 0 

Valnämnd -21 -357 -22 -357 0 

Kommunstyrelse -2 872 -2 991 -727 -2 991 0 

Nämndverksamhet (handikapp– 
och pensionärsråd) 

-201 -181 -39 -181 0 

Stöd politiska partier -978 -1 000 0 -1 000 0 

Revision -934 -1 200 155 -1 200 0 

Ks förfogande 0 -9 250 0 0 9 250 

Vigselavgift 16 20 5 20 0 

Medlemsavgifter -1 302 -2 100 -670 -2 100 0 

Vänortsverksamhet -42 -100 -1 -75 25 

Nämndadministration -1 120 -1 730 -267 -1 420 310 

Kommungemensamt 0 -3 300 0 -3 300 0 

Fysisk och tekniska planering, 
bostadsförsörjning 

-6 466 -8 417 -1 240 -7 817 600 

Näringslivsfrämjande åtgärder 0 -5 000 0 -5 000 0 

Konsument- och energirådgivn 0 0 -7 0 0 

Gator, vägar, parkering -28 133 -31 732 -7 036 -31 354 378 

Parker -4 459 -6 102 -786 -6 042 60 

Miljö, hälsa, hållbar utveckling -808 -980 -182 -980 0 

Räddningstjänst -19 900 -20 354 -5 089 -20 354 0 

Säkerhet -211 -270 -86 -270 0 

Allmän fritidsverksamhet -644 -1 458 -324 -1 458 0 

Föreningsbidrag -2 051 -2 967 -42 -2 967 0 

Stöd till studieorganisationer -361 -360 0 -360 0 

Allmän kulturverksamhet -2 173 -2 810 -497 -2 951 -141 

Bibliotek -7 662 -7 769 -1 862 -7 760 9 

Utomhusanläggningar -4 027 -4 587 -979 -5 206 -619 

Ishall -5 842 -5 134 -1 330 -4 728 406 

Simhall -4 656 -4 627 -1 190 -4 666 -39 

Föreningslokaler -9 420 -10 366 -2 563 -10 366 0 

Fritidsgårdar -3 906 -3 725 -930 -3 725 0 

Kultur- och livsmiljöadm -1 814 -2 183 -515 -2 183 0 

Fastigheter 2 685 0 113 2 684 2 684 

Lokalvård -13 805 -14 546 -3 514 -14 610 -64 

Teknisk vht övergripande -713 -1 200 -39 -1 147 53 

Ekonomiavdelning -6 904 -6 857 -1 431 -6 330 527 

Personalavdelning -7 341 -7 876 -2 093 -7 876 0 

Upphandling -4 730 -4 918 -1 420 -4 918 0 
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 Skattefinansierad verksamhet 
Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Utfall jan-
mars 

Prognos 
för året 

Avvikelse 
från budget 

IT-enhet -13 374 0 -21 0 0 

Kommunens försäkringar -1 190 -1 300 -1 042 -1 300 0 

Övrig kommungemensam adm -13 936 -27 932 -5 753 -27 951 -19 

Summa -170 642 -207 000 -41 698 -193 580 13 420 

5.5 Driftredovisning 

 Taxefinansierad verksamhet 
Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Utfall jan-
feb 

Prognos 
för året 

Avvikelse 
från 

budget 

VA-verksamhet 0 0 2 504 1 819 1 819 

Avfallsverksamhet 458 0 1 599 0 0 

Summa 458 0 4 103 1 819 1 819 

5.6 Kommentarer till driftredovisning 

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET 

KS förfogande överskott 9,2 miljoner kronor 

Överskott redovisas eftersom kommunstyrelsens medel till förfogande 9,2 miljoner 

kronor måste täcka underskott i andra delar i kommunen. 

Nämndadministration överskott 310 tkr 
Vakant kommunsekreterartjänst under våren. 

Fysisk, teknisk planering (plan och exploatering) överskott 600 000 kronor 
Fler vakanta tjänster på grund av svårigheter att rekrytera. Inhyrning av konsulter sker 

på vissa av tjänsterna. 

Gator, vägar, parkering överskott 378 000 kronor 

Överskott på 378 000 kronor beror på att kapitalkostnaderna blir lägre än budgeterat 

eftersom vissa investeringar har blivit framflyttade eller försenade. 

Resterande överskott beror på att intäkterna förväntas bli något högre än budgeterat och 

att personalkostnaderna budgeterats något högt. 

Allmänkultur underskott 141 000 kronor 

Arrangemangen för Håbo festdag och nationaldagen går inte genomföras i samma 

utsträckning som tidigare med budgeterade medel. Därför beräknas en något högre 

kostnad för dessa i dagsläget. Arbete pågår med att sänka kostnaderna för att minska 

underskottet. 

Utomhusanläggningar underskott 619 000 kronor 

Underskottet beror främst på ej budgeterade driftkostnader för ny fotbollsanläggning. 

Personalkostnader fördelas mer korrekt mellan verksamheterna utomhusanläggning och 

ishall. Underskottet på utomhusanläggning för personal täcks av överskottet i 

verksamhet ishall. 

Ishall överskott 406 000 kronor 

Personalkostnader fördelas mer korrekt mellan verksamheterna utomhusanläggning och 

ishall. Underskottet på utomhusanläggning för personal täcks av överskottet i 
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verksamhet ishall. 

Fastigheter överskott 2,7 miljoner kronor 

Överskott avseende kapitalkostnader förväntas bli 3,1 miljoner kronor. Vissa 

investeringar har blivit flyttade eller försenade. Ett underskott avseende 

personalkostnader förväntas under året, dels beroende på visst överlapp vid 

pensionsavgång och dels på grund av utökning av en administrativ tjänst. 

Uppbyggnad av den gemensamma verksamheten internservice medför en utökning av 

två tjänster vilket i nuläget innebär ett underskott på 588 000 kronor. Omfördelning av 

medel för detta föreslås från budget för ABV om totalt 900 000 kronor vilket motsvarar 

helårskostnaden för de tillkommande tjänsterna på internservice. 

Ekonomiavdelning överskott 527 000 kronor 
Vakant ekonomtjänst under våren. 

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET 

VA överskott 1,8 miljoner kronor 

VA-verksamhetens överskott på 1,8 miljoner kronor består av lägre kapitalkostnader på 

1,6 miljoner kronor, lägre personalkostnader med 678 000 kronor samt lägre övriga 

kostnader 1,2 miljoner kronor. Samtidigt förväntas intäkterna bli 1,7 miljoner kronor 

lägre än budget. 

Avfall 

Avfallsenheten förväntas hålla driftbudget trots genomförande av en omfattande 

bullerutredning som inte var budgeterad. 

5.6.1 Effektivisering 

För kommunstyrelsens verksamheter medför effektiviseringskravet i budget 2018 att 

verksamheterna måste effektivisera med totalt 2,3 miljoner år 2018, för att kompensera 

för ökade lönekostnader. Kravet har fördelats på respektive avdelning genom att 

budgeten inte ökas för löneökningskostnader. 

Effektiviseringskravet bedöms ha uppfyllts med 2,3 miljoner kronor på varierande sätt 

på avdelningarna vilket beskrivs nedan. Detta stöds genom att avdelningarna lämnar 

prognoser på att hålla sin budgetram vid årets slut. 

IT-enheten utnyttjar konsultstöd i mindre omfattning. 

Upphandlingsenheten inför certifiering av beställare vilket kan minska kostnadsmassan 

i verksamheterna med 5-10 procent enligt uppföljningar i andra kommuner, genom att 

fakturorna blir korrektare samt att avtalstroheten och andelen e-faktura sannolikt 

kommer att öka. Men framförallt minskar det andelen direktupphandlingar och höjer 

kvaliteten ute i verksamheterna. Effektiviseringskravet uppnås genom att tid för 

upphandlare debiteras exploateringsprojekt. 

Med målet att effektivisera samt skapa en mer kvalitativ webbplats har en 

kommunikationsenheten arbetat fram en ny webborganisation med färre och mer 

kompetenta webbredaktörer. Effektiviseringen består av ett femtiotal färre redaktörer i 

organisationen. Effektiviseringskravet har uppnåtts genom lägre budget för 

driftkostnader. 

Kontaktcenter uppdaterade all utrustning förra året och har minskat årets driftbudget för 

sådana kostnader motsvarande effektiviseringskravet. 

Personalavdelningen sänker portokostnader från 72 000 kronor till 30 000 kronor i och 



Delårsuppföljning mars 2018 17(49) 

med införande av e-lönespecifikation. Resterande togs från budget för övriga kostnader. 

Kultur- och livsmiljö har i budgeteringen tagit hänsyn till effektiviseringskravet och 

därmed kommer hela kravet att uppfyllas. 

Inom fastighetsenheten deltar förvaltare och projektledare mer än tidigare i 

investeringsprojekt och debiterar tid på dem vilket minskar kostnaden för externa 

konsulter samtidigt som det ger bättre grepp om projekten. Intäkterna från 

tidskrivningen i investeringsprojekten beräknas till 555 000 kronor och motsvarar 

effektiviseringskravet. 

Gata- och parkverksamheten effektiviseras bland annat genom minskad 

energiförbrukning och bättre arbetsmetoder. Enheten får även ökade intäkter vilket är en 

del i att klara kravet. 

Inom avfallsverksamheten ökar intäkterna för företagsbesök på ÅVC Västerskog som 

följd av ÅVC-personalens proaktiva arbete. Även förändringar i sorteringen av avfallet 

på ÅVC Västerskog förväntas bidra till lägre behandlingskostnader. Åtgärderna är ett 

led i arbetet med avfallstrappan och med målen i kommunens avfallsplan. Dessutom har 

avtal tecknats med ett däckföretag som tar emot alla däck, både med och utan fälg, 

kostnadsfritt. Tidigare valsades däcken av enheten. 

5.7 Investeringsredovisning 

Skattefinansierad verksamhet 
Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Utfall Jan-
Mars 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
mot budget 

Övrig politisk verksamhet 

(P) ABW, ombyggnation 
kommunh 

-15 000 -15 000 

ABW, IT -3 200 -3 200 

ABW inventarier möbler -3 000 -3 000 

Väg- och jvgnät, parkerin 

Trafiksäkerhetshöj. åtg -678 -3 408 -289 -3 408 

Räddningsväg Krägga -67 

Planerat uh beläggningar -5 985 -11 000 -11 000 

Kraftleden trafiksäkerhet -1 957 -143 -290 -493 -350 

Dalvägen gång o cykelväg -3 636 

Upprust off utemiljö Skokloster -164 

Utbyte kvicksilverarmatur -3 355 -500 -90 -500 

Säkra skolvägar 2017 -584 

Utbyte belysningsstolpar -2 202 

Utbyggnad av gatubelysning -642 -858 -384 -858 

Konstbyggn (brokonstr) -84 -100 -100 

Byte av vägtrummor -600 -600 

Planlager -204 

Upprustning lekplatser -175 -48 

Väppeby äng Gata GCV -5 300 -2 223 -838 -2 700 -477 

Skyltplan samt genomföran -200 -200 
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Skattefinansierad verksamhet  
Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Utfall Jan-
Mars 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
mot budget 

Utbyggnad GC-vägnät  -900  -900  

Upprustn.grusbel. GC väg  -1 000 -47 -1 000  

Breddning Dalstigen  -400  -400  

Belysning GC-väg Eneby  -1 100  -1 100  

      

Parker      

Utv.offentl utemiljö park  -1 300  -1 300  

Upprustning lekplatser -36 -489  -489  

Ogräsmaskin  -120  -156 -36 

Pulkabacke Dumpers  -500  -500  

Gångbro Järnvägsparken  -300  -300  

Rullstolsgunga  -100  -100  

      

Fritidsverksamhet      

Ny Simhall (KuL)  -1 000 -47 -600 400 

      

Kulturverksamhet      

Konst 2018  -200  -200  

Fridegårdsscenen  -490 -477 -570 -80 

      

Bibliotek      

Nytt bibliotek, (KuL)  -500  -300 200 

Bibliotekswebb  -290 -44 -290  

Skyltprogram BCJF  -34  -34  

Inventarier bibliotek  -300  -300  

      

Idrotts- o fritidsanl.      

Ny fotbollsanläggning -135  -28   

Handikapptoa Vibyspår  -30  -150 -120 

      

Fastighetsförvaltning      

Renovering simhallen -1 368 -2 000 -42 -2 000  

Västerängsskolan dagvatte -1 221     

Ny förskola Frösundavik -30 440 -16 605 -6 957 -20 000 -3 395 

Västerängsskolan kök -1 522 -27 227 -35 -15 000 12 227 

(P) Vibyskolans kök -537 -54 463 -16 -15 000 39 463 

Rungården fsk vent o larm -2 312     

Lundby ridhus -508 -13 492 -8 -13 500 -8 

Ishall, energiåtg.o entrÃ© -656 -1 100 -73 -1 100  

Planerat underhåll -9 960 -10 000 -387 -10 000  

Annehill fsk,värme, golv -2 050     
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Skattefinansierad verksamhet 
Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Utfall Jan-
Mars 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
mot budget 

Futurum underhåll -6 957 -48 690 -4 690 -25 000 23 690 

(P) Skogsbrynet utbyggnad -198 -1 802 -1 800 2 

Köksutrustn skola/fsk -2 314 

Säkerhetsåtgärder -2 520 -280 -190 -1 280 -1 000 

Energiåtgärd ventilation -2 949 -1 351 -417 -1 350 1 

Taksäkerhet -1 642 

Ofördelad reserv -5 300 5 300 

Allaktivitetshus -1 000 1 000 

Solenergi utred install -1 500 -1 500 

(P) Vänthall nya Bålsta C -30 000 -10 000 20 000 

Ny fotbollsanläggning -31 365 -45 -20 000 11 365 

Gröna Dalen övervåning -6 

Lokalvård skurmaskiner -220 -235 -235 

Gemensam administration 

IT-investeringar -2 243 -1 870 -99 -1 870 

KS inventarier gem -1 500 -1 500 

TOTAL -94 821 -298 830 -15 547 -190 883 107 947 

(P) betyder att projekten är preliminära eftersom igångsättningsbeslut inte fattas än. 

 Taxefinansierad verksamhet 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Utfall 

jan-feb 
Prognos 

för året 

Avvikels
e från 

budget 

VA-verksamhet 

Omläggning ledningar -7 261 -9 000 -677 -9 000 0 

Exploatering tätort 0 0 410 0 0 

Biskops-Arnö pågående -10 361 -2 099 -492 -2 099 0 

Projektering Katrinedal 0 -10 997 0 0 10 997 

Omb Skokl råvattenintag -33 -3 451 0 -3 451 0 

Bålsta reningsverk -3 704 -9 296 -568 -4 000 5 296 

Bålsta vattenverk -412 -3 165 0 -1 500 1 665 

Skokloster reningsverk -258 -2 242 0 -2 242 0 

Skokloster vattenverk -123 -7 877 0 -1 000 6 877 

Underhåll pumpstationer -152 -1 448 0 -1 448 0 

Dimens.ökn. dagvatt. drag -4 496 -504 0 0 504 

Ombyggn dragets vattendam 0 -3 000 0 -3 000 0 

Väppeby äng VA dagvatten -3 799 0 0 0 0 

Vattentornet, skal/fasad 0 -2 000 0 -2 000 0 

(P) Dalvägen, utökn kapacitet 0 -30 000 -22 -5 000 25 000 

Dagvatten Gröna Dalen 0 -5 000 0 -500 4 500 

(P) Utloppsledning Skokloster 0 -15 000 0 -5 000 10 000 

Nya förbindelsepunkter ledningar 0 0 0 -2 000 -2 000 
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 Taxefinansierad verksamhet 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Utfall 

jan-feb 
Prognos 

för året 

Avvikels
e från 

budget 

Maskiner o verk. VA 2016 0 -2 500 0 -2 500 0 

Avfallsverksamhet      

Effektivisering ÅVC -831 -669 0 -669 0 

Behållare insaml avfall 0 -500 0 -250 250 

Liten lastmaskin 0 -500 0 -500 0 

Projekt o utbyggnad ÅVC 0 -600 0 -600 0 

Summa -31 430 -109 848 -1 349 -46 759 63 089 

(P) betyder att projekten är preliminära eftersom igångsättningsbeslut inte fattas än. 

 

Övrig politisk verksamhet 

 Budget för ombyggnation av och inventarier till kommunhuset i samband med 

ABW-projektet ligger kvar. En utredning på kort och lång sikt angående 

lokalförsörjning för kommunens administration ska redovisas till hösten och 

kostnader ska ingå. På grund av osäkerheter i kostnadsläget ligger budgeten 

kvar. 

Väg- och järnvägsnät, parkering 

 Kraftleden trafiksäkerhet -350 000 kronor - Osäker prognos. Underskottet härrör 

ur kompletterande beställningar utanför offert i syfte att säkerställa goda 

anslutningar Kraftleden-Kalmarleden och Kraftleden-Skörbyleden samt några 

kompletterande inmätningar och ändringar i tidigare framtaget material. 

 Väppeby Äng gata GCV -477 000 kronor - Åtgärder som måste hanteras har inte 

funnits med i projektet, bland annat passage förbi LSS-boendet, passage förbi 

infart till bostadsområden och lösningar mot Håbohus anslutande mark. 

Kultur och fritidsverksamhet  

 Ny simhall +400 000 kronor - På grund av bidragsutredningen finns inte 

personella resurser att påbörja förstudien förrän hösten 2018. Därför kommer en 

större del av medlen att behöva användas under 2019 i stället. 

 Fridegårdscenen -80 000 kronor - Nytt ljus installerat. Projektor tillkommer, 

därav beräknat överskridande. 

 Nytt bibliotek +200 000 kronor - Förstudien kan inte genomföras fullt ut under 

2018 varför en del av investeringen behöver skjutas över till 2019. 

 Handikapptoa Viby -120 000 kronor - Preliminär kostnad är 150 000 kronor. 

Utredning pågår. 

Fastighetsförvaltning 

 Frösundaviks förskola -3,4 miljoner kronor - fördyrad grundläggning samt byte 

av stomsystem har ökat kostnaderna. 

 Västerängsskolans kök/matsal +12,2 miljoner kronor - projektet fördröjt på 

grund av avbruten upphandling. Projektet beräknas starta under hösten 2018 

 Vibyskolans kök +39,5 miljoner kronor - upphandling pågår. Projektet beräknas 

starta kvartal 3 2018, senare än beräknat 

 Futurum +23,7 miljoner kronor - sanerings och återställningsarbete pågår. 

Omfattningen av saneringen är betydligt större och kostsammare än tidigare 

uppskattat. Nya förutsättningar avseende ombyggnation för 90 elever har utretts 
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under höst och vinter. 

 Ofördelad reserv +5,3 miljoner kronor - Reserven avsåg ursprungligen avsåg

köp av paviljongerna vid Futurum.1 miljon kronor av budgeten föreslås

omfördelas till säkerhetsåtgärder i objekt inom Barn- och

utbildningsförvaltningen. Resterande 4 miljoner kronor kommer med största

sannolikhet behövas till Frösundavik.

 Allaktivitetshus +1 miljon kronor - I nuläget är det oklart om pengarna kommer

att användas 2018. Förvaltningen inväntar beslut om pensionärsföreningarnas

framtid.

 Säkerhetsåtgärder -1 miljon kronor - ökade kostnader för investeringar i lås,

inbrotts- och brandlarm främst i förskolor och skolor. Budget 1 miljon föreslås

omfördelas från ofördelade reserven.

 Ny vänthall Bålsta resecentrum +20 miljoner kronor - projektet har ännu inte

startat. Oklart vem som kommer att vara tagare.

 Ny fotbollsanläggning +11,4 miljoner kronor - anläggningen kommer att byggas

i två etapper. Etapp 1 färdigställs 2018 och etapp 2 under 2019

VA 

 Projektering Katrinedal +11 miljoner kronor - Förväntas bli försenat på grund av

förseningar i Biskops-Arnö på grund av att för Statens fastighetsverk inte har

fått tillstånd från länsstyrelsen gällande arkeologiska utgrävningar av

fornlämningar.

 Bålsta reningsverk +5,3 miljoner kronor - Färre investeringar än beräknat

kommer att genomföras under 2018 och planeras genomföras 2019.

 Bålsta vattenverk +1,7 miljoner kronor - Färre investeringar än beräknat

kommer att genomföras under 2018 och planeras genomföras 2019.

 Skokloster vattenverk +6,9 miljoner kronor - Ny besiktning och förprojektering

kommer att genomföras under 2018 och projektet planeras genomföras 2019.

 Dimens.ökn. dagvatt. drag +504 000 kronor - Projektet färdigställdes 2017.

 Dalvägen, utökn kapacitet +25,0 miljoner kronor - I år kommer enbart

projektering att genomföras på grund av att underlag saknas för tillkommande

flöden.

 Dagvatten Gröna Dalen +4,5 miljoner kronor - I år kommer enbart projektering

att genomföras på grund av att underlag saknas för tillkommande flöden.

 Utloppsledning Skokloster +10,0 miljoner kronor - Avser Bålsta reningsverk

och beslutet är överklagat. Osäkerhet om projektet kommer behöva genomföras.

Genomförs projektet är prognosen att det kommer att kosta cirka 5,0 miljoner

kronor. 2,0 miljoner kronor föreslås täcka behov av nya förbindelsepunkter för

ledningar inom verksamhetsområde.

 Nya förbindelsepunkter ledningar -2,0 miljoner kronor – Behov finns för nya

förbindelsepunkter. 2 miljoner kronor i budget föreslås omfördelas från projekt

Utloppsledning Skokloster.

Avfall 

 Behållare för insaml avfall +250 000 kronor - Behållarna kostar mindre än

budgeterat.
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6 Överförmyndarnämnden 

6.1 Driftredovisning 

Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Utfall jan-
mars 

Prognos 
för året 

Avvikelse 
från budget 

Överförmyndare -1 828 -2 374 -453 -2 364 10 

Summa -1 828 -2 374 -453 -2 364 10 

6.2 Kommentarer till driftredovisning 

Överförmyndarnämnden redovisar ett resultat ungefär i nivå med budgeterat. För de 

individer som fått permanent uppehållstillstånd erhålls en schablonintäkt från 

Migrationsverket som ska täcka kostnader för bland annat gode män. Jämfört med 

budget ser denna intäkt ut att bli något högre. 
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7 Bygg- och miljönämnden 

7.1 Sammanfattning 

En organisationsförändring har genomförts som innebär att plan- och 

exploateringsavdelningen från och med den 15 januari tillhör kommunstyrelsens 

förvaltning. Som en konsekvens av förändringen har bygg- och miljönämndens ram 

minskats genom beslut i kommunfullmäktige. Dessutom följer en del av indikatorerna 

under nämndens olika mål med till kommunstyrelsen, där det var specifikt plan- och 

exploateringsverksamheten som ansvarar för momenten. 

Det innebär i och med den nya organisationen att bemanningen är i relativt god balans. 

Tre nya miljö- och hälsoskyddsinspektörer började sin anställning i januari. Åter-

besättning på tjänsten som livsmedelsinspektör kommer under maj. Ny bygglovschef 

har tillsatts från och med februari månad. Rekrytering gällande återbesättning på två 

bygglovshandläggare är avslutad, de påbörjar sin anställning i juni månad. 

Under årets första månader kan konstateras att verksamheten har fungerat relativt väl. 

Nämnden har antagit årets tillsynsplan för verksamheten inom miljöavdelningen. Det 

blir förvisso konsekvenser för verksamheten genom att några av tjänsterna är vakanta 

viss tid. 

Vad gäller måluppföljningen är det fortfarande tidigt på året för att kunna dra definitiva 

slutsatser, men det finns inget som pekar på annat än att en god måluppfyllelse kan 

förväntas. 

Prognosen för ekonomiskt utfall vid årets slut är ett visst överskott som uppskattas till 

drygt 100 000 kr. Överskottet förklaras främst av vakanta tjänster under några månader 

första halvåret.   

7.2 Måluppfyllelse mars 

Vad gäller måluppföljningen är det fortfarande tidigt på året för att kunna dra definitiva 

slutsatser, men det finns inget som pekar på annat än att en god måluppfyllelse kan 

förväntas. 

Bygg- och miljönämnden har lagt fast fem mål enligt följande: 

Bidra till en god bebyggd miljö. 

Främja invånarnas välmående. 

Effektiv och rättssäker myndighetsutövning med kundfokus. 

Attraktiv och trivsam arbetsplats. 

Stödja långsiktigt och hållbart nyttjande av natur- och vattenresurser. 

Full måluppfyllelse gällande målet om att främja invånarnas välmående kan möjligen 

bli svårt att uppnå. Livsmedelstjänsten är vakant i två månader på grund av personalbyte 

och måltalet för indikatorn gällande tillsynen inom livsmedelsverksamheten kan därför 

bli svårt att nå.  
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7.3 Mått 

7.3.1 Resurser 

Mått 
Utfall 
2017 

Budget 
2018 

Utfall 
mars 
2017 

Utfall 
mars 
2018 

Prognos 
helår 

Bostadsanpassning, kr per invånare 91,5 110 9 14 100 

Bostadsanpassning, kr per invånare 

Per sista mars är det 296 000kr som har förbrukats. Invånarantalet kring månadsskiftet 

mars/april är 21 150. Det ger en kostnad för årets första tre månader på 14 kronor per 

invånare. Prognosen för årsutfallet dras ned något på grund av senare årens trend att 

kostnaderna har varit lägre än budget. 

7.3.2 Produktion 

Mått 
Utfall 
2017 

Budget 
2018 

Utfall 
mars 
2017 

Utfall 
mars 
2018 

Prognos 
helår 

Antal ärenden per handläggare, miljö 167 150 60 40 150 

Antal livsmedelsinspektioner per handläggare 108 120 50 11 80 

Antal miljöbalksinspektioner per handläggare 49 60 19 4 60 

Antal beslut, byggavdelningen, st 426 500 243 95 500 

Nämndbeslut, bygglovavdelningen, antal 55 60 16 11 60 

Antal ärenden per handläggare, miljö 

Antalet ärenden per handläggare hos miljöavdelningen följer prognosen för året. 

Antal livsmedelsinspektioner per handläggare 

Från januari till och med mars har elva livsmedelsanläggningar fått tillsyn. På grund av 

sjukfrånvaro hos personal samt personalomsättning på tjänsten (med två månaders 

vakans) ser miljöavdelningen att det finns en risk att inte alla planerade 

livsmedelskontroller kommer att hinnas med i år. 

Antal miljöbalksinspektioner per handläggare 

I början av året är fokus att planera, förbereda och introducera de tre nya miljö- och 

hälsoskyddsinspektörerna. Under våren är ett flertal inspektioner inbokade. Säsongen 

för inspektion av enskilda avlopp börjar under våren vilket kommer generera 

inspektioner. 

Antal beslut, byggavdelningen, st 

Till och med mars månad är det 95 beslut om bygglov som har tagits. I jämförelse med 

mars 2017 så var antalet beslut högre då, men anledningen är att 2017 inkluderades 

även start- och slutbesked. I den budgetsiffra som är satt för året om 500 beslut så rör 

det endast bygglovsbesluten. 
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7.4 Driftredovisning 

Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Utfall jan-
mars 

Prognos 
för året 

Avvikelse 
från budget 

Bygg- och miljönämnd -184 -225 -41 -225 0 

Nämndadministration -186 -299 -67 -299 0 

Fys- tekn plan, bostadsförbättr -1 823 -1 954 -666 -2 162 -208 

Byggavd -781 -1 965 -634 -1 872 93 

Förvaltningsledning -2 291 -2 159 -531 -2 169 -10 

Miljö- och hälsoskydd -2 794 -3 914 -303 -3 680 234 

Bostadsanpassning -2 559 -2 937 -481 -2 937 0 

Summa -10 618 -13 453 -2 723 -13 344 109 

7.5 Kommentarer till driftredovisning 

Bygg- och miljöförvaltningen gör en bedömning för årsprognosen att ett överskott om 

drygt 100 000 kr blir årets resultat. 

Noteras att bygg- och miljönämnden genom omorganisationen då plan- och 

exploateringsavdelningen överflyttats till kommunstyrelsen från och med den 15 januari 

har minskat sin ram med 8 517 000 kr. Nämndens nya ram för 2018 års verksamhet blir 

13 453 000 kr. 

Kart, mät och GIS underskott 208 000 kr 

Årets tre första månader visar på att intäkterna för kart- och mättjänster är lägre än 

förväntat och fortsätter den trenden så uppnås inte budgeterad intäktsnivå. Budget är 

lagd på 1 200 tkr men bedömningen i nuläget är att 1 000 tkr blir möjligt att nå. 

Bygglovavdelningen överskott 93 000 kr 

Överskottet förklaras främst av lägre kostnader för personal. Tjänsten som bygglovs-

chef var vakant en månad och två handläggartjänster är vakanta i drygt fem månader. 

Visserligen blir det högre övriga kostnader genom inköp av konsultstöd i handlägg-

ningen samt arbete med processkartläggning under hösten. Intäktsnivån bedöms inte 

riktigt nå upp till budgeterade intäkter. 

Miljöavdelningen överskott 234 000 kr 
Redan nu kan konstateras att genom sjukfrånvaro och vård av barn förväntas 

kostnaderna för personal bli lägre och tillsammans med en tjänst som är vakant i två 

månader prognostiseras ett överskott. 

Bostadsanpassning  
Verksamheten inom bostadsanpassningsbidrag redovisar en budget i balans. Men inom 

den ramen sker en förskjutning till minskade kostnader för bidragsdelen och ökade 

övriga kostnader som handlar om nytt ärendehanteringsprogram och 

processkartläggning. 

7.5.1 Effektivisering 

Att arbeta med kvalitetsfrågor och kontinuerligt nå ständiga förbättringar är en självklar 

del av arbetet. Samtidigt måste det kunna avsättas tid för det och det har inte varit 

möjligt i den utsträckning som vore önskvärd. Mycket utvecklingsarbete har skett och 

sker, men det som saknats är ett mer systematiskt kvalitetsarbete som startar med 
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processkartläggning utifrån ett nuläge och till ett önskat läge tillsammans med 

uppdatering av mallar, rutiner och liknande. Samtidigt som en uppdaterad 

informationshanteringsplan kan tas fram. Glädjande nog är det under innevarande år 

som förvaltningen ser att det finns förutsättningar till ett sådant systematiskt 

kvalitetsarbete. 

Förberedelser har gjorts för upphandling av konsultstöd i form av processhandledare 

och avsikten är att börja med verksamheten inom bostadsanpassningsbidrag under första 

halvåret. Inom bygglov startar processen upp under hösten då avdelningen också är full 

bemannad och tiden verkligen kan avsättas för detta. Arbetet kommer att fortgå även 

nästkommande år. 

Bakgrunden till processkartläggningen är att förvaltningen vill utveckla verksamheten 

och bli än mer effektiv i de tjänster som vi tillhandahåller för de vi finns till för. Det är 

ett kvalitetsarbete som genomförs för att analysera och utveckla våra processer. Det 

resultat som förväntas är att bättre styra det vi gör i vår verksamhet, säkerställa att det vi 

gör skapar värde för dem vi finns till för. Erhållna nöjda kunder och medarbetare. Det 

ska också underlätta för handläggare att göra korrekt och likvärdigt. 

De effektiviseringskrav som lades på förvaltningen inför 2018 hanterades till del i form 

av att skära vissa kostnader. Men framförallt handlade det om att få bättre 

förutsättningar för att handlägga de inkommande ärendena. Kommunen är i tillväxt och 

vi växer både till antal invånare och företagare, vilket ger oss successivt ökande 

ärendemängd. För att klara det uppdraget så kunde två nya tjänster finansieras genom 

ökade intäkter. Förvaltningen anser att effektiviseringskravet är svårt att kunna värdera i 

pengar, utan det handlar snarare om att öka effektiviteten för att kunna klara den ökade 

ärendeingången. Ökad ärendemängd ger också högre intäkter och inför 2018 höjdes den 

budgeterade intäktsnivån med 900 000 kr. 

Förväntan är stor inför andra halvåret 2018 då verksamheterna ska ha full bemanning 

och har goda förutsättningar att klara handläggning av ärendena samtidigt som det 

bedöms finnas tid för systematiskt kvalitetsarbete som i sin tur kommer att effektivisera 

arbetet. 

Successivt tas också viktiga delsteg mot digital handläggning där bygglov ligger i täten. 

Det arbetas för närvarande bland annat med en utvecklad e-tjänst som ger den sökande 

på självinstruerande sätt en kontrollplan för sitt projekt. Inom miljöavdelningen planeras 

att ansluta till Serverat som är en e-tjänst för att underlätta för den företagare som avser 

att starta upp en café-, restaurang- eller annan livsmedelsverksamhet. 
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8 Barn- och utbildningsnämnd 

8.1 Sammanfattning 

 I Barn- och utbildningsförvaltningen har ett omfattande arbete pågått för att tydliggöra 

såväl styrning och ledning som organisation. En vision har tagits fram och dialoger 

kring kultur och förhållningssätt har förts. En ny organisation har börjat ta form, i och 

med att en ny verksamhetschef för grundskolan har rekryterats, samt att rektor för 

gymnasiet nu finns representerad i förvaltningens ledningsgrupp. Tidigare utvecklings-

ledare och verksamhetscontroller har gått i pension, och en ny verksamhetscontroller 

har rekryterats. Organisatoriska strukturer med olika mötesforum, som stödjer 

utvecklingen i förvaltningen, har utvecklats och arbetas nu efter under våren. 

Digitaliseringen är i fokus och organisationen arbetar både med att utveckla kom-

petensen gällande digitalisering i undervisningen och att förbereda organisationen inför 

förändringen av dataskyddslagen GDPR. En arbetsgrupp finns för detta, som leder 

organisationen i arbetet. 

Fridegårdsgymnasiet har för tredje året i rad tagit hem det prestigefyllda priset som 

”Årets UF-företag” i Uppsala län. Gymnasiet har nu 11 av 15 pallplatser under se 

senaste fem åren. 

Slutrapport har skrivits tillsammans med Uppsala universitet utifrån den unika 

inkluderingsutbildning som samtliga medarbetare genomgått på förvaltningen. 

Rapporten ”Inkluderingsperspektiv i en skola för alla” beskriver projektet som till stor 

del kommit att handla om reflektion över läromiljöns utformning och betydelse för att 

möjliggöra att alla elever inkluderas och kan delta i ordinarie undervisning. 

Rekrytering av rektor till Futurum har pågått, samt rekrytering av rektor till Slottskolan 

som planeras bli ett eget rektorsområde. 

Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning av 

gymnasieskolan mot de nationella målen. Skolinspektionens bedömning var att huvud-

mannens styrning av gymnasieskolan avseende granskningens frågeställningar i flera 

avseenden fungerar väl men behöver utvecklas. 

Gällande ekonomin har ett intensivt arbete pågått för att minska det budgetunderskott 

som redovisades inför 2018. Med en ingång på 26,1 miljoner kronor i underskott gav 

förvaltningschefen alla budgetansvariga på grundskolan i uppdrag att se över möjlig-

heten att effektivisera sina verksamheter. Utifrån uppdraget kunde budgetansvariga 

minska budgetunderskottet för grundskolan med 6,8 miljoner kronor. Under början på 

året har ytterligare neddragningar gjorts och då på förvaltningskontoret. Två tjänster har 

inte blivit tillsatta vilket ger en besparing på 1,3 miljoner kronor. 

Det prognostiserade resultatet för Barn- och utbildningsnämnden hamnar i dag på ett 

underskott av 23,7 miljoner kronor. Det är en förbättring jämfört med föregående 

prognos på 2,2 miljoner kronor. 

Ungefär hälften av underskottet beror på att vi har fått fler antal barn och elever än vad 

som har budgeterats. Verksamheten förskola har prognostiserat med 80 fler barn och 

verksamheten grundskola med 75 fler elever. Resterande del av underskottet ligger på 

verksamhet grundskola. För små klasser och ej ekonomiskt hållbart antal klasser per 

årskurs och skola bidrar till underskottet. Storleken på klassrummen begränsar antal 

elever vilket innebär i många fall en ej ekonomisk hållbarhet. 

En genomlysning av Barn-och utbildningsförvaltningen planeras gällande nyckeltal, 

som kommer att kunna ge svar på de kostnadsdrivande faktorerna och synliggöra 
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eventuella hinder för ytterligare effektivisering. 

8.2 Måluppfyllelse mars 

Barn- och utbildningsförvaltningen har inga resultat utifrån prov, tester eller enkäter att 

presentera efter tre månader. Vid kommande delårsbokslut redovisas sammanställningar 

av betygsresultat, prov, tester, enkätundersökningar och verksamheternas kvalitets-

redovisningar för läsåret 2017/2018. 

Kvalitetsdialoger med samtliga enheter inom barn- och utbildningsförvaltningen 

planeras äga rum hösten 2018. Under våren sker inga kvalitetsdialoger, pga att nämnden 

och förvaltningen under våren kommer att revidera de mål som finns i dag, och föra 

dialog kring kommande nyckelindikatorer och kvalitetsmått.  Kvalitetsdialogerna till 

hösten har sin utgångspunkt i nämndens mål med utvalda fokusområden. 

Skolpliktsbevakning sker enligt plan och en analys kommer att ske i maj. 

8.3 Mått 

8.3.1 Resurser 

Mått 
Utfall 
2017 

Budget 
2018 

Utfall 
mars 
2017 

Utfall 
mars 
2018 

Prognos 
helår 

Kostnad kr per inskrivet barn i förskolan, egen 
regi 

104 722 105 149 23 456 22 477 103 995 

Kostnad kr per inskrivet barn i fritidshem, 
egen regi 

21 813 22 023 5 779 5 135 23 024 

Kostnad kr per inskriven elev i förskoleklass, 
egen regi 

51 281 46 876 12 318 12 529 56 768 

Kostnad kr per inskriven elev i grundskola, 
egen regi 

89 711 86 986 24 987 24 017 92 725 

Kostnad kr per inskriven elev i gymnasieskola, 
egen regi 

68 099 70 990 20 116 17 389 65 123 

Kostnad kr per inskrivet barn i förskolan, egen regi 

Kostnaden för egen regi förskolan har minskat per barn i jämförelse med budget och 

även utfall 2017. Det är främst ökningen av statsbidrag och föräldraintäkter som 

påverkar avvikelsen. Även centrala kostnader påverkar utfallet och prognosen. När fler 

barn delar på kostnaderna minskar dessa per inskrivet barn. 

Kostnad kr per inskrivet barn i fritidshem, egen regi 

Avvikelsen beror på att skolorna inte kan hämta in budgetunderskottet på över 1 miljon 

kronor, vilket leder till ökade kostnader per barn i jämförelse med budget. 

Kostnad kr per inskriven elev i förskoleklass, egen regi 

Ökade lönekostnader i jämförelse med budget innebär ökad kostnad per inskriven elev i 

förskoleklass egen regi. Eftersom antalet elev i förskoleklass är relativt liten, får ökade 

kostnader stor effekt vid jämförelse mellan åren och budget. Även hur kostenheten har 

fördelat sina kostnader mellan verksamheterna påverkar, i jämförelse med utfallet förra 

året och budgeten, kostnaderna per elev. 
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Kostnad kr per inskriven elev i grundskola, egen regi 

Underbudgeteringen för grundskolan är 17,4 miljoner kronor. Eftersom skolorna har 

förbättrat prognosen marginellt mot underbudgeteringen, blir kostnaderna per elev 

mycket större i jämförelse med budget. I jämförelse mellan prognos och utfallet 2017, 

beror skillnaden till stor del på löneökningar. 

Kostnad kr per inskriven elev i gymnasieskola, egen regi 

En något för låg budgetering av intäkterna innebär att kostnaderna per elev är lägre i 

jämförelse med budget. Även lägre personalkostnader bidrar till skillnaden. 

Prognostiserade lägre lönekostnader i jämförelse med utfallet året innan, innebär att 

kostnaderna per gymnasieelev är lägre än år 2017. 

8.3.2 Produktion 

Mått 
Utfall 
2017 

Budget 
2018 

Utfall 
mars 
2017 

Utfall 
mars 
2018 

Prognos 
helår 

Antal barn i förskola, egen regi 1 016 1 007 1 013 1 098 1 079 

Antal barn i förskola, annan huvudman 181,5 187 187 195 191 

Antal barn i pedagogisk omsorg, annan 
huvudman 

25 20 22 27 27 

Antal barn i fritidshem, egen regi 1 039 1 045 1 043 1 026 1 055 

Antal barn i fritidshem, annan huvudman 152,5 154 154 162 160 

Antal barn i förskoleklass, egen regi 232 238,5 236 227 228 

Antal barn i förskoleklass, annan huvudman 40 36,5 44 41 40 

Antal barn i grundskola, egen regi 2 232 2 198,5 2 242 2 264 2 276 

Antal barn i grundskola, annan huvudman 536 524,5 535 546 558 

Antal barn i grundsärskola, egen regi 16 17 23 13 12 

Antal elever i gymnasieskola, egen regi 530 575 516 535 552 

Antal elever i gymnasieskola, annan 
huvudman 

456 460 439 463 463 

Antal elever i gymnasiesärskola, egen regi 18,5 23 17 22 21 

Antal elever i gymnasiesärskola, annan 
huvudman 

1 2 1 1 1 

Inför år 2018 fanns det en farhåga att antal barn och elever skulle bli fler än vad som var 

budgeterat. I delårsuppföljningen vill förvaltningen därför redovisa den volymökning 

som föreligger och som innebär en ökad kostnad. Tabeller med faktiskt utfall för de tre 

första månaderna och prognos för resterande av året jämförs mot budgeterat antal 

utifrån demografiska förändringar i anvisningarna för år 2018, se bilaga1. 

Under respektive verksamhet nedan beskrivs på vilket sätt som antalet barn och elever 

har prognostiserats. Verksamhetschefen för förskolan menar på att barnantalet kan 

komma att fortsätta öka, vilket kan innebära ytterligare ökade kostnader för verksamhet 

förskola. I egen regi ingår säljbarn och säljelever. 

Antal barn i förskola, egen regi 

Antal barn inom förskola egen regi har enligt prognosen ökat med 72 i förhållande till 

budget. I budget har underlagen utgjort antal barn i barnomsorgskön, 

befolkningsprognosen och förväntade inflyttningar. 
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Den uppdaterade befolkningsprognosen visar en ökning av antal barn i åldern 1-5 år. 

Förvaltningen kan också konstatera att antal barn i barnomsorgskön är flera än 

förväntat. Detta är också vad förvaltningen kunde se föregående budgetår. Antal 

budgeterade barn utifrån tillgängliga underlag visade sig vara färre än utfallet. 

Inför 2019 väntas barnantalet ytterligare öka. Antal födda barn i början av 2018 är högre 

än förväntat. 

Antal barn i förskola, annan huvudman 

Antal barn inom förskola annan huvudman prognostiserar en ökning med 13. 

Antal barn i pedagogisk omsorg, annan huvudman 

Något färre barn inom pedagogisk omsorg prognostiseras. 

Antal barn i fritidshem, egen regi 

När elevantalet ökar i åk 1-5, ökar även fritidshemsbarn. 

Antal barn i fritidshem, annan huvudman 

I prognosen för antal fritidshemsbarn finns en liten ökning. Det är möjligt att ökningen 

justeras ner något när det verkliga utfallet för höstterminen blir klart. 

Antal barn i förskoleklass, egen regi 

Förskoleklassens antal minskar i jämförelse med budget. Vid budgetering kan det 

misstämma mellan årskurs 1 och förskoleklass, eftersom fördelningen av demografiska 

förändringar inte skiljer på verksamheterna. Det kan vara en orsak till att årskurs 1-5 

ökar mer än förväntat. 

Antal barn i förskoleklass, annan huvudman 

Ökningen av antal förskoleklassbarn är i paritet med minskningen av elever årskurs 1-5. 

Därför kan ökningen inom förskoleklass vara en felaktighet vid budgetering. 

Antal barn i grundskola, egen regi 

Den stora ökningen inom grundskola är större än vad som förvaltningen har flaggat för. 

Det faktiska utfallet för de första 3 månaderna är 52 fler elever än budgeterat antal. 

Prognosen för hela året innebär i jämförelse med budget en ökning med 76 elever. 

Antalet elever i december år 2017 var 2 240, vilket är 2 färre än januari 2018. 

Skolvalet är genomfört, vilket gör att de volymförändringar som kan ske i samband med 

detta finns med i prognosen. Utöver de skolplaceringar som gjorts i skolvalet 

tillkommer inflyttningar som ökar volymerna. 

Under perioden 20180101-20180418 är utflytten 17 elever och under samma period har 

40 inflyttade elever skrivits in i skolan, i huvudsak i åk F-6. 

Just nu finns det ytterligare 16 inflyttningar som ej är skolplacerade. 

Antal barn i grundskola, annan huvudman 

Även för annan huvudman ökar antalet elever. Ökningen finns inom årskurs 6-9. 

Antal barn i grundsärskola, egen regi 

Minskat antal elever och främst elever från annan kommun. 
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Antal elever i gymnasieskola, egen regi 

Färre elever än budgeterat beror på att den utbyggnad som var planerad inte går att 

genomföra. Det innebär främst färre elever från andra kommuner eftersom Håbo 

kommuns egna elever i ålder 16-18 minskar enligt den senaste befolkningsprognosen. I 

budget gymnasieskola egen regi ingår 154 elever från andra kommuner, något lägre i 

utfallet. 

Antal elever i gymnasieskola, annan huvudman 

I budgeten för år 2018 har en felbudgetering gjorts av antal elever i gymnasieskola 

annan huvudman. En mer korrekt antal ska vara 460 i stället för 470, vilket är ändrat i 

tabellen ovan. 

Antal elever i gymnasiesärskola, egen regi 

En eller ett par elever färre i prognosen jämfört med budget. Detta kan komma att 

ändras vid intagningen till höstterminen. 

Antal elever i gymnasiesärskola, annan huvudman 

I dagsläget finns en elev utanför kommunen. Ingen prognostiserad ökning är 

inrapporterad. 

8.4 Driftredovisning 

Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Utfall jan-
mars 

Prognos 
för året 

Avvikelse 
från budget 

Barn och utbildningsnämnd -443 -500 -130 -500 0 

Nämndadministration -564 -400 -60 -320 80 

Allmän kulturverksamhet -642 -641 -103 -641 0 

Musikskola -5 770 -5 914 -1 221 -5 912 2 

Öppen förskola -1 978 -2 145 -539 -2 194 -49 

Omsorg på OB-tid -3 590 -3 842 -898 -3 711 131 

Förskola -124 186 -126 256 -30 019 -133 682 -7 426 

Vårdnadsbidrag -6 0 0 0 0 

Pedagogisk omsorg -1 969 -2 107 -529 -2 136 -29 

Fritidshem -28 497 -26 689 -6 247 -28 163 -1 474 

Förskoleklass -14 422 -12 976 -3 318 -14 912 -1 936 

Grundskola -250 156 -237 270 -66 070 -257 569 -20 299 

Grundsärskola -7 199 -8 710 -1 485 -7 489 1 221 

Gymnasieskola -89 038 -91 433 -22 984 -89 524 1 909 

Gymnasiesärskola -7 259 -8 365 -1 256 -7 375 990 

Grundl vuxenutbildning -385 -846 -389 -843 3 

Gymnasial vuxenutbildning 838 -3 197 -129 -3 074 123 

Särvux -842 -963 -117 -492 471 

Aktivitetsansvaret -713 -2 629 -449 -1 948 681 

Svenska för invandrare -2 007 -1 070 -46 -1 019 51 

Övergripande verksamhet -26 008 -25 881 -5 382 -24 066 1 815 
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Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Utfall jan-
mars 

Prognos 
för året 

Avvikelse 
från budget 

Summa -564 836 -561 834 -141 371 -585 570 -23 736 

8.5 Kommentarer till driftredovisning 

Det prognostiserade resultatet för Barn- och utbildningsnämnden hamnar på ett under-

skott av 23,7 miljoner kronor. Det är en förbättring jämfört med föregående prognos på 

2,2 miljoner kronor. Förbättringen ligger främst på verksamheterna gymnasieskola och 

gymnasiesärskola. Även verksamheten grundskola inklusive särskola har förbättrat 

prognosen något i jämförelse med budget. 

Ungefär hälften av underskottet beror på fler antal barn och elever än vad som har 

budgeterats. Förskolan har prognostiserat med 81 fler barn och grundskolan med 74 fler 

elever. Ökningen är inklusive köp från annan huvudman. Resterande del av underskottet 

ligger på verksamhet grundskola. För små klasser och ej ekonomiskt hållbart antal 

klasser per årskurs och skola bidrar till underskottet. Storleken på klassrummen 

begränsar antal elever vilket innebär i många fall en ej ekonomisk hållbarhet. Även om 

detta ger en del av förklaringen har grundskolan en för stor bemanning jämfört med 

tilldelningen av ekonomiska resurser. 

Förskola (-7,4 miljoner kronor) 

Underskottet för fler antal barn uppgår till cirka 7,6 miljoner kronor inklusive ökade 

föräldraintäkter. Resterande underskott ligger på enheterna och kostenheten. 

En utmaning för verksamheten är bristen på förskollärare på nationell nivå. För att 

uppnå förskolans mål och en god kvalitet i verksamheten sker kompetenssatsningar 

externt i samarbete med Uppsala universitet och internt med Fridegårdsgymnasiet. 

Fyramånadersgarantin uppfylls i dagsläget då det gäller platserbjudande i de 

kommunala förskolorna. Då en stor utbyggnad av Bålsta tätort planeras är det av stor 

vikt att även förskolor etableras för att kunna möta framtida behov av förskoleplatser. 

Fritidshem (-1,5 miljoner kronor) 

1,2 miljoner kronor hade fritidshem i budgetunderskott när året inleddes. Prognosen 

visar att underskottet har ökat marginellt och är fördelat på flertalet av enheterna inom 

verksamhet fritidshem. När antal elever ökar inom årskurs 1-5, ökar även antal 

fritidshemsbarn. Prognosen visar att antalet barn ökar med 20 i förhållande till budget. 

Vid en genomlysning av enheterna ses budgeten över så att kostnader för fritidshem är 

rätt budegeterade med rätt fördelning. Vid fördelning av personalkostnader under den 

samlade skoldagen är det viktigt att fritidskostander hamnar under fritids. Elever som är 

i behov av särskilt stöd behöver ha stödet under hela sin skoldag. De senaste åren har 

förvaltningen i samband med inkluderingssatsningen sett över elevens hela situation och 

då kan kostnader ha tillkommit för fritidshem. 

Förskoleklass (-1,9 miljoner kronor) 

Personalkostnaderna har ökat med 1,1 miljoner kronor i jämförelse med budget för 

grundskolorna och ytterligare 300 000 för övriga enheter. Budgetunderskottet var 

400 000 kronor för förskoleklass. Det tillsammans med ökade personalkostnader och 

något mindre antal barn inom verksamhet förskoleklass bidrar till budgetunderskottet. 

Grundskola (-20,3 miljoner kronor) 

Cirka 4,4 miljoner kronor av 20,3 miljoner kronor i underskott beror på fler antal elever, 

resterande ligger på respektive skola och på kostenheten. 
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Elevtalet har ökat, trots detta klarar inte skolorna budgeten. Det finns flera orsaker till 

underskottet som beskrivits tidigare; klasserna är för små, lokalerna är inte avpassade 

för önskade volymer och kompensation saknas vad gäller löneökningar. Skolorna är 

organiserade med en till tre paralleller. Det är svårt att få framför allt en 

högstadieorganisation att gå ihop ekonomiskt utifrån den situationen. 

Nya lagar och förordningar innebär kostnader vid framtagande av strategier och 

handlingsplaner, implementering och genomförande. Staten har det senaste året skrivit 

fram ett antal sådana vilket genererat ökade kostnader. 

Årets löneökningar har grundskolan inte fått kompensation för utan dessa kostnader 

beräknas klaras inom befintlig ram, utifrån det effektiviseringskrav vi har. Det är 

bekymmersamt då vi nu har en kraftig löneglidning för lärare. Konkurrensen vad gäller 

legitimerade lärare är mycket stor i hela landet men framför allt i närheten av 

Stockholm. Det innebär att lönekostnader har ökat markant de senaste åren. Skolorna får 

inte alltid tag på personal med lärarlegitimation. Olika typer av satsningar behöver göras 

i form av handledning, fortbildning samt andra lösningar för att kompensera bristande 

kompetens. 

Grundsärskola (+1,2 miljoner kronor) 

Minskade personalkostnader och ett budgetöverskott påverkar prognosen positivt. 

Gymnasieskolan (+1,9 miljoner kronor) 

Ekonomiskt går verksamheten bra. Något minskade personalkostnader och ökad 

ersättning i jämförelse med budget för antal elever, påverkar prognosen positivt. Det 

som kostar mer än budget är köp av verksamhet. Även om antalet elever ökar något är 

det främst ökade programavgifter som bidrar till försämrad prognos. Dock kommer 

personalen att öka till hösten med 1,75 tjänst, vilket inte är medtaget i 

personalprognosen. 

Gymnasiesärskolan (+1 miljoner kronor) 

Något ökad ersättning från försäljning till annan kommun samt minskade 

personalkostnader bidrar till överskottet. 

Särvux (+471 000 kronor) 

Minskade personalkostnader i förhållande till budget, innebär en positiv prognos. 

Aktivitetsansvaret (+681 000 kronor) 

Aktivitetsansvaret består av två verksamheter, dels studie- och karriärvägledning samt 

integrationssamordning. Överskottet beror på att en del av tjänst finansieras av 

projektmedel. 

Övergripande verksamhet (+1,8 miljoner kronor) 

Förvaltningsledningen har 1,8 miljoner kronor bättre prognos i jämförelse med budget. 

Främst är det ej tillsatta tjänster som bidrar till förbättringen. Även ej utnyttjad 

budgetpost bidrar till överskottet. 

8.5.1 Åtgärdsplan för ekonomi i balans 

Budgetunderskottet som redovisades under hösten 2017 för näst kommande år, uppgick 

till 26,1 miljoner kronor för grundskolan. Förvaltningschefen gav därför alla 

budgetansvariga inför år 2018 i uppdrag att se över möjligheten att effektivisera sina 

verksamheter. Utifrån uppdraget kunde budgetansvariga minska budgetunderskottet för 

grundskolan med 6,8 miljoner kronor. Under början på året har ytterligare 

neddragningar gjorts och då på förvaltningskontoret. Två tjänster har inte blivit tillsatta 
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vilket ger en besparing på 1,3 miljoner kronor. 

Den prognos som redovisas för antal barn och elever inom förskola, fritidshem och 

grundskola är högre än vad som har budgeterats. Däremot minskar volymerna inom 

förskoleklass och gymnasiet. Om Barn- och utbildningsnämnden blir kompenserad för 

volymökningarna och volymsänkningar, kommer underskottet att minska med cirka 

11,5 miljoner kronor enligt tabellerna nedan. Pengen har ökats med kostenhetens del i 

pengen samt avdrag för föräldraintäkter inom förskola och fritidshem. Ett snitt har 

använts av gymnasiets programersättning. Inga säljbarn eller säljelever ingår i antalen. 

Förskolan 1-3 år 4-5 år Peng 1-3 år Peng 4-5 år Kostnad 

Egen regi 61 8 97 371 kr 63 413 kr 6 446 935 kr 

Fristående 3 10 130 100 kr 95 600 kr 1 346 300 kr 

Pedagogisk 
omsorg 

-2 79 270 kr -158 540 kr 

Summa 64 16 227 471 kr 238 283 kr 7 634 695 kr 

F-Klass Antal Peng f-klass Kostnad 

Egen regi -11 28 008 kr -308 088 kr 

Fristående 4 47 874 kr 191 496 kr 

Summa -7 75 882 kr -116 592 kr 

Fritidshem Antal Peng fh Kostnad 

Egen regi 11 11 950 kr 131 450 kr 

Fristående 9 23 352 kr 210 168 kr 

Summa 20 35 302 kr 341 618 kr 

Grundskolan Årsk 1-5 Årsk 6-9 Peng årsk 1-5 Peng årsk 6-9 Kostnad 

Egen regi 48 20 51 219 kr 62 051 kr 3 699 532 kr 

Fristående -3 10 80 092 kr 95 921 kr 718 934 kr 

Summa 45 30 131 311 kr 157 972 kr 4 418 466 kr 

Gymnasiet Antal Snittpeng gym Kostnad 

Egen regi -14 74 797 kr -1 047 158 kr 

Fristående 3 81 906 kr 245 718 kr 

Summa -11 156 703 kr -801 440 kr 

Utifrån det läge som grundskolans ekonomi nu är i kommer en genomlysning av budget 

och nyckeltal att genomföras. Den är klar i mitten av augusti. Den kommer att utgöra ett 

underlag för verksamhetschefen för grundskolan och rektorer så att befintliga 

åtgärdsplaner utvärderas och förfinas. Samarbete mellan rektorer under ledning av 

verksamhetschef/grsk och ekonom fortsätter under hela året. 

De befintliga lokalerna rymmer inte det önskade antalet elever i alla utrymmen, det 

innebär att organisationen haltar. Förvaltningen kommer att se över skolornas befintliga 

organisation samt i samband med ombyggnad arbeta fram hållbara lösningar. 
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8.5.2 Effektivisering 

 Enheter 
Budget 
2018 

Budget-
under-
skott 

Prognos   
februari   

Prognos  
mars   

Föränd-
ring mot 
budget 

Föränd-
ring mot 

budget ink 
underskott 

Föränd-
ring mot 

föreg 
prognos 

Slottskolan  2 496 -1 829 -1 950 -1 950 546 -121 

Gransäter  3 036 -2 327 -3 088 -3 088 -52 -761 

Futurum  3 216 -2 626 -2 331 -2 331 885 295 

Gröna 
Dalenskolan 

6 265 7 441 -13 801 -13 206 -6 941 500 595 

Viby  -1 65 135 135 134 70 

Västerängen  2 082 -903 -2 899 -2 899 -817 -1 996 

Fridegårds-
gymnasiet 

16 611  -16 134 -13 437 2 313 2 313 1 836 

Musikskolan 6 555  -6 529 -6 553 2 2 -24 

Förvaltnings-
ledning 

113 434  -111 879 -109 946 3 488 3 488 1 933 

Pengkontot 368 188  -381 297 -380 628 -12 440 -12 440 669 

Kostenheten 32 172 971 -33 017 -32 810 -638 333 207 

Modersmål 2 063  -2 087 -2 063 0 0 24 

Förskola 11 571 3 095 -10 389 -11 784 -213 2 882 -1 395 

Omsorg OB-
tid 

3 312  -3 303 -3 298 14 14 5 

Öppna 
förskolan 

1 663  -1 707 -1 712 -49 -49 -5 

Summa 561 834 22 336 -587 763 -585 570 -23 736 -1 400 2 193 

  

Slottsskolan 

Skolan har små volymer i vissa åldersgrupper vilket innebär svårigheter att få 

ekonomisk hållbarhet i verksamheterna. Rektorn fokuserar på att organisera verk-

samheten för att bli mer kostnadseffektiv genom att samordna tjänster och omsorgsfullt 

hantera nyrekryteringar vid naturliga avgångar. På så sätt kommer Slottsskolan att 

kunna bygga en långsiktighet i verksamhetens ekonomi. Genom att arbeta intensivt med 

skolutveckling på enheten hoppas rektorn att skolan ska bli ett attraktivt alternativ och 

därigenom lockar fler till skolan. Rektorns förhoppningar är stora då det planeras ny-

byggnation av 22 parhus och det projekteras för ytterligare tre flerfamiljshus i området. 

Med ökade volymer kommer Slottsskolan kunna få en bättre ekonomi framöver. 

Gransäterskolan 

Ökningen av underskottet beror på att skolan inte fått lika många elever till förskole-

klass och årskurs 7 som prognostiserat. Det innebär att skolan fått minskade intäkter i 

prognosen. Förutom tidigare åtgärder inför budget 2018, kommer skolan införa ett nytt 

system för vikarier vilket bör innebär en kostnadsminskning. 

Skolans ekonomiska problem beror i huvudsak på för få elever i klasserna och för få 

klasser. Rektorns uppfattning är att Håbo kommun måste förändra skolorganisationen. 

Det är för många skolor i kommunal regi som konkurrerar om samma elever. 

Skolorganisationen behöver justeras så att vissa skolor är högstadieskolor och vissa 

skolor är F-6 skolor. Vidare blir det konsekvenser för skolans ekonomi om skolorna 
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fortsatt ska vara F-9 skolor då det finns krav att skolan ska ha fritidsverksamhet från 

06.00 till 18.00. Det kostar resurser för bemanning och påverkar skolornas möjlighet att 

få en ekonomi i balans. 

Futurum 

Under perioden har det budgeterade underskottet för Futurum minskat med 885 000 

kronor. Det är framför minskade personalkostnader inklusive ett ständigt arbete med att 

hålla vikariekostnaderna nere som bidrar till minskat budgetunderskott. Tjänste-

planeringen inför nästa läsår pågår. Flera tjänster försvinner med en stramare planering. 

Antalet elever är stabilt. Rektorn räknar med samma elevantal läsåret 2018/19, trots att 

10 elever försvinner till Protentia mellan skolår 3 och 4. 

Det treåriga avtalet med läromedelsförlaget Gleerups tar stora delar av läromedels-

kostnaden i skolår 6-9, vilket medför stor återhållsamhet av läroböcker inför nästa läsår. 

Gröna Dalenskolan 

Gröna Dalenskolan har sänkt underskottet jämfört med februariprognosen och räknar 

med att sänka den ytterligare, även om skolan i dagsläget inte kan siffersätta alla 

åtgärder. Behovet av studiehandledare är väldigt svårt att prognostisera. 

Rektorn ser över omfattningen på personalgruppen kontra de behov som finns i elev-

gruppen. Möjligheten finna att kunna dra ner något på personalsidan till hösten, men i 

detalj är det oklart i dagsläget. Vidare kommer några personer som går i pension under 

hösten och vars tjänster inte kommer att besättas. Effekten infinner sig först senare 

under HT-18, men framför allt under 2019. 

Rektorn har i tidigare uppföljningar nämnt svårigheterna att rekrytera deltider i samband 

med att skolan har expanderat. Till hösten infinner sig effekten med en lärargrupp som 

är anpassad till antalet klasser och elever. Det innebär lägre kostnader per elev jämfört 

med VT-18. 

Den ombyggnad som Gröna Dalenskolan genomför kommer att medföra möjlighet att ta 

emot fler elever då klassrummen kommer att blir större. I dagsläget kan skolan i vissa 

klasser inte ta emot fler elever eftersom taket är nått i vår kapacitetsplan. Inför hösten 

räknar rektorn med att kunna slå ihop befintliga förskoleklasser (tre stycken) till två åk 

1, vilket torde leda till en kostnadsminskning. 

Västerängsskolan 

Kostnaden för Västerängen har ökat mot budgetunderskottet år 2018 samt även mot 

föregående prognos. Kostnadsökningen ligger främst på språkklasser och grundskola. 

Det svåra rekryteringsläget medför ökade kostnader, dels i form av ökande löner och 

dels av att obehörig personal kan medföra ökande personalkostnader för att säkerställa 

kunskaper, trygghet och arbetsro. Västerängsskolan behöver öka antalet elever för att 

klara kostnaderna. Lokalerna begränsar intaget av elever i vissa klasser då några klass-

rum är små och inte rymmer fler elever än till antalet 20-22. Den begränsningen följer 

med alla år eftersom det är ett klassrum på varje enhet som är för litet. I vissa årskurser 

är det ett lågt antal elever vilket påverkar ekonomin. 

Västerängsskolan har ett ökat antal elever med särskilt stöd. Det innebär en utökning av 

lärartätheten för att kunna möta behovet av undervisning i ett mindre sammanhang. 

Detta för att kunna tillgodose måluppfyllelse, trygghet och arbetsro. Samtidigt som 

skolan satsar på lärartäthet ser vi över en minskning av personaltäthet på resurser och 

assistenter. Arbetet pågår ständigt med att genomlysa skolans kostnader och säkerställa 

god kvalitet. 
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Vibyskolan 

Budget är i balans och inga åtgärder, förutom redan vidtagen effektivisering, planeras. 

Mindre lokalanpassningar har gjorts i ett klassrum i syfte att kunna inrymma flera 

elever. En organisationsförändring sker inför läsåret 2018/2019 då Futurum och 

Vibyskolan kommer att vara en skolenhet som leds av samma rektor. 

Alla undervisande lärare är legitimerade och behörigheten på fritids är 50%. Inga 

vakanta tjänster finns på skolan. En lärare går i pension i höst och rekryteringen är redan 

klar. Det finns en stabilitet i personalgruppen, vilket inverkar positivt på elevernas 

trygghet och måluppfyllelse.   

Fridegårdsgymnasiet 

Effektiviseringen är gjord vid budgetarbetet. Skolpengen är fast liksom de fria 

nyttigheterna. I budgetunderlaget ligger också ersättning för elevdatorer. De senaste 2 

åren har Fridegårdsgymnasiet och Håbo vuxenutbildning har haft överskott på cirka 2 

miljoner kronor vid bokslutet. 

Förvaltningsledning 

Två budgeterade tjänster kommer inte belasta kostnaderna. Dels en tjänst som 

finansieras till stor del av projektpengar samt biträdande verksamhetschef för elev-

hälsoenheten som inte kommer att tillsättas. Även ökade statsbidrag påverkar prognosen 

jämfört med budget samt även mor föregående prognos. Förvaltningen behöver inte till-

sätta ytterligare tjänster motsvarande statsbidraget eftersom tjänsterna redan finns inom 

befintlig verksamhet. 

Pengkontot 

Fler barn och elever innebär ökade kostnader i jämförelse med budget. Däremot har 

underskottet minskat något i jämförelse med föregående prognos eftersom antal barn är 

lägre i denna prognos. 

Kostenheten 

Budgetunderskottet motsvarande 3 procent av budget har utifrån planerade åtgärder 

minskat. Det beror på minskade lönekostnader där vakanser och frånvaro inte kunnat 

ersättas fullt ut. Kostenheten gör den bedömningen att kostnaderna kommer fortsätta att 

minska i jämförelse med budget under hösten, ifall svårigheter med att rekrytera 

personal fortsätter. 

Förskola 

Försämringen av resultatet mellan prognostillfällena beror till stor del av minskat antal 

prognostiserade barn. Totalt prognostiserar förskolan med ett underskott. Förskolans 

underskott i jämförelse med budget är 213 000 kronor, vilket innebär att förskolan har 

hämtat in nästan hela budgetunderskottet. Om förskoleenheterna kan fortsätta att fylla 

på med barn utöver den redan redovisade ökningen, kommer förmodligen underskottet 

att hämtas in. 
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8.6 Investeringsredovisning 

Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Utfall 
jan-feb 

Prognos 
för året 

Avvikels
e från 

budget 

Verksamhetsanpassningar 15 589 144 10 589 -5 000 

Inventarier 6 895 206 7 190 295 

Summa 22 484 350 17 779 -4 705 

Verksamhetsanpassningarna på Fridegårdsgymnasiet, för att kunna ta emot fler elever, 

kommer inte bli av eftersom det inte är görligt att bygga ut inom befintlig fastighet. 

Gröna Dalenskolans ombyggnation kommer bli klart inför höstterminen år 2019. Det 

innebär att en del av budgeten för detta projekt kommer flyttas över till nästa år. 

Beloppet och begäran om ombudgetering kommer ske i slutet på året. 

Den nystartade förskolan Frösundavik saknar mycket av inventarier som borde ha ingått 

i byggnationen. Därför kommer förskolan att vara tvungna att investera över redan 

fastslagen investeringsbudget för förskolan. Detta finansieras av att några verksamheter 

får skjuta fram sina investeringar till kommande år. Förvaltningen räknar med att 

investeringarna av inventarier ska rymmas inom befintlig budgetram, även om 

prognosen i dagsläget är något högre. 

8.7 Bilagor 

Bilaga 1: Bilag.1 volymer 
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9 Socialnämnd 

9.1 Sammanfattning 

Verksamheten 

Samverkanssatsningen Framsteget, som främst finansieras via samordningsförbundet, 

har kommit igång och blir ett av verktygen för att minska antalet hushåll med långvarigt 

bidragsberoende. När det gäller de ensamkommande barnen har arbetet de första 

månaderna fokuserats på att förhandla priser med vårdinstitutioner alternativt hitta andra 

placeringsformer. 

Måluppfyllelse 

Arbetet med nämndens mål är ständigt pågående och en viktig inriktning för verksam-

heten. Förvaltningens bedömning är att flertalet av nämndens mål kommer att vara 

uppfyllda vid årets slut. 

Ekonomi 

Socialnämndens underskott vid årets slut beräknas bli ca 7,6 miljoner. Den statliga 

finansieringen av mottagandet av ensamkommande barn har minskat kraftigt under 

2018 vilket medför mycket lägre intäkter vilka inte täcker kostnaderna. Förvaltningen 

kostnader för placeringar av övriga barn och unga kommer att öka jämfört med de 

senaste åren. För att minska underskottet har förvaltningen vidtagit en del åtgärder som 

omförhandling av avtal med Vårljus och vakanshållning av en tjänst. Förvaltningens 

bedömning är att det inte går att vidta några ytterligare åtgärder. 

9.2 Måluppfyllelse mars 

 Förvaltningen arbetar aktivt med samtliga uppsatta mål. 

Det mål som vid tid för delårsrapporten ser ut att vara mest utmanande att nå avser en 

ökad integration av skyddsbehövande. Inom förvaltningen pågår dock satsningar bland 

annat genom ansökningar av projektmedel från arbetsförmedlingen avseende förstärkt 

praktikhandledning för att möjliggöra kvalitativa arbetstränings- och språkpraktik-

platser. Därutöver ansöks även om statsbidrag hos länsstyrelsen avseende kontakt-

personer för kvotflyktingar för snabbare integration i lokalsamhället. Oavsett om dessa 

ansökningar beviljas är frågan ständigt i fokus. 

Flera av de med långvarigt bidragsberoende coachas inom samverkansinsatsen 

Framsteget. Det är dock för tidigt att ännu kunna säga något säkert om läget vid årets 

slut. 

När det gäller stödet till barn och unga så pågår ett löpande aktivt arbete i samverkan 

med andra aktörer. 

Sammantaget bedömer förvaltningen att flertalet målen för 2018 kommer att uppnås. 
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9.3 Mått 

9.3.1 Resurser 

9.3.2 Produktion 

Mått 
Utfall 
2017 

Budget 
2018 

Utfall 
mars 
2017 

Utfall 
mars 
2018 

Prognos 
helår 

Antal med försörjningsstöd som är arbetslösa. 163 170 89 86 155 

Antal hushåll med försörjningsstöd. 200 210 119 132 225 

Antal bidragsmånader försörjningsstöd. 1 038 1 070 252 282 1 160 

Antal ensamkommande nyanlända och 
skyddsbehövande flyktingbarn placerade i 
Håbo kommun. 

26 24 26 25 24 

Antal ensamkommande nyanlända och 
skyddsbehövande flyktingbarn placerade 
i  annan kommun. 

45 40 74 48 40 

Antal mottagna nyanlända flyktingar och 
andra skyddsbehövande 

76 50 6 63 

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

90 56 85 

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

635 120 610 

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

123 130 49 49 130 

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

170 140 72 73 140 

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

194 210 74 87 210 

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

87 75 22 34 75 

Antal med försörjningsstöd som är arbetslösa. 

Andelen arbetslösa är lägre än motsvarande period de senaste åren. Generellt inom 

kommunen är arbetslösheten på ungefär samma nivå jämfört med samma tidpunkt för 

ett år sedan; 4,1 jämfört med 4,2 %. Undantaget är de nyanlända som fortsatt har en 

lång startsträcka för att komma in på arbetsmarknaden. Allt fler av bidragsmottagarna 

inom ekonomiskt bistånd har dock andra försörjningshinder än arbetslöshet. 

Antal hushåll med försörjningsstöd. 

Trots att många ärenden avslutades under senare delen av 2017 har även inströmningen 

av nya ökat. Antalet hushåll med försörjningsstöd har därför under årets första kvartal 

varit högre än motsvarande period förra året. Några hushåll som tidigare inrymts i 

flyktingprojektet ingår nu ett år efter avslutad etableringsperiod i ordinarie driftsbudget. 

Antal bidragsmånader försörjningsstöd. 

Antalet bidragsmånader beräknas totalt bli något högre i år än år 2017. Samtidigt 

arbetas det aktivt med de långvarigt bidragsberoende vilket kan ge tydligare effekt 

under året, vilket gör beräkningen mer osäker. 
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Antal ensamkommande nyanlända och skyddsbehövande flyktingbarn placerade i 

Håbo kommun. 

Antalet ensamkommande som är placerade inom Håbo kommuns kommungränser. 

Antal ensamkommande nyanlända och skyddsbehövande flyktingbarn placerade i 

annan kommun. 

Antal ensamkommande barn som anvisats till Håbo kommun men är placerade utanför 

Håbo kommuns kommungränser. 

Antal mottagna nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande 

De flyktingar och andra skyddsbehövande som anlände till kommunen i början på året 

inräknas i anvisningar tillhörande år 2017. Den justerade planen från Migrationsverket 

för 2018 års anvisningar anger att 63 flyktingar och andra skyddsbehövande kommer att 

anvisas till kommunen fram till och med februari 2019. Av dessa har sex personer, 

fördelat på två hushåll, flyttat in i kommunen vid mars månads slut. 

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

Under första kvartalet år 2017 hade 43 hushåll skyddsbehövande varit aktuella inom 

ekonomiskt bistånd. Därefter har 35 ytterligare hushåll anvisats till kommunen. Den 

totala volymen under 2018 års första kvartal har ökat med 13, vilket beror på att flera 

numera inryms i driftbudgetens volymer, att några flyttat från kommunen, samt att 

några även blivit självförsörjande. I och med att cirka 25 ytterligare hushåll förväntas 

komma till kommunen under året beräknas vid årets slut totala antalet hushåll inom 

målgruppen uppgå till cirka 85 stycken. 

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

49 barn i åldern 0-6 år har under första kvartalet varit aktuella för öppenvårdsinsatser. 

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

Antalet barn som är aktuella för insatser inom öppenvården under första kvartalet är 73 

stycken. 

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

Antalet barn i detta åldersspann som åtnjuter insatser inom öppenvården är under första 

kvartalet 87 stycken. Det är en ökning jämfört med samma period 2017. 

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

familjeteamet. 

Antalet familjer som under första kvartalet är aktuella inom Håbo kommuns öppenvård 

har varit och är till antalet 164 stycken. Av dessa har behandlarna avslutat 34 stycken 

årets fösta kvartal. 

9.4 Driftredovisning 

Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Utfall jan-
mars 

Prognos 
för året 

Avvikelse 
från budget 

Nämndverksamhet -429 -405 -89 -419 -14 

Nämndadministration -137 -185 -42 -151 34 

Konsument- och energirådg -106 -110 -28 -120 -10 
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Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Utfall jan-
mars 

Prognos 
för året 

Avvikelse 
från budget 

Tillstånd 44 -47 -88 -211 -164 

Förvaltningsövergripande -6 350 -6 633 -1 908 -6 381 252 

Anhörigstöd -181 0 0 0 0 

Missbrukarvård för vuxna -5 906 -7 608 -1 288 -6 696 912 

Barn- och ungdomsvård -24 354 -25 594 -5 467 -27 687 -2 093 

Familjerätt -1 827 -2 429 -421 -2 014 415 

Övriga insatser vuxna -217 -765 -123 -693 72 

Ekonomiskt bistånd -13 894 -14 127 -3 514 -13 906 221 

Flyktingmottagande 3 969 -359 -4 359 -7 568 -7 209 

Arbetsmarknadsåtgärder -284 -275 -69 -294 -19 

Summa -49 672 -58 537 -17 396 -66 140 -7 603 

9.5 Kommentarer till driftredovisning 

Socialnämndens prognos visar på ett underskott på 7,6 miljoner kronor. En förbättring 

mot föregående prognos med 5,6 miljoner kronor. 

Tillstånd underskott 164 000 kr 

Underskottet beror på högre personalkostnader än förväntat. 

Förvaltningsövergripande underskott 252 000 kr  

Under senare delen av 2017 tillkom system som nu inte är budgeterade för 2018 och 

bidrar till ett underskott. Även personalkostnaderna är högre än budgeterat. Ej budge-

terade intäkter har förbättrat prognosen med 154 000 kr sedan föregående prognos. 

Missbrukarvård för vuxna överskott 912 000 kr  

I och med ansträngt budgetläge för nämnden vidtas en mindre besparingsåtgärd såsom 

ingen nyrekrytering efter pensionsavgång inom missbruksöppenvården. Detta möjlig-

görs i och med den ihållande trenden med minskande antal ärenden inom missbruk, 

vilket även visar sig i fortsatt få externa vårdvistelser. Inom denna verksamhet finns 

insatsen kontaktperson enligt socialtjänstlagen för vuxna. Samtliga medel för detta finns 

i dag budgeterat i socialnämnden. Förvaltningen föreslår en budgetjustering mellan 

socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden som innebär att medel för kontakt-

personer inom socialpsykiatri och för äldre kommer att finnas i vård-och 

omsorgsnämnden. 

Barn- och ungdomsvård underskott 2 093 000 kr  

Underskottet beror på en ökning av placeringar för institutionsvård. Även en personal-

förstärkning som arbetar bland annat med utökat stöd i föräldrarollen finns på denna 

verksamhet men är budgeterad inom verksamheten familjerätt. Statsbidrag för be-

manning finansierar delvis handläggare. Prognosen är en förbättring med 1,9 miljoner 

kronor sedan föregående prognos. Förbättringen beror i huvudsak på att förvaltningen 

nu har information för att göra säkrare prognoser av placeringskostnader. 

Familjerätt överskott 415 000 kr 

Överskottet beror på att personalförstärkning finns budgeterad men utfallet ligger inom 

verksamheterna barn- och ungdomsvård. 

Ekonomiskt bistånd överskott 221 000 kr  
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Inom ekonomiskt bistånd fortsätter den svaga uppåtgående trenden men det bedöms 

ännu möjligt att hålla årets budget, trots att prognosen är osäker. Verksamheten har 

rekryterat en ettårig förstärkning för att förstärka kvaliteten och upprätta grund-

utredningar som försummades under den tidigare perioden av vakanser och frekventa 

konsultbyten inom enheten. Handläggningskostnaden drar därmed över budget, vilket 

bedöms kompenseras av kvalitetshöjningen som kan hejda den uppåtgående trenden 

inom utbetalningarna inom ekonomiskt bistånd. I och med de ökande volymerna av 

etableringsärenden kan förstärkningen komma att behöva permanentas under 2019. 

Flyktingmottagande underskott 7 209 000 kr 

Det stora underskottet på ensamkommande barn på 7 209 tkr beror på förändrade 

ersättningar från staten. Avdelningen arbetar intensivt med att få ner kostnaderna och 

göra billigare placeringar utan att ge avkall på vare sig den humanitära bedömningen 

och de individuella behov som varje ungdom har. Många av ungdomarna är nu redo att 

ta ett nytt steg i sitt nya land och behöver därför bo i stödboende. Avtalet mellan 

kommunen och Vårljus löper till den 15 maj 2019. Förvaltningen har nu slutit avtal med 

Vårljus om avveckling av HVB-hemmet per den 17 augusti 2018. Förvaltningens 

kostnader för 2018 minskar därför med ca 1,9 miljoner. Verksamheten har också arbetat 

med att förhandla om priser på andra institutioner vilket också inneburit lägre kostnader. 

9.5.1 Åtgärdsplan för ekonomi i balans 

 Socialnämndens kostnader för 2018 beräknas bli ca 66,1 miljoner. I huvudsak består 

kostnaderna av placeringar av vuxna missbrukare, placeringar av barn och unga samt av 

försörjningsstöd. Kostnaderna inom individ- och familjeomsorgen har minskat varje år 

sedan 2015 och är betydligt lägre än genomsnittskostnaden i länet och i riket. Åtgärder 

som placeringar av barn, unga och vuxna görs när det inte finns förutsättningar för 

mindre ingripande lösningar. Förvaltningens bedömning är att det saknas rimliga och 

möjliga åtgärder för en budget i balans utöver de åtgärder som redan vidtagits.  

Åtgärd 
Besparings-

effekt detta år 

Avveckling av kontrakt för HVB-hem med Vårljus till och med maj 2019 besparing 
2018 

1 896 

9.5.2 Effektivisering 

Förvaltningen har efter förhandlingar med Vårljus gjort en överenskommelse om att 

avsluta avtalet med dem den 17 aug 2018 istället för den 15 maj kommande år. Det 

innebär en effektivisering värd ca 1,9 miljoner för 2018 och täcker väl effektiviserings-

kravet om ca 1 miljon. Utöver detta vakanshålls en tjänst inom den öppna 

missbruksvården. 

9.6 Investeringsredovisning 

Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Utfall Jan-
Mars 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
mot budget 

Inventarier IFO -120 -100 20 

TOTAL -120 -100 20 

Ett fåtal arbetsplatser har iordningsställts. Ett litet överskott beräknas för 2018 års 

investeringsbudget 
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10 Vård- och omsorgsnämnd 

10.1 Sammanfattning 

Verksamhet 

Förvaltningen är överraskad över att antalet biståndsbedömda timmar verkar minska 

jämfört med föregående år. Inom den kommunala hemtjänsten har ansvariga under året 

kunna göra nödvändiga kostnadsminskningar som syftar till att verksamheten senast 

2019 ska vara finansierad med den ersättning man får för biståndsbedömd tid. Inom 

verksamheten för funktionsnedsatta har det påbörjats ett kvalitets- och förbättrings-

arbete vad gäller gruppbostäderna och den dagliga verksamheten. 

Måluppfyllelse 

Verksamheterna arbetar aktivt mot uppsatta mål. Barnperspektiv och samverkan 

bedöms kunna nås. En av de större utmaningarna bedöms vara att nå mål avseende 

dokumentation, vilket följs upp utifrån beställarrollen. Vid tid för delårsrapporten 

bedöms även målsättningen om tre månaders utredningstid inom LSS som relativt svår 

att nå i och med fortsatta volymökningar. Möjligen kommer personalresurser att 

omfördelas under året för att bättre matcha behovet. 

Ekonomi 

Vård och omsorgsnämnden redovisar en prognos på ett underskott om cirka 2,2 

miljoner kronor. Precis som i föregående prognos, finns ett obudgeterat korttids för 

demenssjuka till en kostnad om cirka 2,4 mkr. Verksamheten ryms inte inom nämndens 

tilldelade ram och förvaltningen bedömer att nämnden behöver begära tilläggsbudget av 

kommunfullmäktige med 2,4 miljoner kronor. Vilket motsvarar drift under perioden 

september till december år 2018. Nämnden föreslås samtidigt att begära budget för 

investeringar till det nya korttidsboendet om 710 000 kronor. 

För äldreboenden i kommunal regi har ett antal åtgärder vidtagits eller är pågående 

vilket medför lägre personalkostnader jämfört med tidigare prognos. Personlig assistans 

redovisar ett något lägre överskott då ett budgeterat ärende nu startar upp under året. 

Förvaltningsövergripande kostnader blir lägre jämfört med föregående prognos. 

10.2 Måluppfyllelse mars 

Verksamheterna arbetar aktivt mot uppsatta mål. Barnperspektiv och samverkan 

bedöms kunna nås. En av de större utmaningarna bedöms vara att nå mål avseende 

dokumentation, vilket följs upp utifrån beställarrollen. Vid tid för delårsrapporten 

bedöms även målsättningen om tre månaders utredningstid inom LSS som relativt svår 

att nå i och med en fortsatt volymökningar. Möjligen kommer personalresurser att 

omfördelas under året för att bättre matcha behovet. 
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10.3 Mått 

10.3.1 Resurser 

10.3.2 Produktion 

Mått 
Utfall 
2017 

Budget 
2018 

Utfall 
mars 
2017 

Utfall 
mars 
2018 

Prognos 
helår 

Nöjd medarbetarindex Skala 1-10 7,78 8 7,78 

Antal patienter hemsjukvård, rehab och 
demensteam 

2 137 2 800 1 760 2 511 2 800 

Antal behandlingar av fotvård 2 264 1 600 406 453 1 600 

Antal brukare i kommunens hemtjänst, egen 
regi 

285 186 265 

Antal brukare i arbetsstödet 25 30 25 30 30 

Antal brukare inom hemtjänsten, totalt 402 425 297 270 390 

Antal brukare som har trygghetslarm 305 300 335 350 

Antal brukare som har nattillsyn 29 30 34 28 30 

Antal brukare i Dalängens dagverksamhet 18 18 17 17 

Antal biståndsbedömda timmar inom 
hemtjänsten 

94 698 106 000 24 319 22 728 92 700 

Nöjd medarbetarindex Skala 1-10 

Nöjd medarbetarindex (skala 1-10) har inte mätts under året. Den senast genomförda 

medarbetarundersökningen var den så kallade HME-undersökningen. Det är en nationell 

undersökning som med nio frågor tittar på motivation, ledarskap och styrning. Skalan är 

5-gradig och socialförvaltningens värde är ca 4,2. 

Antal patienter hemsjukvård, rehab och demensteam 

Inom hemsjukvård, rehab och demensteam är det drygt 40 % fler patienter än i mars 

2017. Det är i huvudsak inom rehab som det tillkommit patienter och då främst för att 

man fått ett hjälpmedel utskrivet. 

Antal behandlingar av fotvård 

Antal fotvårdbehandlingar bedöms bli lägre än år 2017. Det beror på att det hittills 

under året varit endast en fotvårdare i tjänst. 

Antal brukare i kommunens hemtjänst, egen regi 

På detta mått saknas uppgifter för mars 2017 beroende på osäker statistik. För året 

förväntas antalet brukare bli något färre än 2017. 

Antal brukare inom hemtjänsten, totalt 

Budgetsiffran för 2018 är överskattad. En prognos för 2018 och framåt har gjorts utifrån 

faktiskt utfall helår 2016. 

Antal brukare som har trygghetslarm 

Antalet brukare med trygghetslarm har ökat och kommer för 2018 att vara fler än 2017. 

En anledning är att befolkningen blir äldre och en annan anledning är att 
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trygghetslarmen är avgiftsfria sedan den 1 januari 2018. 

Antal biståndsbedömda timmar inom hemtjänsten 

Antalet biståndsbedömda timmar förväntas minska under året. Förvaltningen vet i 

dagsläget inte anledningen till detta. Det borde vara en ökning med tanke på att 

befolkningen blir äldre precis så som har skett med trygghetslarm och hjälpmedel. 

10.4 Driftredovisning 

  
Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Utfall jan-
mars 

Prognos 
för året 

Avvikelse 
från budget 

Nämndverksamhet -311 -264 -93 -339 -75 

Nämndadministration -188 -199 -47 -199 0 

Förvaltningsövergripande -9 216 -11 674 -2 253 -9 244 2 430 

Hemtjänst i ord. boende -44 261 -46 379 -9 688 -43 605 2 774 

Särskilt / annat boende -67 120 -69 120 -15 760 -70 010 -890 

Korttidsboende -4 311 -4 888 -1 246 -7 388 -2 500 

Dagverksamhet -2 332 -2 658 -567 -2 613 45 

Boendestöd -4 782 -5 493 -1 257 -5 169 324 

Öppen verksamhet -10 605 -7 565 -2 658 -8 069 -504 

Övr insatser ord. boende 0 0 -16 0 0 

Handläggning SoL -3 862 -4 328 -996 -4 620 -292 

Personlig assistans -17 398 -18 579 -8 370 -17 955 624 

Särskilt boende LSS -21 458 -26 358 -6 115 -27 931 -1 573 

Daglig verksamhet LSS -8 180 -9 359 -2 346 -10 344 -985 

Övriga insatser LSS -6 938 -8 479 -2 912 -9 658 -1 179 

Handläggning LSS -1 415 -1 568 -395 -1 559 9 

Färdtjänst -6 509 -7 402 -1 585 -7 402 0 

Hemsjukvård -22 328 -24 157 -5 193 -24 475 -318 

Bostadsverksamhet -316 -100 -31 -165 -65 

Summa -231 530 -248 570 -61 528 -250 745 -2 175 

10.5 Kommentarer till driftredovisning 

Förvaltningsövergripande överskott 2,4 miljoner kronor 

Förvaltningsövergripande redovisas sammantaget ett överskott om cirka 2,4 miljoner 

kronor. Överskottet beror på det utrymme (cirka 2 miljoner kronor) som budgeterades 

för oförutsedda kostnader. Förvaltningen har högre kostnader för personal till följd av 

både högre löner och högre sysselsättningsgrader. Ett arbete med att kartlägga de 

förvaltningsövergripande kostnaderna pågår och de bedöms bli lägre än tidigare 

prognostiserat. 

Hemtjänst i ordinärt boende överskott 2,8 miljoner kronor 

Antalet brukare och antalet biståndsbedömda timmar är lägre under årets första kvartal 

än under motsvarande period föregående år. Prognosen inrymmer att ersättningen 

räknas upp 2,6 procent från 1 april, samt ett antagande om cirka 2 procent ökade 

volymer under resten av året. Utvecklingen inom hemtjänsten har dock varit svår att 

prognostisera under flera år. För köp av hemtjänst prognostiseras ett överskott om cirka 
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4,1 miljoner kronor. 

Hemtjänst i kommunal regi redovisar en prognos på ett underskott om cirka 1,1 

miljoner kronor, vilket är 300 000 kronor lägre än föregående prognos. Ett intensivt 

arbete med att få enheten i ekonomisk balans pågår. 

Efterfrågan på trygghetslarm har ökat efter att de för brukare blivit avgiftsfria. För 

trygghetslarm redovisas en prognos som är cirka 200 000 kronor högre än budgeterat till 

följd av högre kostnader för larm. 

Särskilt boende / annat boende underskott 0,9 miljoner kronor 

Äldreboenden i kommunal drift redovisar högre personalkostnader än budgeterat. 

Jämfört med föregående prognos har ett antal åtgärder vidtagits och prognosen är cirka 

1,5 miljoner kronor lägre jämfört med tidigare. 

För köp av psykiatriboende redovisas ett underskott om cirka 600 000 kronor, vilket är 

lägre än tidigare prognostiserat. Prognosen innehåller bara redan pågående 

verkställigheter. 

Det nya psykiatriboendet prognostiserar ett överskott då antalet boendeplatser reviderats 

från åtta till sex. Överskottet prioriteras om till serviceboendet LSS. 

Korttidsboende underskott 2,5 miljoner kronor 

I prognosen finns ett nytt korttidsboende medräknat med start i september. Detta medför 

cirka 2,4 miljoner kronor högre kostnader än budgeterat för personal, 

förbrukningsinventarier och en ny lokal då korttidsboendet kommer att vara beläget i 

lokaler där annan verksamhet bedrivs nu. Då denna obudgeterade verksamhet inte ryms 

inom nämndens tilldelade ram föreslås nämnden begära tilläggsbudget av 

kommunfullmäktige motsvarande det belopp som avser drift perioden september till 

december år 2018. Den beräknade helårskostnaden för det nya korttidsboendet bedöms 

vara cirka 7 miljoner kronor, vilket innebär en kostnadsökning med cirka 4,6 miljoner 

kronor till år 2019. 

Trenden under årets första tre månader indikerar fler köpta dygn på korttidsboende för 

helåret än budgeterat vilket medför en prognos med högre kostnader om 100 000 

kronor. 

Pomonas korttidsboende redovisar en prognos enligt budget. 

Boendestöd överskott 324 000 kronor 

Boendestöd redovisar lägre personalkostnader än budgeterat. 

Öppen verksamhet underskott 504 000 kronor 

För restaurang Pomona redovisas en prognos om högre personalkostnader och lägre 

intäkter för sålda måltider än budgeterat. 

Övriga insatser ordinärt boende 

Insatserna som avses är kontaktperson enligt socialtjänstlagen för vuxna. Samtliga 

medel för detta finns i dag budgeterat i socialnämnden. Förvaltningen föreslår en 

budgetjustering mellan socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden som innebär att 

medel för kontaktpersoner inom socialpsykiatri och för äldre kommer att finnas i vård-

och omsorgsnämnden. 

Handläggning SoL underskott 292 000 kronor 

Bemanningskonsult har under året hyrts in på grund av tjänstledighet och sjukskrivning 

för personal som sedan återgick i tjänst tidigare än beräknat. Detta medför ett underskott 
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inom verksamheten. 

Personlig assistans överskott 624 000 kronor 

För de ärenden som finns inom assistans följer prognosen budget. Jämfört med 

föregående prognos har ett nytt budgeterat ärende tillkommit. Verksamheten redovisar 

totalt ett överskott. 

Särskilt boende LSS underskott 1,6 miljoner kronor 

Prognosen är, trots skillnaden från budget, en förbättring gentemot prognos föregående 

månad i och med att en extern placering kunnat planeras hem till kommunen. Prognosen 

innehåller bara pågående placeringar och förutsätter att samtliga med gynnande beslut 

kan avvakta verkställighet i kommunen. Med tanke på det långa tidsspannet och antalet 

berörda individer ses prognosen som osäker under hela året. 

Det nya serviceboendet LSS prognostiserar ett underskott då antalet boendeplatser 

reviderats från åtta till tio. Omprioritering sker från psykiatriboendet. 

Daglig verksamhet LSS underskott 1,0 miljon kronor 

Verksamheten beräknas ha högre kostnader för förbrukningsinventarier än budgeterat. 

Övriga insatser LSS underskott 1,2 miljoner kronor 

Tidigare år har främst kolloverksamhet belastat budgeten för köp av korttidsboende, 

men i år köps korttids externt för barn, i avvaktan på boende. 

Kostnaderna för förlängd skolbarnomsorg innehåller från och med år 2018 kostnader för 

elever både inom grundsär och gymnasiesär. Fler elever än beräknat finns vilket medför 

ett underskott mot budget. 

Hälso- och sjukvård underskott 318 000 kronor 

Kostnaden för hemsjukvård bedöms bli högre främst beroende på dyrare avtal för bilar 

samt högre utbildningskostnader. En osäkerhet finns kring personalkostnader då 

ersättare under semestrar kan bli dyrare än tidigare år. 

Kostnaden för hjälpmedel bedöms bli högre än budgeterat och jämfört med föregående 

prognos. Kostnaden för hjälpmedel är svår att prognostisera då verksamheten under året 

kan behöva köpa in enstaka avancerade och dyra hjälpmedel utifrån individuella behov. 

10.5.1 Åtgärdsplan för ekonomi i balans 

Förvaltningens underskott har en tydlig koppling till kommunfullmäktiges beslut 2017 

att snarast projektera för ett korttidsboende. Kostnaden för detta beräknas till 2,4 

miljoner med driftsstart i september 2018. Beslutet har tillkommit efter fullmäktiges 

beslut om ramtilldelning för verksamhetsåret. För att kunna finansiera denna nya 

verksamhet är det enligt förvaltningens mening rimligt att få ett tilläggsanslag som 

motsvarar kostnaden för denna verksamhet. Det skulle innebära att vård- och 

omsorgsnämnden kan hålla sin budget för 2018. 

10.5.2 Effektivisering 

Nämnden hade klarat att hålla sin budget om det inte beslutats om ett nytt korttids-

boende. Ska detta också klaras inom budget så är det i praktiken ett effektiviseringskrav 

på sammanlagt ca 3,7 procent, istället för 1,7 procent. Hela effektiviseringskravet om 

1,7 procent har kunnat genomföras tack vare ett överskott i vissa delar av förvaltningens 

verksamhet som köp av hemtjänst, förvaltningsövergripande, personlig assistans och 

boendestöd. 
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10.6 Investeringsredovisning 

 

  
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Utfall 

jan-feb 
Prognos 

för året 

Avvikels
e från 

budget 

Inventarier, befintliga verksamheter -989 -550 -25 -420 130 

Inventarier, nya boenden LSS 0 -580 0 -100 480 

Inventarier, nytt boende psykiatri 0 -100 0 -100 0 

Inventarier, nytt korttidsboende 0 0 0 -710 -710 

Summa -989 -1 230 -25 -1 330 -100 

 

Förvaltningen har gjort omprioriteringar bland sina tänkta investeringar. Under året har 

bland annat behov av nyckelskåp och lyft uppstått. 

I och med beslut om att öppna ett nytt korttidsboende tillkommer investeringar om 

710 000 kronor. Nämnden föreslås begära tilläggsbudget för korttidsboendets 

inventarier då dessa inte ingår i beslutad ram. 

Budgeterade investeringsmedel, om totalt 480 000 kronor, för de två nya LSS-boendena 

kommer inte att förbrukas under året på grund av försenade byggnationer. Dessa medel 

kommer i samband med årsbokslut att föreslås överföras till år 2019. 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2018-04-27 KS 2018/00260 nr 81768 

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

Delårsuppföljning mars 2018 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige godkänner delårsuppföljning för mars.

2. Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämnden får 11,5

miljoner kronor i tilläggsbudget för ökade volymer av barn och elever,

vilket finansieras av 9,1 miljoner kronor från budget tillförfogande samt

2,4 miljoner kronor genom försämring av budgeterat resultat

3. Kommunfullmäktige beslutar att vård- och omsorgsnämnden får 2,4

miljoner kronor i tilläggsbudget för korttidsboende vilket finansieras

genom försämring av budgeterat resultat

4. Kommunfullmäktige beslutar att vård- och omsorgsnämnden får

710 000 kronor i tilläggsbudget för investering i inventarier till

korttidsboendet

5. Kommunfullmäktige beslutar att omfördela 900 000 kronor i driftbudget

från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden för kontaktpersoner

inom socialpsykiatri och för äldre

6. Kommunfullmäktige beslutar att öka kommunstyrelsens driftbudget med

200 000 kronor för Håbomässan, endast år 2018, och finansiera det

genom att öka budgeten för statsbidragsintäkt byggstimulans med

samma belopp.

7. Kommunfullmäktige beslutar att nämnderna ska redovisa och vidta

åtgärder som innebär att budgetramen hålls år 2018, i delårsrapport

augusti

8. Kommunstyrelsen beslutar att omfördela driftbudget

-från upphandling till ekonomiavdelning med 490 000 kronor för e-

handel 

-från ABW-projektet till fastigheter med 900 000 kronor för 

internservice 

-från fritidsanläggningar till fastigheter med 500 000 kronor för 

utredning Skeppet 

9. Kommunstyrelsen beslutar att omfördela investeringsbudget

-från ofördelad reserv (investeringsbudget på fastighet) till 

projektet Säkerhetsåtgärder i främst förskolor och skolor, med 1 

miljon kronor 

-från projekt "Utloppsledning Skokloster" till projekt "Nya 

förbindelsepunkter för VA-ledningar" med 2 miljoner kronor 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2018-04-27 KS 2018/00260 nr 81768 

Sammanfattning 

I rapporten Delårsuppföljning mars 2018, framgår att prognosen för 

kommunens resultat för året är 2,0 miljoner kronor vilket är 17,9 miljoner 

kronor sämre än det budgeterade resultatet på 19,9 miljoner kronor. 

Detta beror främst på att nämnderna prognostiserar ett sammanlagt under-

skott med 29,2 miljoner kronor och att skatte- och statsbidragsintäkterna 

enligt senaste prognosen från SKL visar 7,3 miljoner kronor lägre intäkter. 

Prognosen förutsätter att de 9,2 miljoner kronor som kommunstyrelsen har 

till sitt förfogande används endast till att täcka prognostiserade underskott. 

Detta resultat är inte i linje med kommunens finansiella målsättning med ett 

resultat på 2 procent när exploaterings- och reavinster räknats av. 

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar underskott med 23,7 miljoner 

kronor, varav 11,5 miljoner kronor uppges orsakas av fler barn och elever än 

budgeterat. 

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar underskott med 2,2 miljoner 

kronor och 2,4 miljoner kronor orsakas av obudgeterat korttidsboende, som 

startar i september. Helårskostnad år 2019 uppgår till 7,0 miljoner kronor.  

Socialnämnden prognostiserar underskott med 7,6 miljoner kronor. 

Huvudsaklig orsak är högre kostnader än statsbidrag för ensamkommande 

barn, 

Årets investeringsbudget uppgår till 432,5 miljoner kronor för skatte- 

finansierad och taxefinansierad verksamhet exklusive exploaterings-

investeringar. Hittills i år har 17,3 miljoner kronor investerats. 256,9 

miljoner kronor beräknas förbrukas under året. 

Vad gäller måluppföljningen är det fortfarande för tidigt på året för att 

kunna dra definitiva slutsatser. Den samlade bedömningen är att 

kommunstyrelsens och nämndernas mål och tillhörande målsättningar för 

nyckelindikatorerna kommer uppfyllas till stor del under året. 

Ett antal omfördelningar av budget har aktualiserats. 

Beslutsunderlag 

– Delårsuppföljning mars 2018, daterad 2018-04-27

– Protokoll från nämnder

__________ 

Beslut skickas till 

Samtliga nämnder 

Kommundirektör  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-05-28 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 147 Dnr 2017/00765 

Översyn över kommunens styrdokument 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige noterar nämndernas aktualitetsprövning av styrdo-

kument. 

1. Kommunfullmäktige beslutar att styrdokumenten i tabell 1 kvarstår, samt

uppdrar till nämnderna att lägga in dessa styrdokument i kommunens nya 

styrdokumentsmallar.  

2. 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.  

3. Kommunfullmäktige upphäver styrdokumentet i tabell 3.

4. Kommunfullmäktige beslutar att alla styrdokument som inte tagits upp i

nämndernas och kommunfullmäktiges aktualitetsprövning upphör att gälla. 

5. 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 samman-

träde.  

6. Kommunfullmäktige beslutar att delegera ansvaret för revidering av styr-

dokumentet ”Policy för fordonstvättar” till bygg- och miljönämnden. 

7. Kommunfullmäktige beslutar att delegera ansvaret för revidering av styr-

dokumentet ”Reglemente för näringslivsrådet” till kommunstyrelsen. 

8. Kommunfullmäktige beslutar att vision 2030 ska tas upp för aktualitets-

prövning under våren 2019. 

Kommunstyrelsens beslut 

9. Kommunstyrelsen beslutar att styrdokumenten i tabell 4 kvarstår och

uppdrar till förvaltningen att lägga in dessa styrdokument i kommunens nya 

styrdokumentsmallar. 

10. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att revidera styrdokumenten

i tabell 5. Revideringarna ska vara genomförda så att beslut kan fattas vid 

kommunstyrelsens första sammanträde 2019.  

11. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att ta fram ett förslag till

program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utfö-

rare.  

Ärendet 13
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Sammanträdesdatum 

2018-05-28 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-04 § 149 att anta nya riktlinjer för 

kommunens styrdokument och beslutade i anslutning till detta att uppdra till 

nämnderna att genomföra en översyn över styrdokument inom nämndens 

ansvarsområde i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings anvisningar. 

Nedan framgår nämndernas förslag avseende de styrdokument som antagits 

av kommunfullmäktige (tabell 1-3) samt förvaltningens förslag gällande de 

styrdokument som ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde (tabell 4-

5). Eventuella kommentarer, motiveringar och förklaringar till förslagen 

framgår av tjänsteskrivelsen med bilagor.  

De styrdokument som inte förekommer i nämndernas redovisningar föreslås 

upphöra att gälla, i enlighet med de anvisningar för översynen som fullmäk-

tige beslutade om 2017-12-04.  

Tabell 1. Kommunfullmäktiges beslut – styrdokument som kvarstår 

- Alkohol- och drogpolicy 

- Allmänt reglemente för nämnderna  

- Arkivreglemente 

- Arvodesregler 

- Avfallsföreskrifter 

- Avfallsplan 2016-2025 

- Avfallstaxa 

- Avgifter för handläggning av grävtill-

stånd och trafikanordnings-planer samt 

vite vid överträdelser 

- Bolagsordning för Håbo Marknads AB 

- Bolagsordning för Håbohus AB 

- Brandskyddsregler 

- Dagvattenpolicy 

- Handlingsprogram för förebyggande 

verksamhet enligt lagen om skydd mot 

olyckor 

- Integrations – och flyktingpolitiskt 

program (SOC) 

- Kommunikationspolicy 

- Krisberedskapsplan 2015-2018 

- Markanvisningspolicy 

- Miljöstrategi 

- Naturvårdsplan 

- Pensionspolicy 

- Plan för full delaktighet i Håbo 2016-

2019 (VON) 

- Plan- och bygglovstaxa (BMN) 

- Policy för förebyggandet av korruption 

- Policy för representation 

- Reglemente för bygg- och miljönämn-

den 

- Reglemente för kommunstyrelsen 

- Reglemente för krisledningsnämnden 

- Reglemente för näringslivsrådet - -- 

Reglemente för socialnämnden 

- Reglemente för valnämnden 

- Reglemente för vård- och omsorgs-

nämnden 

- Reglemente för överförmyndarnämn-

den 

- Regler för Jan Fridegårdpriset 

- Regler för kommunalt partistöd i Håbo 

kommun 

- Riktlinje för kommunal hyresgaranti i 

Håbo kommun (SOC) 

- Riktlinjer för sponsring 

- Riktlinjer för styrdokument 

- Riktlinjer för ärendehantering i Håbo 

kommun 

- Riktlinjer vid hot, våld och allvarliga 

trakasserier mot förtroendevalda 

- Taxa för offentlig kontroll inom livs-

medelsområden (BMN) 

- Taxor och avgifter för musikskolan 

2016 (BOU) 

- Uppdragsbeskrivning för kommunal-

råd, oppositionsråd och gruppledare 

- Vattenprogram 

- Ägardirektiv för Håbo Marknads AB 
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Sammanträdesdatum 

2018-05-28 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

- Policy för uppvaktning av anställda 

och förtroendevalda 

- Reglemente för barn- och utbildnings-

nämnden 

- Ägardirektiv för Håbohus AB 

- Översiktsplan 

Tabell 2. Kommunfullmäktiges beslut – styrdokument som revideras 

- Allmänna bestämmelser för brukande 

av kommunens vatten och avloppsan-

läggning (ABVA) 

- Allmänna ordningsföreskrifter för 

Håbo kommun 

- Arbetsmiljöpolicy 

- Arbetsordning för kommunfullmäktige 

- Avgift för borgerlig vigsel 

- Avgifter för kopia med mera av all-

männa handlingar 

- Avgifter vid Håbo bibliotek 

- Avgifter, bilaga till riktlinjer för serve-

ringstillstånd (SOC) 

- Bostadsförsörjningsprogram för 2015-

2018 med utblick mot 2030 

- Finanspolicy 

- IT-policy 

- Jämställdhetspolicy 

- Kunskap, demokrati, bildning:  Biblio-

teksplan för Håbo kommun 2016-2019 

- Policy för fordonstvättar (BMN) 

-Policy för slam och oljeavskiljare 

(BMN) 

- Policy för synpunktshantering 

- Policy för valfrihet och konkurrens 

- Regelverk för föreningsbidrag och för-

eningshyror i Håbo kommun 

- Reglemente för intern kontroll 

- Regler för kulturstipendium 

- Rehabiliteringspolicy 

- Riktlinjer för allmänhetens frågestund 

- Riktlinjer för god ekonomisk hushåll-

ning och hantering av resultatutjäm-

ningsreserv 

- Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo 

kommun (SOC) 

- Riktlinjer för systematiskt brand-

skyddsarbete 

- Taxa för prövning och tillsyn inom 

miljöbalkens och strålskyddslagens om-

råde (BMN) 

- Upphandlingspolicy 

- VA-taxa för Håbo kommuns allmänna 

vatten- och avloppsanläggning 2017 

- Vision 2030  

Tabell 3. Kommunfullmäktiges beslut – styrdokument som upphävs 

- Företagspolicy 

Tabell 4. Kommunstyrelsens beslut – styrdokument som kvarstår 

- Föreskrifter för upprättande av arkiv-

beskrivning 

- Föreskrifter om gallring av allmänna 

handlingar 

- Föreskrifter om överlämnande av arkiv 

- Grafisk profil 

- Policy för bisyssla 

- Reglemente för kommunala hand-

likapprådet, KHR 

- Reglemente för kommunala pension-

ärsrådet, KPR 

- Reglemente för tekniska utskottet 

- Riktlinjer för lotteritillstånd 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(4) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-05-28  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Tabell 5. Kommunstyrelsens beslut – styrdokument som revideras 

- Arbetsordning för ungdomsrådet 

- Attestreglemente 

- Chefpolicy 

- Delegationsordning för kommunstyrel-

sen 

- Dokumenthanteringsplan för kommun-

styrelsen 

- Lönepolitiskt program 

- Policy för rökfri arbetsmiljö och ar-

betstid i Håbo kommun 

- Regler och anvisningar för grävning 

och schakt i allmän mark 

- Riktlinjer för informationssäkerhet 

- Riktlinjer för introduktion av ny perso-

nal 

- Riktlinjer för medborgardialog 

- Riktlinjer för styrning av IT-

verksamhet 

- Riktlinjer för upphandling i Håbo 

kommun 

 

Då kommunen saknar program med mål och riktlinjer för verksamheter som 

utförs av privata utförare föreslås kommunstyrelsen ge förvaltningen i upp-

drag att ta fram ett sådant.  

Kommunfullmäktige föreslås också delegera ansvaret för revidering av Po-

licy för fordonstvättar till bygg- och miljönämnden samt ansvaret för revide-

ring av Reglemente för näringslivsrådet till kommunstyrelsen.  

Dessutom föreslås att vision 2030 ska aktualitetsprövas av nya kommun-

fullmäktige efter valet 2018. Detta då visionen är ett dokument av så stor 

principiell karaktär att det är viktigt att kommunfullmäktige bedömer att den 

är aktuell.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2018-05-15 § 119 

Tjänsteskrivelse 2018-04-20 

Styrdokumenten (Bifogas ej utan kan hittas på 

https://www.habo.se/kommun-och-politik/kommunala-policys-planer-och-

program.html.)  

Förteckning över styrdokument inom kommunstyrelsens ansvarsområde 

 

 
 
 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-05-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 119 Dnr 2017/00765 

Översyn över kommunens styrdokument 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige noterar nämndernas aktualitetsprövning av styrdo-

kument. 

1. Kommunfullmäktige beslutar att styrdokumenten i tabell 1 kvarstår, samt

uppdrar till nämnderna att lägga in dessa styrdokument i kommunens nya 

styrdokumentsmallar.  

2. 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.  

3. Kommunfullmäktige upphäver styrdokumentet i tabell 3.

4. Kommunfullmäktige beslutar att alla styrdokument som inte tagits upp i

nämndernas och kommunfullmäktiges aktualitetsprövning upphör att gälla. 

5. 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 samman-

träde.  

6. Kommunfullmäktige beslutar att delegera ansvaret för revidering av styr-

dokumentet ”Policy för fordonstvättar” till bygg- och miljönämnden. 

7. Kommunfullmäktige beslutar att delegera ansvaret för revidering av styr-

dokumentet ”Reglemente för näringslivsrådet” till kommunstyrelsen. 

8. Kommunfullmäktige beslutar att vision 2030 ska tas upp för aktualitets-

prövning under våren 2019. 

Kommunstyrelsens beslut 

9. Kommunstyrelsen beslutar att styrdokumenten i tabell 4 kvarstår och

uppdrar till förvaltningen att lägga in dessa styrdokument i kommunens nya 

styrdokumentsmallar. 

10. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att revidera styrdokumenten

i tabell 5. Revideringarna ska vara genomförda så att beslut kan fattas vid 

kommunstyrelsens första sammanträde 2019.  

11. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att ta fram ett förslag till

program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utfö-

rare.   



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(4) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-15 

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-04 § 149 att anta nya riktlinjer för 

kommunens styrdokument och beslutade i anslutning till detta att uppdra till 

nämnderna att genomföra en översyn över styrdokument inom nämndens 

ansvarsområde i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings anvisningar. 

Nedan framgår nämndernas förslag avseende de styrdokument som antagits 

av kommunfullmäktige (tabell 1-3) samt förvaltningens förslag gällande de 

styrdokument som ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde (tabell 4-

5). Eventuella kommentarer, motiveringar och förklaringar till förslagen 

framgår av tjänsteskrivelsen med bilagor.  

De styrdokument som inte förekommer i nämndernas redovisningar föreslås 

upphöra att gälla, i enlighet med de anvisningar för översynen som fullmäk-

tige beslutade om 2017-12-04.  

Tabell 1. Kommunfullmäktiges beslut – styrdokument som kvarstår 

- Alkohol- och drogpolicy 

- Allmänt reglemente för nämnderna  

- Arkivreglemente 

- Arvodesregler 

- Avfallsföreskrifter 

- Avfallsplan 2016-2025 

- Avfallstaxa 

- Avgifter för handläggning av grävtill-

stånd och trafikanordnings-planer samt 

vite vid överträdelser 

- Bolagsordning för Håbo Marknads AB 

- Bolagsordning för Håbohus AB 

- Brandskyddsregler 

- Dagvattenpolicy 

- Handlingsprogram för förebyggande 

verksamhet enligt lagen om skydd mot 

olyckor 

- Integrations – och flyktingpolitiskt 

program (SOC) 

- Kommunikationspolicy 

- Krisberedskapsplan 2015-2018 

- Markanvisningspolicy 

- Miljöstrategi 

- Naturvårdsplan 

- Pensionspolicy 

- Plan för full delaktighet i Håbo 2016-

2019 (VON) 

- Plan- och bygglovstaxa (BMN) 

- Reglemente för bygg- och miljönämn-

den 

- Reglemente för kommunstyrelsen 

- Reglemente för krisledningsnämnden 

- Reglemente för näringslivsrådet - -- 

Reglemente för socialnämnden 

- Reglemente för valnämnden 

- Reglemente för vård- och omsorgs-

nämnden 

- Reglemente för överförmyndarnämn-

den 

- Regler för Jan Fridegårdpriset 

- Regler för kommunalt partistöd i Håbo 

kommun 

- Riktlinje för kommunal hyresgaranti i 

Håbo kommun (SOC) 

- Riktlinjer för sponsring 

- Riktlinjer för styrdokument 

- Riktlinjer för ärendehantering i Håbo 

kommun 

- Riktlinjer vid hot, våld och allvarliga 

trakasserier mot förtroendevalda 

- Taxa för offentlig kontroll inom livs-

medelsområden (BMN) 

- Taxor och avgifter för musikskolan 

2016 (BOU) 

- Uppdragsbeskrivning för kommunal-

råd, oppositionsråd och gruppledare 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(4) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-15 

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

- Policy för förebyggandet av korruption 

- Policy för representation 

- Policy för uppvaktning av anställda 

och förtroendevalda 

- Reglemente för barn- och utbildnings-

nämnden 

- Vattenprogram 

- Ägardirektiv för Håbo Marknads AB 

- Ägardirektiv för Håbohus AB 

- Översiktsplan 

Tabell 2. Kommunfullmäktiges beslut – styrdokument som revideras 

- Allmänna bestämmelser för brukande 

av kommunens vatten och avloppsan-

läggning (ABVA) 

- Allmänna ordningsföreskrifter för 

Håbo kommun 

- Arbetsmiljöpolicy 

- Arbetsordning för kommunfullmäktige 

- Avgift för borgerlig vigsel 

- Avgifter för kopia med mera av all-

männa handlingar 

- Avgifter vid Håbo bibliotek 

- Avgifter, bilaga till riktlinjer för serve-

ringstillstånd (SOC) 

- Bostadsförsörjningsprogram för 2015-

2018 med utblick mot 2030 

- Finanspolicy 

- IT-policy 

- Jämställdhetspolicy 

- Kunskap, demokrati, bildning:  Biblio-

teksplan för Håbo kommun 2016-2019 

- Policy för fordonstvättar (BMN) 

-Policy för slam och oljeavskiljare 

(BMN) 

- Policy för synpunktshantering 

- Policy för valfrihet och konkurrens 

- Regelverk för föreningsbidrag och för-

eningshyror i Håbo kommun 

- Reglemente för intern kontroll 

- Regler för kulturstipendium 

- Rehabiliteringspolicy 

- Riktlinjer för allmänhetens frågestund 

- Riktlinjer för god ekonomisk hushåll-

ning och hantering av resultatutjäm-

ningsreserv 

- Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo 

kommun (SOC) 

- Riktlinjer för systematiskt brand-

skyddsarbete 

- Taxa för prövning och tillsyn inom 

miljöbalkens och strålskyddslagens om-

råde (BMN) 

- Upphandlingspolicy 

- VA-taxa för Håbo kommuns allmänna 

vatten- och avloppsanläggning 2017 

- Vision 2030  

Tabell 3. Kommunfullmäktiges beslut – styrdokument som upphävs 

- Företagspolicy 

Tabell 4. Kommunstyrelsens beslut – styrdokument som kvarstår 

- Föreskrifter för upprättande av arkiv-

beskrivning 

- Föreskrifter om gallring av allmänna 

handlingar 

- Föreskrifter om överlämnande av arkiv 

- Reglemente för kommunala hand-

likapprådet, KHR 

- Reglemente för kommunala pension-

ärsrådet, KPR 

- Reglemente för tekniska utskottet 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(4) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-05-15  

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

- Grafisk profil 

- Policy för bisyssla 

 

- Riktlinjer för lotteritillstånd 

 

Tabell 5. Kommunstyrelsens beslut – styrdokument som revideras 

- Arbetsordning för ungdomsrådet 

- Attestreglemente 

- Chefpolicy 

- Delegationsordning för kommunstyrel-

sen 

- Dokumenthanteringsplan för kommun-

styrelsen 

- Lönepolitiskt program 

- Policy för rökfri arbetsmiljö och ar-

betstid i Håbo kommun 

- Regler och anvisningar för grävning 

och schakt i allmän mark 

- Riktlinjer för informationssäkerhet 

- Riktlinjer för introduktion av ny perso-

nal 

- Riktlinjer för medborgardialog 

- Riktlinjer för styrning av IT-

verksamhet 

- Riktlinjer för upphandling i Håbo 

kommun 

 

Då kommunen saknar program med mål och riktlinjer för verksamheter som 

utförs av privata utförare föreslås kommunstyrelsen ge förvaltningen i upp-

drag att ta fram ett sådant.  

Kommunfullmäktige föreslås också delegera ansvaret för revidering av Po-

licy för fordonstvättar till bygg- och miljönämnden samt ansvaret för revide-

ring av Reglemente för näringslivsrådet till kommunstyrelsen.  

Dessutom föreslås att vision 2030 ska aktualitetsprövas av nya kommun-

fullmäktige efter valet 2018. Detta då visionen är ett dokument av så stor 

principiell karaktär att det är viktigt att kommunfullmäktige bedömer att den 

är aktuell.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-04-20 

Styrdokumenten (Bifogas ej utan kan hittas på 

https://www.habo.se/kommun-och-politik/kommunala-policys-planer-och-

program.html.)  

Förteckning över styrdokument inom kommunstyrelsens ansvarsområde    

 
 

 



Ansvarig

Ansvarig avdelning/enhet Namn Dokumenttyp Antaget av
Datum (ÅÅÅÅ‐MM‐
DD)

§ Fortsatt status Motivering

Personal Alkohol‐ och drogpolicy Policy Kommunfullmäktige 1996‐04‐22 101
Kvarstå fram till och med 2019, revidering under 
2019

Tekniska

Allmänna bestämmelser för 
brukande av kommunens vatten och 
avloppsanläggning (ABVA) Övrigt Kommunfullmäktige 2008‐12‐15 145

Bör gås igenom och revideras synkroniserat med 
att taxan revideras.

Kansliet
Allmänna lokala ordningsföreskrifter 
för Håbo kommun Övrigt Kommunfullmäktige 2012‐09‐24 98 Behöver ses över ur aktualitetssynpunkt

Kansliet Allmänt reglemente för nämnderna Reglemente Kommunfullmäktige 2014‐12‐15 110

Kan komma att behöva revideras beroende på vad 
översynen över den politiska organisationen ger 
för resultat

Personal Arbetsmiljöpolicy Policy Kommunfullmäktige 2009‐09‐28 86

Kansliet
Arbetsordning för 
kommunfullmäktige Arbetsordning Kommunfullmäktige 2003‐12‐15 114 Revidering pågår

Kultur och livsmiljö Arbetsordning för ungdomsrådet Arbetsordning Kommunstyrelsen 2014‐06‐11 98 Revideras under 2018 enligt tidigare givet uppdrag

Kansliet Arkivreglemente Reglemente Kommunfullmäktige 2016‐09‐26 96

Kansliet Arvodesregler Regler Kommunfullmäktige 2016‐06‐13 70

Kan komma att behöva revideras beroende på vad 
översynen över den politiska organisationen ger 
för resultat

Ekonomi Attestreglemente Reglemente Kommunstyrelsen 2013‐03‐04 35

Tekniska Avfallsföreskrifter Övrigt Kommunfullmäktige 2017‐04‐03 46 Revideras senare

BedömningStyrdokument Antaget

Förteckning över politiskt antagna   styrdokument: Kommunstyrelsen

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras



Ansvarig

Ansvarig avdelning/enhet Namn Dokumenttyp Antaget av
Datum (ÅÅÅÅ‐MM‐
DD)

§ Fortsatt status Motivering

BedömningStyrdokument Antaget

Förteckning över politiskt antagna   styrdokument: Kommunstyrelsen

Tekniska Avfallsplan 2016‐2025 Plan Kommunfullmäktige 2016‐02‐29 8 Revideras senare

Tekniska Avfallstaxa Taxa Kommunfullmäktige 2017‐04‐03 47 Revideras senare

Kansliet Avgift för borgerlig vigsel Avgifter Kommunfullmäktige 2007‐09‐24 84

Tekniska

Avgifter för handläggning av 
grävtillstånd och trafikanordnings‐
planer samt vite vid överträdelser  Avgifter Kommunfullmäktige 2016‐12‐12 150

Kansliet
Avgifter för kopia med mera av 
allmänna handlingar Avgifter Kommunfullmäktige 2014‐03‐24 4

Kultur och livsmiljö Avgifter vid Håbo Bibliotek Avgifter Kommunfullmäktige 2015‐05‐04 28

Kansliet Bolagsordning för Håbo Marknads AB Övrigt Kommunfullmäktige 2018‐04‐03 41

Kansliet Bolagsordning för Håbohus AB Övrigt Kommunfullmäktige 2015‐03‐23 14

Plan och utveckling
Bostadsförsörjningsprogram för 2015‐
2018 med utblick mot 2030 Program Kommunfullmäktige 2014‐12‐15 114

Säkerhetssamordnare Brandskyddsregler Regler Kommunfullmäktige 2015‐05‐04 31

Personal Chefspolicy Policy Personalutskottet 1991‐06‐12 23

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras



Ansvarig

Ansvarig avdelning/enhet Namn Dokumenttyp Antaget av
Datum (ÅÅÅÅ‐MM‐
DD)

§ Fortsatt status Motivering

BedömningStyrdokument Antaget

Förteckning över politiskt antagna   styrdokument: Kommunstyrelsen

Plan och utveckling Dagvattenpolicy Policy Kommunfullmäktige 2017‐09‐25 96

Kansliet
Delegationsordning för 
kommunstyrelsen

Delegationsord
ning Kommunstyrelsen 2017‐05‐29 132

Behöver revideras årligen. Bör inte revideras innan 
den politiska organisationen fastställs. 

Kansliet
Dokumenthanteringsplan för 
kommunstyrelsen

Dokumenthant
eringsplan Kommunstyrelsen 2017‐11‐20 238

Behöver revideras årligen. Bör inte revideras innan 
den politiska organisationen fastställs. 

Ekonomi Finanspolicy Policy Kommunfullmäktige 2006‐02‐27 4

Kansliet
Föreskrifter för upprättande av 
arkivbeskrivning Övrigt Kommunstyrelsen 2017‐03‐20 60

Kansliet
Föreskrifter om gallring av allmänna 
handlingar Övrigt Kommunstyrelsen 2016‐11‐21 222

Kansliet
Föreskrifter om överlämnande av 
arkiv Övrigt Kommunstyrelsen 2016‐11‐21 222

Kansliet Företagspolicy Policy Kommunfullmäktige 2014‐02‐24 109

Finns inget lagkrav på företagspolicy. Frågan tas 
upp om kommunen går mot koncernbildning, då 
behöver ny företagspolicy tas fram

Kommunikation Grafisk profil Övrigt Kommunstyrelsen 2015‐03‐02 46

Säkerhetssamordnare

Handlingsprogram för förebyggande 
verksamhet enligt lagen om skydd 
mot olyckor  2015‐2018 Program Kommunfullmäktige 2015‐11‐16 64

Gäller tills nytt handlingsprogram tas fram och 
anslås

IT IT‐policy Policy Kommunfullmäktige 2015‐06‐15 40
Mindre anpassningar krävs för att anpassa 
dokumentet till nuläget.

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Revideras



Ansvarig

Ansvarig avdelning/enhet Namn Dokumenttyp Antaget av
Datum (ÅÅÅÅ‐MM‐
DD)

§ Fortsatt status Motivering

BedömningStyrdokument Antaget

Förteckning över politiskt antagna   styrdokument: Kommunstyrelsen

Kultur och livsmiljö Jan Fridegårdspriset Regler Kommunfullmäktige 2005‐11‐21 101

Personal Jämställdhetspolicy Policy Kommunfullmäktige 1997‐09‐29 49

Kommunikation Kommunikationspolicy Policy Kommunfullmäktige 2018-05-07 52

Säkerhetssamordnare Krisbered‐ skapsplan 2015‐2018 Plan Kommunfullmäktige 2015‐11‐16 65
Gäller tills nytt handlingsprogram tas fram och 
anslås

Kultur och livsmiljö

Kunskap, demokrati, bildning: 
Biblioteksplan för Håbo kommun 
2016‐19 Plan Kommunfullmäktige 2016‐09‐29 101

Personal Lönepolitiskt program Program Kommunstyrelsen 1996‐02‐12 23

Plan och utveckling Markanvisningspolicy Policy Kommunfullmäktige 2014‐02‐24 112

Plan och utveckling Miljöstrategi Strategi Kommunfullmäktige 2015‐02‐23 6

Plan och utveckling Naturvårdsplan Plan Kommunfullmäktige 2011‐02‐28 16

Personal Pensionspolicy Policy Kommunfullmäktige 2017‐06‐12 74

Personal Policy för bisyssla Policy Kommunstyrelsen 2009‐06‐01 82

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

ReviderasRevideras



Ansvarig

Ansvarig avdelning/enhet Namn Dokumenttyp Antaget av
Datum (ÅÅÅÅ‐MM‐
DD)

§ Fortsatt status Motivering

BedömningStyrdokument Antaget

Förteckning över politiskt antagna   styrdokument: Kommunstyrelsen

Kansliet
Policy för förebyggandet av 
korruption Policy Kommunfullmäktige 2012‐03‐26 32 Behöver omarbetas på längre sikt

Kansliet Policy för representation Policy Kommunfullmäktige 2012‐03‐26 32 Behöver omarbetas på längre sikt

Personal
Policy för rökfri arbetsmiljö och 
arbetstid i Håbo kommun  Policy Kommunstyrelsen 2008‐12‐01 170

Kvalitetssamordnare Policy för synpunktshantering Policy Kommunfullmäktige 2010‐06‐14 54
Bör revideras för att förtydliga ny och mer digital 
hantering

Personal
Policy för uppvaktning av anställda 
och förtroendevalda Policy Kommunfullmäktige 2012‐03‐26 32

Kommundirektör Policy för valfrihet och konkurrens Policy Kommunfullmäktige 2008‐04‐28 40

Kultur och livsmiljö
Regelverk för Föreningsbidrag och 
Föreningshyror i Håbo kommun Regler Kommunfullmäktige 2008‐10‐20

Dnr: KFN2008/23. Revideras under 2018. KF 
beslutat om revidering, återremmiterat till 
förvaltningen.

Kansliet
Reglemente för barn‐ och 
utbildningsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige 2016‐12‐12 147

Kan komma att behöva revideras beroende på vad 
översynen över den politiska organisationen ger 
för resultat

Kansliet
Reglemente för bygg‐ och 
miljönämnden Reglemente Kommunfullmäktige 2014‐12‐15 110

Kan komma att behöva revideras beroende på vad 
översynen över den politiska organisationen ger 
för resultat

Ekonomi Reglemente för intern kontroll Reglemente Kommunfullmäktige 2006‐02‐27 5
Följer inte ny lagstiftning och ska revideras för att 
följa ny styrmodell.

Kansliet
Reglemente för kommunala 
handlikapprådet, KHR Reglemente Kommunstyrelsen 2015‐02‐02 14

Kan komma att behöva revideras beroende på vad 
översynen över den politiska organisationen ger 
för resultat

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Upphävas

Revideras

Revideras



Ansvarig

Ansvarig avdelning/enhet Namn Dokumenttyp Antaget av
Datum (ÅÅÅÅ‐MM‐
DD)

§ Fortsatt status Motivering

BedömningStyrdokument Antaget

Förteckning över politiskt antagna   styrdokument: Kommunstyrelsen

Kansliet
Reglemente för kommunala 
pensionärsrådet Reglemente Kommunstyrelsen 2015‐02‐02 12

Kan komma att behöva revideras beroende på vad 
översynen över den politiska organisationen ger 
för resultat

Kansliet Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente Kommunfullmäktige 2017‐06‐12 110

Kan komma att behöva revideras beroende på vad 
översynen över den politiska organisationen ger 
för resultat

Kansliet Reglemente för krisledningsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige 2014‐12‐15 110 Stäm av med Louise

Kansliet Reglemente för näringslivsrådet Reglemente Kommunfullmäktige 2014‐09‐22 55

Kan komma att behöva revideras beroende på vad 
översynen över den politiska organisationen ger 
för resultat

Kansliet Reglemente för socialnämnden Reglemente Kommunfullmäktige 2014‐12‐15 110

Kan komma att behöva revideras beroende på vad 
översynen över den politiska organisationen ger 
för resultat

Kansliet Reglemente för tekniska utskottet Reglemente Kommunstyrelsen 2017‐05‐29 134

Kan komma att behöva revideras beroende på vad 
översynen över den politiska organisationen ger 
för resultat

Kansliet Reglemente för valnämnden Reglemente Kommunfullmäktige 2014‐12‐15 110

Kan komma att behöva revideras beroende på vad 
översynen över den politiska organisationen ger 
för resultat

Kansliet
Reglemente för vård‐ och 
omsorgsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige 2014‐12‐15 110

Kan komma att behöva revideras beroende på vad 
översynen över den politiska organisationen ger 
för resultat

Kansliet
Reglemente för 
överförmyndarnämnden Reglemente Kommunfullmäktige 2014‐12‐15 110

Kan upphävas i anslutning till nämndens 
upphörande vid mandatperiodskiftet

Kansliet
Regler för kommunalt partistöd i 
Håbo kommun Regler Kommunfullmäktige 2014‐12‐15 109

Kultur och livsmiljö Regler för kulturstipendium Regler Kommunfullmäktige 2013‐09‐23 75 Revideras i samband med bidragsutredning 2018
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Upphävas

Revideras



Ansvarig

Ansvarig avdelning/enhet Namn Dokumenttyp Antaget av
Datum (ÅÅÅÅ‐MM‐
DD)

§ Fortsatt status Motivering

BedömningStyrdokument Antaget

Förteckning över politiskt antagna   styrdokument: Kommunstyrelsen

Tekniska
Regler och anvisningar för grävning 
och schakt i allmän mark Regler Kommunstyrelsen 2016‐11‐21 231

Personal Rehabiliteringspolicy Policy Kommunfullmäktige 2009‐09‐28 87

Kansliet
Riktlinjer för allmänhetens 
frågestund Riktlinjer Kommunfullmäktige 2007‐06‐18 68

Revideras tillsammans med KF arbetsordning och 
förs in i denna. 

Ekonomi

Riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning och hantering av 
resultatutjämningsreserv Riktlinjer Kommunfullmäktige 2013‐11‐11 84

IT Riktlinjer för informationssäkerhet Riktlinjer Kommunstyrelsen 2015‐05‐25 87 Måste anpassas med hänsyn till GDPR

Personal
Riktlinjer för introduktion av ny 
personal Riktlinjer Personalutskottet 1991‐06‐12 21

Kansliet Riktlinjer för lotteritillstånd Riktlinjer Kommunstyrelsen 2017‐09‐11 166

Kommundirektör Riktlinjer för medborgardialog Riktlinjer Kommunstyrelsen 2013‐10‐21 160 Bör uppdateras och följa riktlinjer från SKL.

Kvalitetssamordnare Riktlinjer för sponsring Riktlinjer Kommunfullmäktige 2017‐10‐30 124
Relativt ny och ingen ny input eller förslag till 
förändringar finns. 

Kansliet Riktlinjer för styrdokument Riktlinjer Kommunfullmäktige 2017‐12‐04 149

IT
Riktlinjer för styrning av IT‐
verksamhet Riktlinjer Kommunstyrelsen 2015‐05‐25 87 Måste anpassas med hänsyn till GDPR
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Ansvarig

Ansvarig avdelning/enhet Namn Dokumenttyp Antaget av
Datum (ÅÅÅÅ‐MM‐
DD)

§ Fortsatt status Motivering

BedömningStyrdokument Antaget

Förteckning över politiskt antagna   styrdokument: Kommunstyrelsen

Säkerhetssamordnare
Riktlinjer för systematiskt 
brandskyddsarbete Riktlinjer Kommunfullmäktige 2015‐05‐04 31

Upphandling
Riktlinjer för upphandling i Håbo 
kommun Riktlinjer Kommunstyrelsen 2014‐09‐01 113

Kansliet
Riktlinjer för ärendehantering i Håbo 
kommun Riktlinjer Kommunfullmäktige 2015‐06‐15 41

Behöver revideras, men är beroende av mycket 
annat. Revideras förslagsvis under 2019. 

Säkerhetssamordnare
Riktlinjer vid hot, våld och allvarliga 
trakasserier mot förtroendevalda Riktlinjer Kommunfullmäktige 2017‐12‐04 151

Kansliet

Uppdragsbeskrivning för 
kommunalråd, oppositionsråd och 
gruppledare Övrigt Kommunfullmäktige 2015‐06‐15 39

Kan komma att behöva revideras beroende på vad 
översynen över den politiska organisationen ger 
för resultat

Upphandling Upphandlingspolicy Policy Kommunfullmäktige 2013‐12‐16 102

Tekniska
VA‐taxa för Håbo kommuns allmänna 
vatten‐ och avloppsanläggning 2017  Taxa Kommunfullmäktige 2016‐06‐13 76

Bör gås igenom och revideras synkroniserat med 
att ABVA revideras.

Plan och utveckling Vattenprogram Program Kommunfullmäktige 2017‐09‐25 95

Kommundirektör Vision 2030 Vision Kommunstyrelsen 2014‐03‐24 35 Bör aktualitetsprövas av nya KF?

Kansliet Ägardirektiv för Håbo Marknads AB Övrigt Kommunfullmäktige 2018‐04‐03 40

Kansliet Ägardirektiv för Håbohus AB Övrigt Kommunfullmäktige 2018‐02‐26 15
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Ansvarig avdelning/enhet Namn Dokumenttyp Antaget av
Datum (ÅÅÅÅ‐MM‐
DD)

§ Fortsatt status Motivering

BedömningStyrdokument Antaget

Förteckning över politiskt antagna   styrdokument: Kommunstyrelsen

Plan och utveckling Översiktsplan Översiktsplan Kommunfullmäktige 2006‐06‐19 52

Revidering pågår redan, men kommer inte att vara 
avslutad för beslut tillsammans med övriga 
revideringar i början av 2019

Kvarstå

Upphävas

Revideras



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(6) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-04-20 KS 2017/00765 nr 81754 

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

 

Översyn över kommunens styrdokument 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar nämndernas aktualitetsprövning av 

styrdokument.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att styrdokumenten i tabell 1 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.  

7. Kommunfullmäktige beslutar att delegera ansvaret för revidering av 

styrdokumentet ”Policy för fordonstvättar” till bygg- och miljönämnden.  

8. Kommunfullmäktige beslutar att delegera ansvaret för revidering av 

styrdokumentet ”Reglemente för näringslivsrådet” till kommunstyrelsen.  

9. Kommunfullmäktige beslutar att vision 2030 ska tas upp för 

aktualitetsprövning under våren 2019. 

Kommunstyrelsens beslut 

10. Kommunstyrelsen beslutar att styrdokumenten i tabell 4 kvarstår och 

uppdrar till förvaltningen att lägga in dessa styrdokument i kommunens 

nya styrdokumentsmallar. 

11. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att revidera styrdokumenten 

i tabell 5. Revideringarna ska vara genomförda så att beslut kan fattas 

vid kommunstyrelsens första sammanträde 2019.  

12. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att ta fram ett förslag till 

program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata 
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utförare.   

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-04 § 149 att anta nya riktlinjer för 

kommunens styrdokument och beslutade i anslutning till detta att uppdra till 

nämnderna att genomföra en översyn över styrdokument inom nämndens 

ansvarsområde i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings anvisningar. 

Nedan framgår nämndernas förslag avseende de styrdokument som antagits 

av kommunfullmäktige (tabell 1-3) samt förvaltningens förslag gällande de 

styrdokument som ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde (tabell 4-

5). Eventuella kommentarer, motiveringar och förklaringar till förslagen 

framgår av tjänsteskrivelsen med bilagor.  

De styrdokument som inte förekommer i nämndernas redovisningar föreslås 

upphöra att gälla, i enlighet med de anvisningar för översynen som 

fullmäktige beslutade om 2017-12-04.  

Tabell 1. Kommunfullmäktiges beslut – styrdokument som kvarstår 

- Alkohol- och drogpolicy 

- Allmänt reglemente för nämnderna  

- Arkivreglemente 

- Arvodesregler 

- Avfallsföreskrifter 

- Avfallsplan 2016-2025 

- Avfallstaxa 

- Avgifter för handläggning av 

grävtillstånd och trafikanordnings-planer 

samt vite vid överträdelser 

- Bolagsordning för Håbo Marknads AB 

- Bolagsordning för Håbohus AB 

- Brandskyddsregler 

- Dagvattenpolicy 

- Handlingsprogram för förebyggande 

verksamhet enligt lagen om skydd mot 

olyckor 

- Integrations – och flyktingpolitiskt 

program (SOC) 

- Kommunikationspolicy 

- Krisberedskapsplan 2015-2018 

- Markanvisningspolicy 

- Miljöstrategi 

- Naturvårdsplan 

- Pensionspolicy 

- Plan för full delaktighet i Håbo 2016-

2019 (VON) 

- Plan- och bygglovstaxa (BMN) 

- Reglemente för bygg- och 

miljönämnden 

- Reglemente för kommunstyrelsen 

- Reglemente för krisledningsnämnden 

- Reglemente för näringslivsrådet - -- 

Reglemente för socialnämnden 

- Reglemente för valnämnden 

- Reglemente för vård- och 

omsorgsnämnden 

- Reglemente för 

överförmyndarnämnden 

- Regler för Jan Fridegårdpriset 

- Regler för kommunalt partistöd i Håbo 

kommun 

- Riktlinje för kommunal hyresgaranti i 

Håbo kommun (SOC) 

- Riktlinjer för sponsring 

- Riktlinjer för styrdokument 

- Riktlinjer för ärendehantering i Håbo 

kommun 

- Riktlinjer vid hot, våld och allvarliga 

trakasserier mot förtroendevalda 

- Taxa för offentlig kontroll inom 

livsmedelsområden (BMN) 

- Taxor och avgifter för musikskolan 

2016 (BOU) 

- Uppdragsbeskrivning för 

kommunalråd, oppositionsråd och 
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- Policy för förebyggandet av korruption 

- Policy för representation 

- Policy för uppvaktning av anställda 

och förtroendevalda 

- Reglemente för barn- och 

utbildningsnämnden 

 

gruppledare 

- Vattenprogram 

- Ägardirektiv för Håbo Marknads AB 

- Ägardirektiv för Håbohus AB 

- Översiktsplan 

 

Tabell 2. Kommunfullmäktiges beslut – styrdokument som revideras 

- Allmänna bestämmelser för brukande 

av kommunens vatten och 

avloppsanläggning (ABVA) 

- Allmänna ordningsföreskrifter för 

Håbo kommun 

- Arbetsmiljöpolicy 

- Arbetsordning för kommunfullmäktige 

- Avgift för borgerlig vigsel 

- Avgifter för kopia med mera av 

allmänna handlingar 

- Avgifter vid Håbo bibliotek 

- Avgifter, bilaga till riktlinjer för 

serveringstillstånd (SOC) 

- Bostadsförsörjningsprogram för 2015-

2018 med utblick mot 2030 

- Finanspolicy 

- IT-policy 

- Jämställdhetspolicy 

- Kunskap, demokrati, bildning:  

Biblioteksplan för Håbo kommun 2016-

2019 

- Policy för fordonstvättar (BMN) 

-Policy för slam och oljeavskiljare 

(BMN) 

- Policy för synpunktshantering 

- Policy för valfrihet och konkurrens 

- Regelverk för föreningsbidrag och 

föreningshyror i Håbo kommun 

- Reglemente för intern kontroll 

- Regler för kulturstipendium 

- Rehabiliteringspolicy 

- Riktlinjer för allmänhetens frågestund 

- Riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning och hantering av 

resultatutjämningsreserv 

- Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo 

kommun (SOC) 

- Riktlinjer för systematiskt 

brandskyddsarbete 

- Taxa för prövning och tillsyn inom 

miljöbalkens och strålskyddslagens 

område (BMN) 

- Upphandlingspolicy 

- VA-taxa för Håbo kommuns allmänna 

vatten- och avloppsanläggning 2017 

- Vision 2030  

 

Tabell 3. Kommunfullmäktiges beslut – styrdokument som upphävs 

- Företagspolicy 

 

Tabell 4. Kommunstyrelsens beslut – styrdokument som kvarstår 

- Föreskrifter för upprättande av 

arkivbeskrivning 

- Föreskrifter om gallring av allmänna 

handlingar 

- Reglemente för kommunala 

handlikapprådet, KHR 

- Reglemente för kommunala 

pensionärsrådet, KPR 
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- Föreskrifter om överlämnande av arkiv 

- Grafisk profil 

- Policy för bisyssla 

 

- Reglemente för tekniska utskottet 

- Riktlinjer för lotteritillstånd 

 

Tabell 5. Kommunstyrelsens beslut – styrdokument som revideras 

- Arbetsordning för ungdomsrådet 

- Attestreglemente 

- Chefpolicy 

- Delegationsordning för 

kommunstyrelsen 

- Dokumenthanteringsplan för 

kommunstyrelsen 

- Lönepolitiskt program 

- Policy för rökfri arbetsmiljö och 

arbetstid i Håbo kommun 

- Regler och anvisningar för grävning 

och schakt i allmän mark 

- Riktlinjer för informationssäkerhet 

- Riktlinjer för introduktion av ny 

personal 

- Riktlinjer för medborgardialog 

- Riktlinjer för styrning av IT-

verksamhet 

- Riktlinjer för upphandling i Håbo 

kommun 

 

Då kommunen saknar program med mål och riktlinjer för verksamheter som 

utförs av privata utförare föreslås kommunstyrelsen ge förvaltningen i 

uppdrag att ta fram ett sådant.  

Kommunfullmäktige föreslås också delegera ansvaret för revidering av 

Policy för fordonstvättar till bygg- och miljönämnden samt ansvaret för 

revidering av Reglemente för näringslivsrådet till kommunstyrelsen.  

Dessutom föreslås att vision 2030 ska aktualitetsprövas av nya 

kommunfullmäktige efter valet 2018. Detta då visionen är ett dokument av 

så stor principiell karaktär att det är viktigt att kommunfullmäktige bedömer 

att den är aktuell.   
 
Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-04 § 149 att anta nya riktlinjer för 

kommunens styrdokument och beslutade i anslutning till detta att uppdra till 

nämnderna att genomföra en översyn över styrdokument inom nämndens 

ansvarsområde i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings anvisningar. 

Resultatet ska redovisas vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2018. 

Av anvisningarna för översynen framgår att de styrdokument som inte 

omfattas av redovisningen till kommunfullmäktige per automatik upphör att 

gälla efter att fullmäktige tagit del av redovisningen.  

Nämndernas översyn 

Nämnderna har genomfört en översyn över sina styrdokument och lämnar 

också förslag till kommunfullmäktige kring styrdokumentens fortsatta status 

i de fall det är kommunfullmäktige som antagit styrdokumenten. Resultatet 

av nämndernas översyner redovisas i bilagor till tjänsteskrivelsen. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att invända mot de förslag till 
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beslut som nämnderna lämnar avseende de styrdokument som antagits av 

fullmäktige.  

Kommunstyrelsens översyn 

Även kommunstyrelsen ska göra en översyn över sina styrdokument samt 

lämna förslag till kommunfullmäktige kring dokumentens fortsatta status i 

de fall fullmäktige har antagit dokumenten.  Förvaltningens förslag till 

beslut, med kommentarer i förekommande fall, avseende de styrdokument 

som ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde redovisas även i bilaga 

till tjänsteskrivelsen.  

Reglementen  

Förvaltningen konstaterar att styrdokumentsöversynen omfattar ett stort 

antal reglementen. Dessa reglementens fortsatta status är beroende av beslut 

om kommunens politiska organisation, vilka behandlas i separat ärende till 

kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. Då det ännu inte är klart vad som 

blir resultatet av denna översyn föreslår förvaltningen att dessa 

styrdokument kvarstår i befintligt skick, men att de revideras om översynen 

över den politiska organisationen medför behov av revidering.  

Övriga styrdokument inom kommunstyrelsens ansvarsområde 

Förvaltningens förslag till fortsatt status för övriga styrdokument inom 

kommunstyrelsens ansvarsområde redovisas i bilaga. Inget av 

styrdokumenten föreslås upphävas. Ett antal föreslås revideras och övriga 

bedöms kunna kvarstå. Somliga av dem som i dagsläget kan kvarstå bedöms 

dock behöva revideras under 2019 eller på längre sikt.  

Övriga förslag till beslut 

Under den översyn som gjorts har förvaltningen noterat några andra behov 

avseende kommunens styrdokument. Dessa lyfts nedan.  

Program för uppföljning och insyn av privata utförare 

Utöver de styrdokument som setts över i översynen noterar förvaltningen att 

ett styrdokument skulle behöva tas fram. Enligt kommunallagen ska 

fullmäktige varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för 

verksamheter som utförs av privata utförare. Kommunen saknar i dagsläget 

ett sådant program. Då det åligger kommunstyrelsen att ge uppdrag om 

framtagande av kommunövergripande styrdokument föreslås 

kommunstyrelsen ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett program med 

mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare.  

Överföring av ansvar för policy för fordonstvättar och reglemente för 
näringslivsrådet 

Bygg- och miljönämnden föreslår i sitt beslut 2018-04-10 § 28 att ansvaret 

för revidering av styrdokumentet ”Policy för fordonstvättar” ska delegeras 
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till bygg- och miljönämnden. Kommunstyrelsens förvaltning har inget att 

invända angående detta.  

Vidare föreslås att kommunfullmäktige delegerar ansvaret för revidering av 

näringslivsrådets reglemente till kommunstyrelsen. På detta sätt hanteras det 

reglementet på samma sätt som övriga råds reglementen.  

Aktualtitetsprövning av Vision 2030 

Förvaltningen bedömer att det är lämpligt att en aktualitetsprövning av 

Vision 2030 ska göras av det nya kommunfullmäktige som tillträder efter 

valet 2018. Visionen är ett dokument av så stor principiell karaktär att det är 

viktigt att kommunfullmäktige bedömer att den är aktuell. Förvaltningen 

föreslår därför att visionen lyfts till kommunfullmäktige för 

aktualitetsprövning i inledningen av mandatperioden.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser, eventuella revideringar 

bedöms kunna ske inom ram.  

Uppföljning 

Beslutet följs upp genom den aktualitetsprövning som ska göras årligen i 

enlighet med kommunens riktlinjer för styrdokument.  

Beslutsunderlag 

– Styrdokumenten (Bifogas ej utan kan hittas på 

https://www.habo.se/kommun-och-politik/kommunala-policys-planer-

och-program.html.)  

– Förteckning över styrdokument inom kommunstyrelsens ansvarsområde    

– Bygg och miljönämndens beslut § 28 2018 

– Barn- och utbildningsnämndens beslut § 36 2018 med bilaga 

– Vård- och omsorgsnämndens beslut § 23 2018 med bilaga 

– Socialnämndens beslut § 19 2018 med bilaga 

– Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-04 § 149 

__________ 

Beslut skickas till 

Nämnderna, för kännedom och verkställighet  

Kommundirektör 

Kansliet, för uppföljning och verkställighet 

 

https://www.habo.se/kommun-och-politik/kommunala-policys-planer-och-program.html
https://www.habo.se/kommun-och-politik/kommunala-policys-planer-och-program.html
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§ 28 Dnr 2018/00020  

Översyn av Bygg- och miljönämndens styrdokument 

Bygg- och miljönämndens beslut 

1. Bygg- och miljönämnden föreslår Kommunfullmäktige att följande styr-

dokument revideras: 

 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens 

område 

 Policy för fordonstvättar, samt att ansvaret för styrdokumentet delegeras 

till Bygg- och miljönämnden  

2. Bygg- och miljönämnden föreslår Kommunfullmäktige att följande styr-

dokument kvarstår: 

 Plan och bygglovstaxa 

 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområden 

3. Bygg- och miljönämnden beslutar att följande styrdokument revideras: 

 Delegationsordningen 

 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 

 Policy för slam och oljeavskiljare för Håbo kommun.  

Sammanfattning  

Den kommunala verksamheten styrs förutom av författningar och lagar i 

huvudsak av olika styrdokument som antagits av kommunfullmäktige, 

kommunstyrelse eller av nämnd. Ett styrdokument reglerar vad som gäller 

för att bedriva en ändamålsenlig verksamhet och för att fylla den funktionen 

behöver styrdokumenten vara aktuella.  

Kommunfullmäktige antog den 4 december 2017 § 149 riktlinjer för styrdo-

kument, denna riktlinje ligger som grund för styrdokumenten i Håbo kom-

mun. Syftet med riktlinjerna är bland annat att skapa en enhetlig struktur 

och definition av kommunens olika styrdokument. Fullmäktige antog även 

nya mallar för styrdokument och uppdrog till nämnderna att genomföra en 

översyn över alla styrdokument inom nämndens ansvarsområde.  

I Håbo kommun finns det ett flertal olika typer av styrdokument och de han-

teras olika beroende på om dokumentet är politiskt antaget eller om det an-

tagits på tjänstemannanivå. Riktlinjer för styrdokumenten som antogs i de-
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cember 2017 innebar bland annat att en översyn över kommunens styrdo-

kument på politisk nivå ska ses över en gång per mandatperiod. 

För bygg- och miljönämnden redovisas de aktuella politiska antagna styrdo-

kumenten i bilagan. Sammanlagt är det sju styrdokument varav tre är an-

tagna i nämnden medan fyra har gått vidare till kommunfullmäktige för an-

tagande.  

Bedömningen är att Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och 

strålskyddslagens område behöver revideras med anledning av bland annat 

ändrade styrande förordningen angående köldmedier. Policyn för fordons-

tvättar är även den i behov av revidering. Styrdokumentet för Taxa för of-

fentlig kontroll inom livsmedelsområdena är aktuell och kvarstår. Plan och 

bygglovtaxan kvarstår, men bedömningen är att den bör bli föremål för re-

videring under år 2019. 

I förteckningen över styrdokumenten återfinns de styrdokument som är an-

tagna på nämndnivå och för dessa ska en årlig översyn ske med syfte att be-

döma om de fortfarande är aktuella, behöver revideras eller bör upphävas. 

De styrdokument som är antagna i kommunfullmäktige ska återredovisas till 

kommunfullmäktige i juni och då ska de framgå om dokumentet ska kvar-

stå, revideras eller upphävas. De styrdokument som ska revideras ska i sin 

reviderade tappning kunna antas i kommunfullmäktige senast i februari 

2019.  

De tre styrdokument som är antagna i bygg- och miljönämnden respektive 

miljö- och tekniknämnden, Lokala föreskrifter för att skydda människors 

hälsa och miljön, Policy för slam- och oljeavskiljare för Håbo kommun samt 

Delegationsordningen, avser att revideras under hösten 2018 och kommer 

upp för antagande till bygg- och miljönämnden. I de fall de finns styrdoku-

ment som antagits på tjänstemannanivå ska en översyn av dessa vara klar 

senast januari 2019.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 

 Förteckning styrdokument  

 Riktlinjer för styrdokument 2017-12-04 § 149 

 KS 2017/00064 nr 79279 

      ______________ 

Beslutet skickas till: 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Kommunstyrelsen 

 

 



Namn Dokumenttyp Antaget av
Datum (ÅÅÅÅ-MM-

DD)
§ Fortsatt status Motivering

Delegationsordning Barn- och 

utbildningsnämnden

Delegationsord

ning

Barn- och 

utbildningsnämnden 2018-02-28 21 Ny version fastställs 2018-04-04.

Informationshanteringsplan 2018 

barn- och utbildningsnänden Plan

Barn- och 

utbildningsnämnden 2017-12-06 111 Ses över årligen.

Handlingsplan för studie- och 

yrkesvägledning Plan

Barn- och 

utbildningsnämnden 2015-06-17 83 Bör ses över efter flera års tillämpning.

Handlingsplan för arbetet med 

information och uppföljning av elever 

i gymnasieåldern Plan Bildningsnämnden 2013-06-18 38 Är under översyn.

Policy och riktlinjer för avgifter och 

kostnader i förskola och skola Övrigt Skolnämnden 2014-03-03 14 Bör ses över efter flera års tillämpning.

Riktlinjer för barn- och elevhälsan i 

Håbo kommun Riktlinjer Ej politiskt fastställda riktlinjer. Inaktuella.

Reglemente för mottagande i 

grundsärskola i Håbo kommun Reglemente Skolnämnden 2012-06-20 50

Anvisningar kommer att tas fram på 

tjänstemannanivå.

Riktlinjer för ersättning vid förlängda 

studier-  gymnasieskola och 

gymnasiesärskola Riktlinjer

Barn- och 

utbildningsnämnden 2015-06-17 85 Bör ses över efter flera års tillämpning.

Taxor och avgifter för musikskolan 

2016 Avgifter Kommunfullmäktige 2015-12-14 90

Avvaktar regeringens beslut efter utredning 

om nationell strategi för samordning och 

uppföljning av den kommunala musik- och 

kulturskolan.

Förteckning över politiskt antagna   styrdokument: Barn- och utbildningsnämnden

Styrdokument Antaget Bedömning

Kvarstå 

Upphävas 

Revideras 

Kvarstå 

Upphävas 

Revideras 

Kvarstå 

Upphävas 

Revideras 

Kvarstå 

Upphävas 

Revideras 

Kvarstå 

Upphävas 

Revideras 

Kvarstå 

Upphävas 

Revideras 

Kvarstå 

Upphävas 

Revideras 

Revideras 

Kvarstå 

Upphävas 

Revideras 

Revideras 

Kvarstå 

Kvarstå 

Upphävas 

Revideras 



Intagningsregler för Håbo musikskola-  

ämneskurs Regler Bildningsnämnden 2010-02-24 13 Är under översyn.

Riktlinjer för tillsyn av fristående 

verksamheter - förskola, pedagogisk 

omsorg och fritidshem Riktlinjer Skolnämnden 2012-06-29

Regler för godkännande av fristående 

förskola/fritidshem/annan 

pedagogisk omsrg Regler Skolnämnden

Riktlinjer gällande tilläggsbelopp för 

gymnasieelever med omfattande 

behov av särskilt stöd Riktlinjer Bildningsnämnden 2010-12-08 86

Inte aktuell efter sammanslagning av 

nämnderna. 

Utbildningsplan för 

introduktionsprogrammen i Håbo 

kommun Plan

Barn- och 

utbildningsnämnden 2017-12-06 107

Regler för skolskjuts i Håbo kommun Regler

Barn- och 

utbildningsnämnden 2018-02-28 16 Reviderade regler fastställs 2018-04-04.

Riktlinjer för  reseersättning och 

inackorderingsbidrag Riktlinjer

Barn- och 

utbildningsnämnden 2017-04-05 22

Avgifter och betalning för förskola, 

fritidshem och pedagogisk omsorg Regler

Barn- och 

utbildningsnämnden 2017-11-01 95

Regler för placering i fritidshem Regler

Barn- och 

utbildningsnämnden 2015-11-04 118

Regler för placering i förskola och 

pedagogisk omsorg Regler

Barn- och 

utbildningsnämnden 2017-06-14 56 Förtydligande: Kvarstå

Regler för utbetalning av barn- och 

elevpeng (från 1 januari 2018 och 

framåt) Regler

Barn- och 

utbildningsnämnden 2015-12-09 145

Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå 

Upphävas 

Revideras 

Kvarstå 

Upphävas 

Revideras 

Kvarstå 

Upphävas 

Revideras 

Kvarstå 

Upphävas 

Revideras 

Kvarstå 

Upphävas 

Revideras 

Kvarstå 

Upphävas 

Revideras 

Kvarstå 

Upphävas 

Revideras 

Kvarstå 

Upphävas 

Revideras 

Kvarstå 

Upphävas 

Revideras 

Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras Upphävas 

Revideras Kvarstå 

Upphävas 

Revideras 

Kvarstå 

Upphävas 

Revideras Revideras 

Kvarstå 

Upphävas 

Revideras Revideras 

Kvarstå 

Upphävas 

Revideras 

Kvarstå 

Upphävas 

Revideras 

Revideras 

Kvarstå 

Upphävas 

Revideras Revideras Revideras 

Kvarstå 

Revideras 

Upphävas 

Revideras 

Upphävas 

Kvarstå 

Upphävas 

Revideras 



Regler för placering vid en skolenhet i 

förskoleklass och grundskola i Håbo 

kommun Regler

Barn- och 

utbildningsnämnden 2017-12-06 110

Revideras Revideras Revideras 

Kvarstå 

Upphävas 

Revideras 

Kvarstå Upphävas Revideras Kvarstå Upphävas Revideras 

Revideras 
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Tid och plats Kl. 18:00 onsdagen den 4 april 2018, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

  

Beslutande  

Ledamöter Carl-Johan Torstenson (M), Ordförande 

Björn Hedö (M), tjänstgörande ersättare för Lennart Carlsson 

Gunilla Alm (L) 

Arvo Väisänen (KD), tjänstgörande ersättare för Helene Zeland Bodin 

Sofie Bergengren (MP) 

Werner Schubert (S) 

Fredrik Anderstedt (S), tjänstgörande ersättare för Marcus Carson 

Cecilia Anna Rosrell (Båp), tjänstgörande ersättare för Akasya Randhav 

Nina Manninen (S) 

Linnea Bjuhr (SD) 

Owe Fröjd (Båp) 

Övriga närvarande  

Ersättare Helene Cranser (S) 

  
Tjänstemän Elisabeth Forsberg, förvaltningschef 

Viveca Ejnefjäll- Strömberg, administrativ chef 

Jill Turtola, nämndsekreterare 

Helena Johansson, nämndsekreterare 

Anna Walterholm, verksamhetschef förskola 

Somir Sinha Ray, tillträdande ordförande Lärarförbundet 
  

Justering  

Justerare Werner Schubert 

Dag och plats onsdagen den 4 april 2018, Övergransalen 

Justerade paragrafer §36 

  
  

Underskrifter  

Sekreterare 

 

  

Jill Turtola   

Ordförande 

 

  

Carl- Johan Torstenson  

Justerare 

 

 

Werner Schubert 
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-04-04 

Datum för 

anslags uppsättande 2018-04-05 

Datum för 

anslags nedtagande 2018-04-27 

Förvaringsplats 

för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningens kansli, Håbo kommun 

  

Underskrift   

 Jill Turtola  
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Innehållsförteckning 

BOU § 36 Dnr 2017/02866 
Översyn av barn- och utbildningsförvaltningens styrdokument 2018 ....................................... 4 
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BOU § 36 Dnr 2017/02866  

Översyn av barn- och utbildningsförvaltningens styrdokument 
2018 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden fastställer att tio styrdokument inom 

barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde kvarstår att gälla. 

2. Barn- och utbildningsnämnden fastställer att fem styrdokument inom 

barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde kvarstår med revidering. 

3. Barn- och utbildningsnämnden fastställer att övriga styrdokument inom 

barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde upphör att gälla. 

4. Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige antog den 4 december 2017 (§ 149) reviderade 

riktlinjer för styrdokument. 

Håbo kommuns riktlinjer för styrdokument syftar till att fastställa en 

kommungemensam definition för vad som utgör ett styrdokument, samt till 

att skapa en enhetlig terminologi och struktur för de olika dokumenten. 

Likaså avser riktlinjerna att ange beslutsnivå för dokumenten samt reglera 

hanteringen av styrdokumenten sedan de antagits. Riktlinjerna reglerar hur 

en kontinuerlig uppföljning av kommunens styrdokument ska ske. 

Tydliga styrdokument och en tydlig hantering av styrdokumenten är en 

viktig förutsättning både för att de ska kunna fungera som styrinstrument 

och för att kunna följas upp. 

För att antagna riktlinjer och tillhörande mallar ska implementeras på 

lämpligt vis, och som en grund för en rutin med regelbunden 

aktualitetsprövning, har kommunfullmäktige gett alla nämnder i uppdrag att 

genomföra en översyn över sina styrdokument.  

Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört en översyn av 

styrdokumenten, som enligt instruktion redovisas i bifogad förteckning. Av 

förteckningen framgår vilka styrdokument som föreslås kvarstå, vilka som 

föreslås revideras och vilka som föreslås upphävas. Eventuella styrdokument 

som inte är upptagna i förteckningen föreslås upphävas. 
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Beslutsunderlag 

– Förteckning av barn- och utbildningsnämndens styrdokument 2018 

– Protokoll från kommunfullmäktige, 2017-12-04, § 149 

– Riktlinjer för styrdokument, 2017-12-04 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 

med ordförandens förslag.    

______________ 

Beslutet skickas till: 

– Kommunstyrelsen 
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VON § 23 Dnr 2017/00053  

Översyn av styrdokument 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppräknade styrdokument från nr 1 – 13 

ska kvarstå. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppräknade styrdokument från nr 15 – 21 

ska revideras och vara antagna till senast nästa år, juni 2019. 

3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppräknade styrdokument från 22 – 23 

ska upphävas med omedelbar verkan.  

4. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att nr 14 – Plan för full 

delaktighet i Håbo 2016-2019 – ska kvarstå. 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige antog 2017-12-04 § 149 riktlinjer för styrdokument i 

Håbo kommun. Dessa riktlinjer innebär bland annat att en årlig översyn över 

kommunens styrdokument ska göras på tjänstemannanivå, samt att en översyn 

ska göras på politisk nivå en gång per mandatperiod.  

Fullmäktige antog även nya mallar för styrdokument och uppdrog till 

nämnderna att genomföra en översyn över alla styrdokument inom nämndens 

ansvarsområde. Denna första översyn kommer att utgöra grunden för 

kommande års aktualitetsprövningar. 

Styrdokument som ska kvarstå 
Delegationsordning.  

Dokumenthanteringsplan. 

Allmänna villkor för Håbo kommuns kundval inom hemtjänsten. 

Riktlinje för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för äldre och funktionsnedsatta. 

Riktlinje för färdtjänst och riksfärdtjänst. 

Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg. 

Riktlinje för avvikelsehantering inom hälso- och sjukvård och social omsorg. 

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter. 

Riktlinje individuellt förskrivna hjälpmedel inom kommunal hälso- och sjukvård. 

Riktlinje för läkemedelshantering inom vård- och omsorg (inklusive bilagor). 

Riktlinje för hantering och användning av medicintekniska produkter. 

Riktlinje för god vårdhygien inom vård- och omsorg. 

Riktlinje för palliativ vård i livets slutskede. 

Plan för full delaktighet i Håbo 2016-2019. 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-04-04  

Vård- och omsorgsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

VON § 23 Dnr 2017/00053 

Styrdokument som ska revideras 
Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Håbo kommun. 

Riktlinje för hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering i socialförvaltningen. 

Riktlinje för tandvårdsstöd till vissa äldre och funktionsnedsatta. 

Avgiftshantering inom äldre och handikappomsorgen. 

Riktlinje för dokumentation i patientjournalen. 

Riktlinje för informationssäkerhet i patientjournalen. 

Riktlinje för vissa skyddsåtgärder inom vård- och omsorg. 

Styrdokument som ska upphävas 
Konsekvensbeskrivning utifrån förslag till lokala värdighetsgarantier (hör ihop med 15). 

Riktlinje för service utan behovsprövning (ska ändras till att vara en rutin). 

Beslutsunderlag    
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-22, dok.nr 3036. 

Förteckning, excelfil. 

Fullmäktiges beslut, daterad 2017-12-04 § 149, dnr 2017/00064. 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Berörda avdelningschefer 

Kommunfullmäktige 

 



Namn Dokumenttyp Antaget av Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) § Fortsatt status Motivering

Delegationsordning Vård- och 
omsorgsnämnden

Delegationsord
ning

Vård- och 
omsorgsnämnden

2016-04-05 28

Dokumenthanteringsplan Vård- och 
omsorgsnämnden

Dokumenthant
eringsplan

Vård- och 
omsorgsnämnden

2015-03-03 30

Plan för full delaktighet i Håbo 2016-
2019 Plan Kommunfullmäktige 2016-12-12 152

Lokala värdighetsgarantier för 
äldreomsorgen i Håbo kommun Övrigt

Vård- och 
omsorgsnämnden

2015-02-03 15

Konsekvensbeskrivning utifrån förslag 
till lokala värdighetsgarantier Övrigt

Vård- och 
omsorgsnämnden

2015-02-03 15 Tillhör ovan, Lokala värdighetsgarantier

Allmänna villkor för Håbo kommuns 
kundval inom hemtjänsten Övrigt

Vård- och 
omsorgsnämnden

2015-12-08 120

Riktlinje för biståndsbedömning enligt 
socialtjänstlagen för äldre och 
funktionshindrade

Riktlinjer
Vård- och 
omsorgsnämnden

2016-04-05 29

Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst Riktlinjer
Vård- och 
omsorgsnämnden

2015-11-03 110

Riktlinjer för service utan 
behovsprövning Riktlinjer Socialnämnden 2011-08-30 87 Övergår till rutin, tjänstemannadokument

Riktlinje för social dokumentation för 
kommunala utförare inom vård- och 
omsorg 

Riktlinjer
Vård- och 
omsorgsnämnden

2017-04-04 33

Riktlinjer för avvikelsehantering inom 
Vård- och omsorgsnämndens område, 
hälso- och sjukvård och social omsorg 

Riktlinjer
Vård- och 
omsorgsnämnden

2016-02-02 6

Förteckning över politiskt antagna   styrdokument: Vård- och omsorgsnämnden
Styrdokument Antaget Bedömning

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras



Riktlinje för delegering av hälso- och 
sjukvårdsuppgifter Riktlinjer

Vård- och 
omsorgsnämnden

2016-09-06 59

Riktlinje för dokumentation i 
patientjournalen Riktlinjer Socialnämnden 2011-11-01 112

Riktlinjer avseende individuellt 
förskrivna hjälpmedel inom kommunal 
hälso- och sjukvård

Riktlinjer
Vård- och 
omsorgsnämnden

2016-09-06 60

Riktlinje för hälso- och sjukvård inklusive 
rehabilitering i socialförvaltningen Riktlinjer

Vård- och 
omsorgsnämnden

2016-02-02 5

Riktlinje för informationssäkerhet i 
patientjournalen Riktlinjer Socialnämnden 2011-11-01 112

Riktlinje för läkemedelshantering inom 
vård och omsorg (inkl. bilagor) Riktlinjer

Vård- och 
omsorgsnämnden

2015-05-05 55

Riktlinjer för hantering och användning 
av medicintekniska produkter  Riktlinjer

Vård- och 
omsorgsnämnden

2016-03-01 16

Riktlinje för vissa skyddsåtgärder inom 
vård och omsorg  Riktlinjer Socialnämnden 2012-04-24 44

Riktlinje för tandvårdsstöd till vissa äldre 
och funktionsnedsatta Riktlinjer Socialnämnden 2014-11-04 115

Riktlinje för god vårdhygien inom vård 
och omsorg Riktlinjer

Vård- och 
omsorgsnämnden

2016-09-06 58

Riktlinjer för palliativ vård i livets 
slutskede Riktlinjer

Vård- och 
omsorgsnämnden

2017-09-05 57

Avgiftshantering inom äldre- och 
handikappomsorgen Socialnämnden 2011-05-17 56

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras



KvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävas



Namn Dokumenttyp Antaget av
Datum (ÅÅÅÅ-MM-

DD)
§ Fortsatt status Motivering

Delegationsordning Socialnämnden

Delegationsord

ning Socialnämnden 2016-05-24 35

Dokumenthanteringsplan 

Socialnämnden

Dokumenthant

eringsplan Socialnämnden 2015-08-26 100

Kommungemensam handlingsplan 

för ökad integration Plan Socialnämnden 2016-02-23 10

Integrations- och flyktingpolitiskt 

program Program Kommunfullmäktige 2014-09-22 54

Ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete Övrigt Socialnämnden 2013-06-11 56

Regelverk för föreningsbidrag inom 

socialtjänsten Regler Socialnämnden 2011-02-11 20

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer Socialnämnden 2015-02-25 22

Riktlinjer: Vuxna med missbruks- och 

beroendeproblem Riktlinjer Socialnämnden 2015-03-25 33

Riktlinjer och rutiner för Lex Sarah i 

Håbo kommun Övrigt

Överflyttas till vård- och omsorgsnämnden, 

revideras i VON

Förteckning över politiskt antagna  styrdokument: Socialnämnden

Styrdokument Antaget Bedömning

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå



Riktlinjer för serveringstilltånd i Håbo 

kommun Riktlinjer Kommunfullmäktige 2012-11-12 124

Riktlinje för våld i nära relationer Riktlinjer Socialnämnden 2016-06-21 20

Riktlinjer för kommunal hyresgaranti 

i Håbo kommun Regler Kommunfullmäktige 2017-04-03 42

Avgifter, bilaga till Riktlinjer för 

serveringstillstånd Avgifter Kommunfullmäktige 2012-11-12 124

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

KvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasReviderasKvarståUpphävasRevideras



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2018-04-03  

Socialnämnden  

  

 

  

SN § 19 Dnr 2017/00030  

Översyn av styrdokument 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att uppräknade styrdokument från nr 1 till och 

med 7 ska kvarstå 

2. Socialnämnden beslutar att uppräknade styrdokument från nr 8 till och 

med 13 ska revideras och vara antagna av socialnämnden senast juni, 

2019 

3. Socialnämnden beslutar att Riktlinjer och rutiner för Lex Sarah i Håbo 

kommun ska överflyttas till vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige antog 2017-12-04 § 149 riktlinjer för styrdokument i 

Håbo kommun. Dessa riktlinjer innebär blad annat att en årlig översyn över 

kommunens styrdokument ska göras på tjänstemannanivå, samt att en över-

syn ska göras på politisk nivå en gång per mandatperiod. Kommunfullmäk-

tige antog även nya mallar för styrdokument och gav nämnderna i uppdrag 

att genomföra en översyn över samtliga styrdokument inom nämndens an-

svarsområde. Denna första översyn kommer att utgöra grunden för kom-

mande års aktualitetsprövningar.    

Styrdokument som ska kvarstå 

1. Delegationsordning socialnämnden 

2. Dokumenthanteringsplan socialnämnden 

3. Integrations och flyktingpolitiskprogram 

4. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

5. Regelverk för föreningsbidrag inom socialtjänsten 

6. Riktlinje för våld i nära relationer 

7. Riktlinje för kommunal hyresgaranti i Håbo kommun 

Styrdokument som ska revideras  

8. Kommungemensam handlingsplan för ökad integration 

9. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 

10. Riktlinje för vuxna med missbruks- och beroendeproblem 

11. Riktlinjer och rutiner för Lex Sarah i Håbo kommun,  

       överflyttas till vård och omsorgsnämnden 

12. Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun 

13. Avgifter, bilaga till Riktlinjer för serveringstillstånd 

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, översyn av styrdokument, SN2017/00030, nr31172 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-03 

Socialnämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

– Förteckning över politiskt antagna styrdokument: Socialnämnden,

SN2017/00030, nr 31174

– Kommunfullmäktiges beslut, daterad 2017-12-04 § 149, dnr 2017/00064

______________ 

Beslutet skickas till: 

Berörda avdelningschefer 

Kommunfullmäktige 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2017-12-04 

Kommunfullmäktige 

JUSTERA
RE 

EXPEDIERAD SIGNATU
R 

UTDRAGSBESTYRK
NING 

§ 149 Dnr 2017/00064 

Revidering av kommunens riktlinjer och mallar för 
styrdokument 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar ”Riktlinjer för styrdokument”.

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare riktlinjer för styrdokument (KF

2013-04-22 § 30). 

3. Kommunfullmäktige antar nya mallar för styrdokument. Alla nya

styrdokument ska från och med detta beslut läggas in i de nya mallarna. 

4. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att genomföra en översyn

över styrdokument inom nämndens ansvarsområde i enlighet med 

kommunstyrelsens förvaltnings anvisningar. Resultatet av översynen ska 

redovisas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2018.  

Sammanfattning 

Kommunens styrdokument regleras av ”Riktlinjer för styrdokument” som 

antogs av kommunfullmäktige 2013. Enligt dessa riktlinjer upphör 

styrdokument att gälla efter fyra år om inget nytt beslut fattas. Därför har 

kommunstyrelsens förvaltning sett över riktlinjerna och i detta arbete också 

sett över hur styrdokument hanteras generellt i kommunen.  

I arbetet har förvaltningen tagit fram förslag till nya riktlinjer för 

styrdokument, där den största skillnaden mot tidigare riktlinjer är att ett 

system för regelbunden aktualitetsprövning av kommunens styrdokument 

har införts. Likaså föreslår förvaltningen nya mallar för styrdokument, som 

bättre ger plats för den information som varje styrdokument, enligt 

riktlinjerna för styrdokument, ska innehålla.  

För att de föreslagna riktlinjerna och mallarna ska implementeras på 

lämpligt vis, och för att en grund för rutinen för regelbunden 

aktualitetsprövning ska skapas, föreslår förvaltningen också att alla nämnder 

ges i uppdrag att genomföra en översyn över sina styrdokument. 

Förvaltningen lämnar också förslag till instruktioner för hur denna översyn 

ska gå till.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2017-11-20 § 239 

Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-11-07 § 165 

Tjänsteskrivelse 2017-08-10 

Förslag till nya riktlinjer för styrdokument 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2017-12-04 

Kommunfullmäktige 

JUSTERA
RE 

EXPEDIERAD SIGNATU
R 

UTDRAGSBESTYRK
NING 

ID 2013.427 (Nuvarande riktlinjer för styrdokument) 

Förslag till instruktioner för översyn över befintliga styrdokument 

Bilaga: Förslag till mall för styrdokument på politisk nivå 

Bilaga: Förslag till mall för styrdokument på tjänstemannanivå 

Förteckning över befintliga styrdokument, enligt kommunens 

författningssamling på hemsidan 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Nämnderna, för åtgärd 

Kommunstyrelsens kansli, för åtgärd och till hemsidan 

Kommundirektör, för kännedom 




