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KALLELSE
Datum

2017-06-02
Kommunfullmäktige

Justeringssammanträde:
Torsdagen den 15 juni 2017 kl. 16:00, Konferensrum Glasburen

Påminnelse:
Sista dag att lämna in redovisning av partistöd är den 30 juni 2017

Ärenden
1.

Mötets öppnande
- Upprop
- Val av justerare och fastställande av tid för justeringssammanträde
- Fastställande av dagordning samt prövning av att kungörelse skett i laga ordning

2.

Svar på medborgarförslag: Förslag på lösning av parkeringsproblem vid våra
båtklubbar och för personer med båtsläp som sjösätter vid rampen mot Aronsborgs Konferenshotell
Förslagsställare: Lennart Wetterholm
Dnr 2017/00217

3.

Svar på motion: Folkomröstning angående kommunalt invandringsmottagande
Motionär: Linnea Bjuhr (SD)
Dnr 2016/00676

4.

Anmälan av ny motion: Namnbyte från "Dragets industriområde" till "Bålsta
Handelsplats"
Motionär: Michael Rubbestad (SD), Bengt Björkman (SD)
Dnr 2017/00372

5.

Pensionspolicy för Håbo kommun
Dnr 2017/00347

6.

Uppföljning av miljöstrategi för år 2016
Dnr 2017/00230

7.

Delårsuppföljning mars 2017
Dnr 2017/00341

8.

Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag och motioner, våren 2017
Dnr 2017/00327

9.

Regionförbundets likvidation inför beslut i kommunfullmäktige
Dnr 2017/00351

10.

Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Dnr 2017/00342
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KALLELSE
Datum

2017-06-02
Kommunfullmäktige

11.

Budget 2018
Dnr 2017/00348

12.

Eventuellt tillkommande ärenden: Nya medborgarförslag och motioner, interpellationer, frågor och valärenden

Ulf Winberg
Ordförande

Sara Widströmer
Sekreterare
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1(1)

ANVISNING
Datum

Vår beteckning

2016-03-16
Kommunstyrelsens kansli
Johan Utter, Kommunsekreterare
0171 525 02
johan.utter@habo.se

KS nr 328

Ärende 1

Mötets öppnande KF

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

POSTADRESS

TELEFON VÄXEL

BESÖKSADRESS

TELEFAX

746 52 Bålsta
Centrumleden 1

0171-525 00
0171-500 00

ORG.NR

212000-0241

HEMSIDA

www.habo.se
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E-POST

kommunstyrelsen@ha
bo.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-05-29

Ärende 2

Kommunstyrelsen

§ 139

Dnr 2017/00217

Svar på medborgarförslag: Förslag på lösning av
parkeringsproblem vid våra båtklubbar och för
personer med båtsläp som sjösätter vid rampen mot
Aronsborgs Konferenshotell
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Sammanfattning
I medborgarförslaget föreslås att en grus- eller asfaltplan ska färdigställas
vid Aronsborgs båthamn för att sommartid utgöra parkering för bilar med
båtsläp. Detta skulle lösa den parkeringsproblematik som varit i området
under somrarna. Vintertid skulle ytan kunna användas för att spola is och
därmed göra en skridskobana. Till förslaget bifogas en karta över lämplig
placering.
Förvaltningen är medveten om den parkeringsproblematik som beskrivs och
har fått två olika uppdrag relaterade till Aronsborgs båthamn. Dels har
förvaltningen fått i uppdrag att åstadkomma en gästhamn i Aronsborg (KS
2016-05-23 § 122) och dels att återkomma med förslag på parkeringslösning
för båttrailer och bilar vid Aronsborgsviken (KTU 2017-04-11 § 31). Detta
innebär således att förvaltningen arbetar med att se över området för att
bland annat lösa parkeringsproblematiken.
Dock bedömer förvaltningen att asfaltering eller grusning av en grönyta, i
enlighet med förslaget, inte är rätt väg att gå för att lösa
parkeringsproblemen. Detta eftersom grönytorna är till för rekreation för
allmänheten och därmed bör kvarstå.
När det gäller den del av förslaget som avser att en grus/asfaltsplan skulle
spolas till isbana på vintern bedömer förvaltningen att kommunen inte kan
ta på sig att ordna och hålla efter en sådan bana. Detta eftersom det är
förenat med arbetsinsatser som kommunen inte har resurser till.
Mot ovanstående bakgrund föreslår förvaltningen att medborgarförslaget
ska avslås. Aronsborgs båthamn och problematiken kring parkering där ska
dock även fortsättningsvis hanteras inom ramen för ovanstående uppdrag.
Beslutsunderlag
JUSTERA
RE

Tekniska utskottet 2017-05-16 § 38
Tjänsteskrivelse 2017-04-12
Medborgarförslag 2017-03-12
EXPEDIERAD
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-05-29
Kommunstyrelsen

______________

JUSTERA
RE

EXPEDIERAD
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-05-16
Tekniska utskottet

§ 38

Dnr 2017/00217

Medborgarförslag: Förslag på lösning av parkeringsproblem vid våra båtklubbar och för personer med
båtsläp som sjösätter vid rampen mot Aronsborgs
Konferenshotell
Tekniska utskottets beslut
1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Sammanfattning
I medborgarförslaget föreslås att en grus- eller asfaltplan ska färdigställas
vid Aronsborgs båthamn för att sommartid utgöra parkering för bilar med
båtsläp. Detta skulle lösa den parkeringsproblematik som varit i området
under somrarna. Vintertid skulle ytan kunna användas för att spola is och
därmed göra en skridskobana. Till förslaget bifogas en karta över lämplig
placering.
Förvaltningen är medveten om den parkeringsproblematik som beskrivs och
har fått två olika uppdrag relaterade till Aronsborgs båthamn. Dels har förvaltningen fått i uppdrag att åstadkomma en gästhamn i Aronsborg (KS
2016-05-23 § 122) och dels att återkomma med förslag på parkeringslösning
för båttrailer och bilar vid Aronsborgsviken (KTU 2017-04-11 § 31). Detta
innebär således att förvaltningen arbetar med att se över området för att
bland annat lösa parkeringsproblematiken.
Dock bedömer förvaltningen att asfaltering eller grusning av en grönyta, i
enlighet med förslaget, inte är rätt väg att gå för att lösa parkeringsproblemen. Detta eftersom grönytorna är till för rekreation för allmänheten och
därmed bör kvarstå.
När det gäller den del av förslaget som avser att en grus/asfaltsplan skulle
spolas till isbana på vintern bedömer förvaltningen att kommunen inte kan
ta på sig att ordna och hålla efter en sådan bana. Detta eftersom det är förenat med arbetsinsatser som kommunen inte har resurser till.
Mot ovanstående bakgrund föreslår förvaltningen att medborgarförslaget
ska avslås. Aronsborgs båthamn och problematiken kring parkering där ska
dock även fortsättningsvis hanteras inom ramen för ovanstående uppdrag.
Beslutsunderlag
 Medborgarförslag
 Tjänsteskrivelse
______________
JUSTERARE

EXPEDIERAD
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SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-05-16
Tekniska utskottet

Beslutet skickas till:

Förslagsställaren
Tekniska avdelningen
Plan- och utvecklingsavdelningen

JUSTERARE

EXPEDIERAD
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2017-04-12
Kommunstyrelsens kansli
Sara Widströmer, Kommunsekreterare
0171-525 61
sara.widstromer@habo.se

Medborgarförslag: Förslag på lösning av parkeringsproblem vid
våra båtklubbar och för personer med båtsläp som sjösätter vid
rampen mot Aronsborgs Konferenshotell
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Sammanfattning

I medborgarförslaget föreslås att en grus- eller asfaltplan ska färdigställas
vid Aronsborgs båthamn för att sommartid utgöra parkering för bilar med
båtsläp. Detta skulle lösa den parkeringsproblematik som varit i området
under somrarna. Vintertid skulle ytan kunna användas för att spola is och
därmed göra en skridskobana. Till förslaget bifogas en karta över lämplig
placering.
Förvaltningen är medveten om den parkeringsproblematik som beskrivs och
har fått två olika uppdrag relaterade till Aronsborgs båthamn. Dels har
förvaltningen fått i uppdrag att åstadkomma en gästhamn i Aronsborg (KS
2016-05-23 § 122) och dels att återkomma med förslag på parkeringslösning
för båttrailer och bilar vid Aronsborgsviken (KTU 2017-04-11 § 31). Detta
innebär således att förvaltningen arbetar med att se över området för att
bland annat lösa parkeringsproblematiken.
Dock bedömer förvaltningen att asfaltering eller grusning av en grönyta, i
enlighet med förslaget, inte är rätt väg att gå för att lösa
parkeringsproblemen. Detta eftersom grönytorna är till för rekreation för
allmänheten och därmed bör kvarstå.
När det gäller den del av förslaget som avser att en grus/asfaltsplan skulle
spolas till isbana på vintern bedömer förvaltningen att kommunen inte kan
ta på sig att ordna och hålla efter en sådan bana. Detta eftersom det är
förenat med arbetsinsatser som kommunen inte har resurser till.
Mot ovanstående bakgrund föreslår förvaltningen att medborgarförslaget
ska avslås. Aronsborgs båthamn och problematiken kring parkering där ska
dock även fortsättningsvis hanteras inom ramen för ovanstående uppdrag.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Inte aktuellt
Uppföljning

Inte aktuellt
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Vår beteckning

KS 2017/00217 nr 74779

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2017-04-12

Beslutsunderlag

– Medborgarförslag
__________

Beslut skickas till

Förslagsställaren, för kännedom
Tekniska avdelningen, för kännedom
Kansliet
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2(2)
Vår beteckning

KS 2017/00217 nr 74779

Personuppgifter skyddade enligt PUL
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-05-29

Ärende 3

Kommunstyrelsen

§ 114

Dnr 2016/00676

Svar på motion: Folkomröstning angående kommunalt
invandringsmottagande
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen då ämnet för folkomröstningen
inte ryms inom den kommunala kompetensen.
Sammanfattning
Linnea Bjuhr (SD) har överlämnat en motion till fullmäktige med förslaget
att kommunen ska hålla en kommunal folkomröstning om
flyktingmottagandet. Motionären menar att flyktingmottagandet skapar
problem bl.a. vad gäller kommunens bostadssituation och ekonomi.
Dessutom menar motionären att flyktingsituationen leder till ökad social oro
i kommunen. Motionären framför också att kommunen ska vara en
demokratisk kommun som uppmuntrar till kommunala folkomröstningar.
Juridiska förutsättningar för folkomröstning
De juridiska förutsättningarna för kommunala folkomröstningar återfinns i
kommunallagen (SFS 1991:900) samt i lagen om kommunala
folkomröstningar (SFS 1994:692).
I kommunallagens (KL) 5 kap. 23 § framgår att ett ärende om att hålla
folkomröstning i en viss fråga får väckas i fullmäktige om 10 % av de
röstberättigade kommunmedlemmarna, inom en sex månaders period, så
begär. Enligt 5 kap. 34 § KL kan folkomröstning även hållas efter beslut av
fullmäktige som ett led av beredningen av ett visst ärende.
Om fullmäktige beslutar att hålla en kommunal folkomröstning ska
föreskrifterna i lagen om kommunala folkomröstningar följas. I korthet
innebär detta att en kommunal folkomröstning får i stort sett lika stora
administrativa och kostnadsmässiga effekter som vid ett allmänt val.
Juridiska förutsättningar för kommuner inom migrationspolitikens
område
Sveriges migrationspolitik handhas av riksdag och regering och faller
därmed inte inom den kommunala kompetensen, vilken föreskrivs i 2 kap. 1
§ kommunallagen samt i lagen om vissa kommunala befogenheter (SFS
2009:47). Migrationspolitik är med andra ord inte en kommunal fråga och
en folkomröstning i frågan på kommunal nivå skulle därför inte leda till
något. Oavsett utfall så kan kommunen inte agera utifrån resultatet, då
kommunen saknar laglig grund och mandat att agera i migrationspolitiken.
JUSTERA
RE

EXPEDIERAD
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-05-29
Kommunstyrelsen

Det finns idag gällande lagstiftning som reglerar mottagandet och
fördelningen av nyanlända till landets kommuner. En kommun är skyldig
enligt 5 § lag (SFS 2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare
för bosättning, att efter anvisning ta emot nyanlända. Av förordning (SFS
2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner § 2 framgår att det
totala antalet nyanlända som omfattas av kommunanvisning under år 2017
är 23 600. För Uppsala län är antalet 1 031 och för Håbo kommun 84 st.
Av förordning (SFS 2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare
för bosättning § 5 framgår att det är länsstyrelsen som beslutar om
fördelning av länstalet till länets kommuner. Enligt 9 § lag (SFS 2016:38)
om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning kan
länsstyrelsens beslut om fördelning inte överklagas.
Förvaltningens bedömning
Mot bakgrund av ovanstående gör kommunstyrelsens förvaltning
bedömningen att en folkomröstning så som den föreslås i motionen inte är
förenlig med den kommunala kompetensen eller med gällande lagstiftning,
så till vida att kommunen saknar laglig grund att agera utifrån
folkomröstningens resultat. Mottagandet regleras i lag och förordning och är
därmed inget som kommunen kan påverka. Av denna anledning skulle en
folkomröstning i frågan bli verkningslös.
En kommunal folkomröstning kostar dessutom ca 500 tkr att genomföra och
att gå vidare med en kommunal folkomröstning i en fråga där kommunen
saknar mandat att agera kan inte, enligt förvaltningens mening, anses vara
en försvarbar hantering av kommunala skattemedel.
Därmed föreslår förvaltningen att motionen ska avslås.
Beslutsunderlag
-

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16 § 88
Tjänsteskrivelse 2016-12-19
Motion 2016-12-12

Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Rubbestad (SD) yrkar:
-

JUSTERA
RE

Att motionen bifalles och genomförs i samband med ordinarie val.
Att utfallet av en omröstning ses som en riktlinje för den kommunala
viljan att beakta i det politiska arbetet.

EXPEDIERAD
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-05-29
Kommunstyrelsen

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag
eller Michael Rubbestads (SD) yrkande och finner då att kommunstyrelsen
bifaller arbetsutskottets förslag.
Reservation
Michael Rubbestad (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

______________

JUSTERA
RE

EXPEDIERAD
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-05-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 88

Dnr 2016/00676

Svar på motion: Folkomröstning angående kommunalt
invandringsmottagande
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige avslår motionen då ämnet för folkomröstningen
inte ryms inom den kommunala kompetensen.
Sammanfattning
Linnea Bjuhr (SD) har överlämnat en motion till fullmäktige med förslaget
att kommunen ska hålla en kommunal folkomröstning om
flyktingmottagandet. Motionären menar att flyktingmottagandet skapar
problem bl.a. vad gäller kommunens bostadssituation och ekonomi.
Dessutom menar motionären att flyktingsituationen leder till ökad social oro
i kommunen. Motionären framför också att kommunen ska vara en
demokratisk kommun som uppmuntrar till kommunala folkomröstningar.
Juridiska förutsättningar för folkomröstning
De juridiska förutsättningarna för kommunala folkomröstningar återfinns i
kommunallagen (SFS 1991:900) samt i lagen om kommunala
folkomröstningar (SFS 1994:692).
I kommunallagens (KL) 5 kap. 23 § framgår att ett ärende om att hålla
folkomröstning i en viss fråga får väckas i fullmäktige om 10 % av de
röstberättigade kommunmedlemmarna, inom en sex månaders period, så
begär. Enligt 5 kap. 34 § KL kan folkomröstning även hållas efter beslut av
fullmäktige som ett led av beredningen av ett visst ärende.
Om fullmäktige beslutar att hålla en kommunal folkomröstning ska
föreskrifterna i lagen om kommunala folkomröstningar följas. I korthet
innebär detta att en kommunal folkomröstning får i stort sett lika stora
administrativa och kostnadsmässiga effekter som vid ett allmänt val.
Juridiska förutsättningar för kommuner inom migrationspolitikens område
Sveriges migrationspolitik handhas av riksdag och regering och faller
därmed inte inom den kommunala kompetensen, vilken föreskrivs i 2 kap. 1
§ kommunallagen samt i lagen om vissa kommunala befogenheter (SFS
2009:47). Migrationspolitik är med andra ord inte en kommunal fråga och
en folkomröstning i frågan på kommunal nivå skulle därför inte leda till
något. Oavsett utfall så kan kommunen inte agera utifrån resultatet, då
kommunen saknar laglig grund och mandat att agera i migrationspolitiken.
Det finns idag gällande lagstiftning som reglerar mottagandet och
fördelningen av nyanlända till landets kommuner. En kommun är skyldig
JUSTERA
RE

EXPEDIERAD
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-05-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott

enligt 5 § lag (SFS 2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare
för bosättning, att efter anvisning ta emot nyanlända. Av förordning (SFS
2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner § 2 framgår att det
totala antalet nyanlända som omfattas av kommunanvisning under år 2017
är 23 600. För Uppsala län är antalet 1 031 och för Håbo kommun 84 st.
Av förordning (SFS 2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare
för bosättning § 5 framgår att det är länsstyrelsen som beslutar om
fördelning av länstalet till länets kommuner. Enligt 9 § lag (SFS 2016:38)
om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning kan
länsstyrelsens beslut om fördelning inte överklagas.
Förvaltningens bedömning
Mot bakgrund av ovanstående gör kommunstyrelsens förvaltning
bedömningen att en folkomröstning så som den föreslås i motionen inte är
förenlig med den kommunala kompetensen eller med gällande lagstiftning,
så till vida att kommunen saknar laglig grund att agera utifrån
folkomröstningens resultat. Mottagandet regleras i lag och förordning och är
därmed inget som kommunen kan påverka. Av denna anledning skulle en
folkomröstning i frågan bli verkningslös.
En kommunal folkomröstning kostar dessutom ca 500 tkr att genomföra och
att gå vidare med en kommunal folkomröstning i en fråga där kommunen
saknar mandat att agera kan inte, enligt förvaltningens mening, anses vara
en försvarbar hantering av kommunala skattemedel.
Därmed föreslår förvaltningen att motionen ska avslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-12-19
Motion 2016-12-12
Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Rubbestad (SD) yrkar:
-

Att motionen bifalles och genomförs i samband med ordinarie val.
Att utfallet av en omröstning ses som en riktlinje för den kommunala
viljan att beakta i det politiska arbetet.

Carina Lund (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag eller
Michael Rubbestads (SD) yrkande och finner då att arbetsutskottet bifaller
förvaltningens förslag.
JUSTERA
RE

EXPEDIERAD
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-05-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Reservation
Michael Rubbestad (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
______________

JUSTERA
RE

EXPEDIERAD
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2016-12-19
Kommunstyrelsens kansli
Johan Utter, Kommunsekreterare
0171-525 02
johan.utter@habo.se

Motion: Folkomröstning angående kommunalt
invandringsmottagande
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige avslår motionen då ämnet för folkomröstningen
inte ryms inom den kommunala kompetensen.
Sammanfattning

Linnea Bjuhr (SD) har överlämnat en motion till fullmäktige med förslaget
att kommunen ska hålla en kommunal folkomröstning om
flyktingmottagandet. Motionären menar att flyktingmottagandet skapar
problem bl.a. vad gäller kommunens bostadssituation och ekonomi.
Dessutom menar motionären att flyktingsituationen leder till ökad social oro
i kommunen. Motionären framför också att kommunen ska vara en
demokratisk kommun som uppmuntrar till kommunala folkomröstningar.
Juridiska förutsättningar för folkomröstning

De juridiska förutsättningarna för kommunala folkomröstningar återfinns i
kommunallagen (SFS 1991:900) samt i lagen om kommunala
folkomröstningar (SFS 1994:692).
I kommunallagens (KL) 5 kap. 23 § framgår att ett ärende om att hålla
folkomröstning i en viss fråga får väckas i fullmäktige om 10 % av de
röstberättigade kommunmedlemmarna, inom en sex månaders period, så
begär. Enligt 5 kap. 34 § KL kan folkomröstning även hållas efter beslut av
fullmäktige som ett led av beredningen av ett visst ärende.
Om fullmäktige beslutar att hålla en kommunal folkomröstning ska
föreskrifterna i lagen om kommunala folkomröstningar följas. I korthet
innebär detta att en kommunal folkomröstning får i stort sett lika stora
administrativa och kostnadsmässiga effekter som vid ett allmänt val.
Juridiska förutsättningar för kommuner inom migrationspolitikens område

Sveriges migrationspolitik handhas av riksdag och regering och faller
därmed inte inom den kommunala kompetensen, vilken föreskrivs i 2 kap. 1
§ kommunallagen samt i lagen om vissa kommunala befogenheter (SFS
2009:47). Migrationspolitik är med andra ord inte en kommunal fråga och
en folkomröstning i frågan på kommunal nivå skulle därför inte leda till
något. Oavsett utfall så kan kommunen inte agera utifrån resultatet, då
kommunen saknar laglig grund och mandat att agera i migrationspolitiken.
Det finns idag gällande lagstiftning som reglerar mottagandet och
fördelningen av nyanlända till landets kommuner. En kommun är skyldig
enligt 5 § lag (SFS 2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2016-12-19

för bosättning, att efter anvisning ta emot nyanlända. Av förordning (SFS
2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner § 2 framgår att det
totala antalet nyanlända som omfattas av kommunanvisning under år 2017
är 23 600. För Uppsala län är antalet 1 031 och för Håbo kommun 84 st.
Av förordning (SFS 2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare
för bosättning § 5 framgår att det är länsstyrelsen som beslutar om
fördelning av länstalet till länets kommuner. Enligt 9 § lag (SFS 2016:38)
om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning kan
länsstyrelsens beslut om fördelning inte överklagas.
Förvaltningens bedömning

Mot bakgrund av ovanstående gör kommunstyrelsens förvaltning
bedömningen att en folkomröstning så som den föreslås i motionen inte är
förenlig med den kommunala kompetensen eller med gällande lagstiftning,
så till vida att kommunen saknar laglig grund att agera utifrån
folkomröstningens resultat. Mottagandet regleras i lag och förordning och är
därmed inget som kommunen kan påverka. Av denna anledning skulle en
folkomröstning i frågan bli verkningslös.
En kommunal folkomröstning kostar dessutom ca 500 tkr att genomföra och
att gå vidare med en kommunal folkomröstning i en fråga där kommunen
saknar mandat att agera kan inte, enligt förvaltningens mening, anses vara
en försvarbar hantering av kommunala skattemedel.
Därmed föreslår förvaltningen att motionen ska avslås.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Förvaltningens förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser.
Om kommunfullmäktige skulle välja att bifalla motionen så har andra
kommuner räknat på ungefär vad en kommunal folkomröstning kostar att
genomföra. Det finns ingen entydighet i beräkningarna, men en summa
någonstans runt 500 tkr är ett rimligt antagande för en kommun av Håbos
storlek.
Uppföljning

Beslutet följs ej upp.
Beslutsunderlag

– Motion 2016-12-12

__________

Beslut skickas till

Motionären
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Motion om folkomröstning angående kommunalt
invandringsmottagande
Vid 2016 års slut ska Håbo ha tagit emot 78 ensamkommande invandrarungdomar till kommunen. För
nästkommande år är prognosen 100 personer. Mottagandet innebär bland annat kostnadsökningar,
högre tryck på bostadsmarknaden och ökad mångkultur. Sverigedemokraterna menar att
kommuninvånarna borde få göra sin röst hörd i frågan om fortsatt mottagande till Håbo kommun.
Kostnaderna för flyktingmottagandet till Sverige är höga. Kommunerna får i dagsläget ekonomisk
hjälp från staten för att klara av situationen. Det finns dock flera exempel på kommuner som påtalat att
det statliga stödet är för lågt. Några exempel är Norberg 1 och Västerås2. Dessutom vill nio av tio
kommunalråd ha högre statligt stöd enligt en enkät som SVT har utfört. 3 Efter två år upphör det statliga
stödet och kostnaderna övergår till kommunerna, något som kommer anstränga kommunens ekonomi.
I dags dato, den 29 november 2016, väntar cirka 4500 personer på att få hyra en bostad via
kommunens bostadskö. Ett ökat invandringsmottagande medför att behovet av bostäder ökar. Den nya
bosättningslagen gör dessutom att kommunen tvingas ordna bostäder åt migranterna på ett eller annat
sätt, något som gör att övriga medborgare får stå tillbaka på bostadsmarknaden.
Med en ökad invandring kommer också en ökad mångkultur, något som har många negativa
konsekvenser för samhället. Bara genom att se till Håbos grannkommun Upplands-Bro blir detta
tydligt. I Upplands-Bro är stenkastning, misshandel och smällare vanligt förekommande inslag.
Sverigedemokraterna som enda parti, förespråkar ett nollmottagande, samtidigt som övriga partier
verkar för ett ökat mottagande. Bland allmänheten växer engagemanget och intresset för frågan. Det
mest demokratiska är att låta kommuninvånarna göra sin röst hörd i denna fråga som påverkar
kommunen i betydande omfattning.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:


att Håbo kommun ska vara en demokratisk kommun som uppmuntrar till kommunala
folkomröstningar.



att Håbo kommun genomföra en folkomröstning om invandringsmottagandet så snart som
möjligt.

Bålsta den 29 november 2016
Linnea Bjuhr
Ledamot (SD) Håbo kommunfullmäktige

1

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/kraver-mer-statligt-stod-for-flyktingmottagande 23/32015
2
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastmanland/krav-pa-mer-statligt-stod 13/10-2013
3
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/kraver-mer-statligt-stod-for-flyktingmottagande 23/32015
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2017-05-16
Kommunstyrelsens kansli
Sara Widströmer, Kommunsekreterare
0171-525 61
sara.widstromer@habo.se

Ärende 4

Motion: Namnbyte från "Dragets industriområde" till "Bålsta
Handelsplats"
Förslag till beslut

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

Michael Rubbestad (SD) och Bengt Björkman (SD) har överlämnat en
motion till fullmäktige. Motionärerna föreslår att Dragets industriområde
ska byta namn till Bålsta handelsplats för att bättre avspegla den verksamhet
som bedrivs där.
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 2017-05-15
__________

Beslut skickas till

Kommunstyrelsens kansli
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2017-05-15

Motion: Namnbyte till "Bålsta Handelsplats"
Utvecklingen i Dragets industriområde har de senaste åren utvecklats till ett renodlat
handelsområde, endast ett fåtal industriella verksamheter finns kvar idag. Ett antal nya företag och
verksamheter är intresserade av etablering och det blir mer och mer handel.
Med andra ord har verksamheten förändrats från just industri till handel och det är därför rimligt
att även områdets namn avspeglar den verksamhet som främst bedrivs.
Sverigedemokraterna föreslår därför att området byter namn till "Bålsta Handelsplats" för att rent
namnmässigt överensstämma med den faktiska verksamheten dels underlätta orienteringen för
potentiella kunder.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna
Att

det nuvarande området "Dragets industriområde" byter namn till "Bålsta
Handelsplats"

Bengt Björkman (SD) och Michael Rubbestad (SD)
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Sammanträdesdatum

2017-05-29
Kommunstyrelsen

§ 118

Ärende 5

Dnr 2017/00347

Pensionspolicy för Håbo kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar Pensionspolicy för Håbo kommun.
Sammanfattning
Kollektivavtalet om tjänstepensioner ger i vissa frågor kommunen som
arbetsgivare möjlighet att träffa individuella överenskommelser med
medarbetare eller fatta ensidiga arbetsgivarbeslut. Pensionspolicyn beskriver
ett antal ställningstaganden där kollektivavtalets huvudregel ger ett
friutrymme.
Policyn syftar till att göra Håbo kommun till en attraktiv arbetsgivare och
säkerställer en konsekvent hantering av pensionsfrågorna i kommunen.
Beslutsunderlag
-

Personal- och förhandlingsutskottet 2017-05-15 § 17
Tjänsteskrivelse 2017-05-11
Pensionspolicy för Håbo kommun 2017-05-11

______________

JUSTERA
RE

EXPEDIERAD
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-05-15
Personal- och förhandlingsutskottet

§ 17

Dnr 2017/00347

Pensionspolicy
Personal- och förhandlingsutskottet förslag till
Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige antar Pensionspolicy för Håbo kommun.
Sammanfattning
Kollektivavtalet om tjänstepensioner ger i vissa frågor kommunen som
arbetsgivare möjlighet att träffa individuella överenskommelser med
medarbetare eller fatta ensidiga arbetsgivarbeslut. Pensionspolicyn beskriver
ett antal ställningstaganden där kollektivavtalets huvudregel ger ett
friutrymme.
Policyn syftar till att göra Håbo kommun till en attraktiv arbetsgivare och
säkerställer en konsekvent hantering av pensionsfrågorna i kommunen.
Beslutsunderlag
Pensionspolicy för Håbo kommun
______________

JUSTERA
RE

EXPEDIERAD
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2017-05-11
Kommunstyrelsens förvaltning
Personalavdelningen
Marisa Lindblom, personalchef
0171-525 21
marisa.lindblom@habo.se

Pensionspolicy
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige antar Pensionspolicy för Håbo kommun.
Sammanfattning

Kollektivavtalet om tjänstepensioner ger i vissa frågor kommunen som
arbetsgivare möjlighet att träffa individuella överenskommelser med
medarbetare eller fatta ensidiga arbetsgivarbeslut. Pensionspolicyn beskriver
ett antal ställningstaganden där kollektivavtalets huvudregel ger ett
friutrymme.
Policyn syftar till att göra Håbo kommun till en attraktiv arbetsgivare och
säkerställer en konsekvent hantering av pensionsfrågorna i kommunen.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Det är i dagsläget inte möjligt att beskriva de ekonomiska konsekvenserna
av den föreslagna planen. De faktiska kostnaderna är beroende av vilka
åtgärder man väljer att genomföra.
Uppföljning

I enlighet med Håbo kommuns ”Riktlinjer för styrdokument” gäller denna
policy fyra år från fastställandedatum. Därutöver görs översyn och
uppdatering vid behov som föranletts av förändringar inom kommunen eller
i lagar och kollektivavtal på pensionsområdet.
Beslutsunderlag

– Pensionspolicy för Håbo kommun
__________

Beslut skickas till

Samtliga förvaltningar
Personalavdelningen
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Pensionspolicy för Håbo kommun

Dokumentansvarig: Personalchef
Antagen:
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POLICY
Datum

2017-05-11
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Innehållsförteckning
Allmänt ____________________________________________________ 3
Uppdatering ________________________________________________ 3
Pension till medarbetare ____________________________________ 3
Särskild avtalspension _________________________________________ 3
Pensionsnivå _____________________________________________________
Slutbetalning av tjänstepension _____________________________________
Pensionens upphörande ___________________________________________
Minskning med förvärvsinkomst _____________________________________
Uppgiftsskyldighet _________________________________________________

4
4
4
4
4

Förkortad arbetstid_____________________________________________ 4
Alternativa pensionslösningar __________________________________ 5
Alternativ KAP-KL _________________________________________________
AKAP-KL för födda före 1986 _______________________________________
Möjlighet att kvarstå i tidigare pensionsplan __________________________
Medarbetare som beviljats partiell sjukersättning före 1998 ____________

5
6
6
6

Parallella anställningar _________________________________________ 7
Löneväxling ___________________________________________________ 7
Kostnadsneutralitet ________________________________________________ 7
Beloppsgränser och avdrag ________________________________________ 7
Ändringar och varseltid ____________________________________________ 8
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Stanna kvar-försäkring _________________________________________ 8
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Frivilliga gruppförsäkringar _____________________________________ 9

Information om pension _____________________________________ 9
Information till medarbetare ____________________________________ 9
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POLICY
Datum

2017-05-11

Allmänt
Kollektivavtalen om tjänstepension ger i vissa frågor kommunen som
arbetsgivare möjlighet att träffa individuella överenskommelser med
medarbetare eller fatta ensidiga arbetsgivarbeslut. Denna policy beskriver
ett antal ställningstaganden som Håbo kommun gjort i sådana
pensionsfrågor där kollektivavtalens huvudregel ger ett friutrymme.
Policyn syftar till att göra Håbo kommun till en attraktiv arbetsgivare och
säkerställa en konsekvent hantering av pensionsfrågorna i kommunen.

Uppdatering
I enlighet med Håbo kommuns ”Riktlinjer för styrdokument” gäller denna
policy fyra år från fastställandedatum. Därutöver görs översyn och
uppdatering vid behov som föranletts av förändringar inom kommunen eller
i lagar och kollektivavtal på pensionsområdet.

Pension till medarbetare
För medarbetare i Håbo kommun gäller i normalfallet kollektivavtalen om
tjänstepension KAP-KL (för födda 1985 och tidigare) och AKAP-KL (för
födda 1986 och senare). Medarbetare som beviljats sjukersättning före 2006
omfattas i stället av det tidigare pensionsavtal som gällde vid tidpunkten för
sjukersättningens beviljande.
Genom kollektivavtalen KAP-KL och AKAP-KL tjänar medarbetaren in
tjänstepension, och dessutom kan efterlevande få rätt till
efterlevandepension om medarbetaren avlider under tiden hen har en
anställning i kommunen, eller strax efter avslutad anställning.
Förmåner vid övertalighet regleras huvudsakligen i omställningsavtalet
KOM-KL. Vissa av pensionspolicyns förmåner kan dock bli aktuella vid
övertalighet i särskilda fall.
Pensionspolicyn beslutas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen är
anställnings-, löne- och pensionsmyndighet för samtliga medarbetare.
Beslutsordningen framgår av kommunstyrelsens delegationsordning. Alla
överenskommelser ska vara skriftliga.
En överenskommelse om en pensionsförmån enligt denna policy kan
påverka medarbetarens allmänna pension, ersättningar enligt
socialförsäkringsbalken eller från avtalsförsäkringar. Kommunen ger ingen
kompensation för en sådan eventuell påverkan.
Särskild avtalspension

Särskild avtalspension är en tidsbegränsad pension på hel- eller deltid.
Medarbetaren får särskild avtalspension fram till ordinarie pensionsålder
eller till dess att övrig tjänstepension börjar betalas ut.
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POLICY
Datum

2017-05-11

Kommunen kan undantagsvis bevilja medarbetare som fyllt 61 särskild
avtalspension på hel- eller deltid, beroende på de behov som finns i det
enskilda fallet. Särskild avtalspension kan vara ett alternativ vid övertalighet
eller när det är personalpolitiskt motiverat.
Pensionsnivå

Pensionsnivån vid särskild avtalspension är 60 % av den fasta lönen vid
avgångstidpunkten. I övrigt ska reglerna om särskild avtalspension enligt
KAP-KL respektive AKAP-KL gälla.
Slutbetalning av tjänstepension

Under tid med särskild avtalspension betalas avgifter till ordinarie
tjänstepension in. Avgiftsunderlaget beräknas enligt det kollektivavtal som
gäller för medarbetaren vid avgången. För KAP-KL innebär det § 12 mom 3
och för AKAP-KL bilaga 4 § 3.
Pensionens upphörande

Särskild avtalspension på heltid betalas ut fram till kalendermånaden innan
medarbetaren fyller 65, och särskild avtalspension på deltid till
kalendermånaden innan medarbetaren fyller 67. Om kvarvarande anställning
upphör tidigare, upphör även den särskilda avtalspensionen på deltid vid
samma tidpunkt som anställningen. Även uttag av intjänad pensionsrätt
971231 eller förmånsbestämd ålderspension innebär att rätten till särskild
avtalspension upphör.
Minskning med förvärvsinkomst

Särskild avtalspension ska samordnas (minskas) med förvärvsinkomst, dock
inte förvärvsinkomst från eventuell kvarvarande deltidsanställning i
kommunen. Ett prisbasbelopp per år undantas från samordning.
Om en medarbetare med särskild avtalspension utför arbete utan ersättning,
mot låg ersättning, eller får annan ersättning än i form av förvärvsinkomst,
kan kommunen besluta att minska pensionen med hänsyn till en uppskattad
inkomst som bedöms vara skälig.
Uppgiftsskyldighet

Medarbetare med särskild avtalspension är skyldig att lämna de uppgifter
om samordningsbara ersättningar, inkomster, oavlönat arbete med mera som
behövs för att pensionen ska kunna beräknas.
Förkortad arbetstid

För att skapa förutsättningar för ett längre arbetsliv eller hantera
verksamhetsförändringar, kan kommunen bevilja medarbetare som fyllt 63
omreglerad anställning till minskad arbetstid med delvis reducerad lön och
bibehållet tjänstepensionsintjänande. Det sker enligt den så kallade
80/90/100-principen: Lönen minskas med 10 % mindre än minskningen av
sysselsättningsgraden, och inbetalningen av avgifter till medarbetarens
tjänstepension fortsätter enligt den tidigare sysselsättningsgraden.
Minskningen av sysselsättningsgraden måste vara minst tjugo
procentenheter.
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Datum

2017-05-11

Som tjänstepensionsgrundande lön räknas aktuell lön omräknad till den
sysselsättningsgrad som gällde före omregleringen.
Om medarbetaren utan kommunens godkännande tar annat arbete samtidigt
som arbetstiden i kommunen minskas, kan kommunen besluta att minska
lönen och tjänstepensionsintjänandet till att endast omfatta den nya, lägre
sysselsättningsgraden.
Medarbetaren är skyldig att lämna de uppgifter om ersättningar, inkomster
och oavlönat arbete med mera som kommunen behöver för att bedöma
rätten till förmånen.
Alternativa pensionslösningar

Kommunen erbjuder möjlighet till följande alternativa pensionslösningar:
 Alternativ KAP-KL
 AKAP-KL för födda före 1986
 Kvarstående i tidigare pensionsplan
Syftet med erbjudandet är att stärka kommunens möjlighet att såväl
rekrytera som behålla högre chefer i konkurrens med andra arbetsgivare.
En medarbetare som valt någon av de alternativa lösningarna kan inte återgå
till den ordinarie lösningen så länge anställningen i kommunen består.
Alternativ KAP-KL

Alternativ KAP-KL erbjuds till förvaltningschefer och chefer med
motsvarande befattning. Pensionslösningen kan bara erbjudas dem som är
födda 1985 och tidigare. Denna avgränsning följer av kollektivavtalets
bestämmelser.
Alternativ KAP-KL innebär att det framtida intjänandet av
förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL byts mot en
avgiftsbestämd ålderspension. Övriga pensionsförmåner inom KAP-KL
behålls oförändrade eller följer kommunens pensionspolicy.
Jämfört med den ordinarie förmånsbestämda ålderspensionen innebär
alternativ KAP-KL större flexibilitet och möjlighet till individuell
anpassning.
Alternativ KAP-KL är kostnadsneutral för kommunen. Pensionsförmånen
tryggas genom tjänstepensionsförsäkring med löpande premiebetalning.
Premien motsvarar den som kommunen skulle ha betalat om den
förmånsbestämda ålderspensionen tryggats med försäkring.
Medarbetaren väljer om premien ska placeras i traditionell försäkring eller
fondförsäkring, samt om försäkringen ska innehålla återbetalningsskydd
eller inte. Återbetalningsskydd innebär att det samlade pensionskapitalet
betalas ut till förmånstagarna som en månadsvis pension om den anställde
avlider. Försäkringsbolag anvisas av kommunen.
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POLICY
Datum

2017-05-11

Pensionen utbetalas tidigast från 55 års ålder efter överenskommelse med
försäkringsbolaget.
AKAP-KL för födda före 1986

Medarbetare som är födda före 1986 och har en månadslön över 62,5 % av
inkomstbasbeloppet kan vid nyanställning i Håbo kommun komma överens
med arbetsgivaren om att övergå till att omfattas av AKAP-KL i stället för
KAP-KL. I dessa fall tillämpar kommunen de partsgemensamma riktlinjerna
vid överenskommelse om AKAP-KL. Detta innebär bland annat beräkning
av eventuella tilläggsavgifter och tillhandahållande av det partsgemensamma informationsmaterialet om sådan övergång.
Möjlighet att kvarstå i tidigare pensionsplan

För medarbetare med månadslön över 83,5 % av inkomstbasbeloppet ger
KAP-KL och AKAP-KL möjlighet att stå kvar i tidigare tjänstepensionsplan
vid nyrekrytering. Kommunen kan undantagsvis medge detta, om det i det
enskilda fallet bedöms nödvändigt för att kunna rekrytera nyckelkompetens.
Kvarstående i tidigare, kollektivavtalad pensionsplan kan också förekomma
vid verksamhetsövergång till kommunen. Detta sker i så fall efter
individuell utredning och kan vara aktuellt för medarbetare nära pension och
tidsbegränsat för medarbetare som inte är fullt arbetsföra vid
övergångstidpunkten.
En förutsättning för alla kvarståenden är att kommunen har möjlighet att ta
över inbetalningarna till den aktuella pensionslösningen. För en medarbetare
född 1986 eller senare ska kvarstående i tidigare tjänstepensionsplan
anmälas till Pensionsnämnden.
Medarbetare som beviljats partiell sjukersättning före 1998

Medarbetare som beviljats sjukersättning på deltid före ikraftträdandet av
PFA 98 omfattas av det gamla pensionsavtalet PA-KL. Avtalets
konstruktion, i kombination med den reallöneutveckling som skett sedan
mitten av 1990-talet och den reformerade allmänna pensionen, gör att en del
av dessa medarbetare riskerar att få en mycket låg tjänstepension trots
många års anställning i Håbo kommun.
För medarbetare som omfattas av PA-KL på grund av partiell
sjukersättning, tillämpar kommunen alternativ beräkning. Den alternativa
beräkningen innebär att en livränta enligt PA-KL § 15 beräknas per
avgångstidpunkten från anställningen med följande anpassningar:



Pensionsunderlaget utgörs av vid pensionstidpunkten faktiskt
utbetald lön omräknad till heltid.
Aktuellt inkomstbasbelopp används i stället för förhöjt prisbasbelopp
vid fastställande av gränsen för 7,5, 20 respektive 30 basbelopp.

Om livräntan beräknad på detta sätt överstiger kompletteringspensionen
beräknad enligt kollektivavtalet, utges mellanskillnaden som en livsvarig
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pensionsförstärkning som årligen indexeras med prisbasbeloppets
utveckling.
Parallella anställningar

Att ha parallella deltidsanställningar hos mer än en arbetsgivare kan vara
ogynnsamt i tjänstepensionshänseende för medarbetaren jämfört med en
heltid, om den sammanlagda månadslönen överstiger 62,5 % av
inkomstbasbeloppet. En situation med parallella deltider kan bli aktuell om
Håbo kommun delar någon nyckelkompetens med en annan huvudman.
Förutsatt att anställningarna har ett nära samband och att det ligger i
kommunens intresse att medarbetaren kan upprätthålla båda anställningarna,
tillämpar Håbo kommun de centrala parternas rekommendation avseende
pensionsavgift enligt AKAP-KL vid samtidiga anställningar. Detta
förutsätter att AKAP-KL gäller för medarbetaren i samtliga kommunala
anställningar.
Genom att tillämpa rekommendationen blir det möjligt för kommunen att
betala sin del av medarbetarens hela tjänstepensionsintjänande, samtidigt
som medarbetaren trots sina parallella deltidsanställningar kan tjäna in en
tjänstepension som motsvarar en samlad heltidsanställning.
Löneväxling

Samtliga tillsvidareanställda har möjlighet att pensionsspara via ett
överenskommet månatligt bruttolöneavdrag. Om årslönen efter löneväxling
understiger 8,07 inkomstbasbelopp, rekommenderar kommunen inte
löneväxling, eftersom intjänandet av allmän pension då kan komma att
påverkas.
Försäkringsbolag för det löneväxlade beloppet anvisas av kommunen.
Medarbetaren har möjlighet att välja mellan traditionell försäkring och
fondförsäkring.
Kostnadsneutralitet

Löneväxlingen ska vara kostnadsneutral för kommunen. Anställda som
löneväxlar får därför ett tilläggsbelopp som bestäms av skillnaden mellan
lönebikostnad och särskild löneskatt på pensionskostnader. Storleken
justeras löpande från samma tidpunkt som antingen lönebikostnaden eller
den särskilda löneskatten ändras.
Kostnadsneutraliteten innebär också att löneväxlingen så långt möjligt inte
ska påverka medarbetarens ordinarie tjänstepension eller andra förmåner i
anställningen. Därför ska bruttolönen före löneväxling utgöra
pensionsgrundande lön enligt kollektivavtalet, fast kontant lön enligt
löneavtalet vid lönerevision och grund för beräkning av lönerelaterade
tillägg och avdrag.
Beloppsgränser och avdrag

Lägsta belopp att löneväxla är 500 kr per månad, och maximalt 20 % av
bruttolönen får växlas.
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Löneväxling görs endast de månader det finns lön att dra det överenskomna
beloppet ifrån. De månader utbetald lön är mindre än det löneväxlade
beloppet, på grund av till exempel sjukdom, föräldraledighet eller annan
tjänstledighet, görs uppehåll i löneväxlingen.
Ändringar och varseltid

Löneväxlingen ska regleras i ett individuellt avtal mellan medarbetaren och
Håbo kommun.
Ett avtal om löneväxling börjar gälla senast tre månader efter att anmälan
har kommit in till kommunen. Medarbetaren kan ändra löneväxlingsbelopp
en gång per kalenderår och efter en varseltid om tre månader.
Kommunen och medarbetaren har tre månaders ömsesidig uppsägningstid
av avtalet. Om förutsättningarna för löneväxlingen ändras genom
förändringar i lag eller kollektivavtal, har såväl medarbetaren som
kommunen möjlighet att säga upp avtalet med omedelbar verkan.
Förhöjd pensionsavgift

I särskilda fall, där det bedöms nödvändigt i en rekrytering, kan kommunen
erbjuda förhöjd pensionsavgift till tjänstepensionen utöver de nivåer som
anges i kollektivavtalet. I första hand kan det bli aktuellt om någon
medarbetare bedöms förlora i tjänstepensionshänseende på att byta
anställning till Håbo kommun.
Stanna kvar-försäkring

För att stärka kommunens möjlighet att rekrytera och behålla särskilt
svårrekryterad nyckelkompetens kan kommunen teckna en stanna kvarförsäkring för en medarbetares räkning.
Håbo kommun åtar sig att i framtiden betala en villkorad lön eller extra
pensionsutbetalning till medarbetaren, om hen kvarstår i sin anställning
under avtalad tid. Efter avtalsperiodens slut kan medarbetaren välja att lyfta
värdet av den villkorade lönen som en engångsutbetalning eller som en
löpande utbetalning.
Kommunen betalar under den avtalade perioden varje månad in en premie
till en kapitalförsäkring som ägs av kommunen. Den villkorade lönen eller
den extra pensionsutbetalningen till medarbetaren motsvarar sedan vid varje
given tidpunkt det belopp som Håbo kommun vid samma tillfälle kan
erhålla från försäkringen.
Om medarbetaren avslutar sin anställning vid ett tidigare tillfälle, faller
rätten till en framtida villkorad lön/extra pensionsutbetalning.
Villkor

Vid överenskommelse om stanna kvar-försäkring gäller:
 Avtalad period får inte vara längre än fem år
 Summan av den månatliga premien får vid heltidsanställning per år
inte överstiga medarbetarens avtalade månadslön
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Närmare villkor för utfästelsen regleras i ett individuellt avtal mellan
kommunen och medarbetaren.
Frivilliga gruppförsäkringar

Håbo kommun har för avsikt att ta fram ett antal gruppförsäkringar som
betalas via nettolöneavdrag. Erbjudandet riktar sig till medarbetare med
anställning tills vidare eller för viss tid, dock minst sex månader. Exempel
på försäkringar som kan komma att ingå i erbjudandet är livförsäkring,
sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring och barnförsäkring.

Information om pension
Information till medarbetare

För information om sin tjänstepension kan alla kommunens medarbetare
kontakta Pensionshjälpen vid KPA Pension. Medarbetarna får dessutom
årligen information om intjänad tjänstepension. KPA Pension tillhandahåller
även information och valblankett till de medarbetare som ska välja
försäkringsbolag för avgiftsbestämd ålderspension. Det försäkringsbolag
som medarbetaren valt informerar sedan om pensionskapitalets utveckling.
Utöver skyldigheten i kollektivavtalen erbjuder kommunen även
informationsträffar och chefsträffar om pension. Inför beslut om löneväxling
får medarbetaren en personlig genomgång och rådgivning.
Eftersom vissa av förmånerna i denna policy kan påverka ersättningar från
försäkringar och trygghetssystem, bör medarbetaren inför en sådan
överenskommelse upplysas om denna effekt. Medarbetaren hänvisas till
Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan för närmare svar på frågan om
vad beslutet kan innebära för hen.
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Sammanträdesdatum

2017-05-29

Ärende 6

Kommunstyrelsen

§ 124

Dnr 2017/00230

Uppföljning av miljöstrategi för år 2016
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisad uppföljning av
miljöstrategin för verksamhetsåret 2016.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog en miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling
i Håbo kommun 2015-02-23. Uppföljning och utvärdering av miljöstrategin
ska ske årligen av kommunfullmäktige och nämnderna i samband med
verksamhetsberättelsen och årsredovisningen. En heltäckande redovisning
av kommunens arbete ska sammanställas.
Varje förvaltning och kommunalt bolag har fått redovisa åtgärder som har
utförts 2016 i linje med miljöstrategin. I sammanställningen för hela
kommunen redovisas åtgärderna kopplat till miljöstrategins tre huvudmål
och tio delmål. Nyckeltal där förvaltningarna eller de kommunala bolagen
har haft mål finns redovisat. Ett eller flera nyckeltal för respektive mål
presenteras för att ge en övergripande bild över Håbo kommun. Nyckeltalen
som redovisas är framtagna av och används av Sveriges Ekokommuner
(SEKOM), som Håbo fick beviljat medlemskap i 2016-12-14. I den här
uppföljningen används ett urval av nyckeltalen som indikatorer för hur
kommunen ligger till inom respektive mål. För varje delmål följer en
beskrivning av förvaltningarnas och de kommunala bolagens arbete för att
målen ska uppnås.
I likhet med föregående års uppföljning kan det konstateras att flest
rapporterade åtgärder kan kopplas till de två första målen, fossilbränslefri
kommun och giftfri och resurseffektiv kommun. Framtagandet av en
handlingsplan för miljöstrategin är en viktig åtgärd. För det tredje målet,
naturmiljöer med mångfald, har färre åtgärder utförts. Det kan konstateras
att mycket arbete som sker inom förvaltningarna ligger i linje med
miljöstrategin. Kopplingen mellan de specifika målen och utförda åtgärder
kan dock bli tydligare.
Beslutsunderlag
-

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16 § 81
Tjänsteskrivelse 2017-03-23
Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun, KF
2015-02-23 § 6, KS 2014/70 dokumentnummer 57443

______________
JUSTERA
RE

EXPEDIERAD
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-05-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 81

Dnr 2017/00230

Uppföljning av miljöstrategi för år 2016
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisad uppföljning av
miljöstrategin för verksamhetsåret 2016.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog en miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling
i Håbo kommun 2015-02-23. Uppföljning och utvärdering av miljöstrategin
ska ske årligen av kommunfullmäktige och nämnderna i samband med
verksamhetsberättelsen och årsredovisningen. En heltäckande redovisning
av kommunens arbete ska sammanställas.
Varje förvaltning och kommunalt bolag har fått redovisa åtgärder som har
utförts 2016 i linje med miljöstrategin. I sammanställningen för hela
kommunen redovisas åtgärderna kopplat till miljöstrategins tre huvudmål
och tio delmål. Nyckeltal där förvaltningarna eller de kommunala bolagen
har haft mål finns redovisat. Ett eller flera nyckeltal för respektive mål
presenteras för att ge en övergripande bild över Håbo kommun. Nyckeltalen
som redovisas är framtagna av och används av Sveriges Ekokommuner
(SEKOM), som Håbo fick beviljat medlemskap i 2016-12-14. I den här
uppföljningen används ett urval av nyckeltalen som indikatorer för hur
kommunen ligger till inom respektive mål. För varje delmål följer en
beskrivning av förvaltningarnas och de kommunala bolagens arbete för att
målen ska uppnås.
I likhet med föregående års uppföljning kan det konstateras att flest
rapporterade åtgärder kan kopplas till de två första målen, fossilbränslefri
kommun och giftfri och resurseffektiv kommun. Framtagandet av en
handlingsplan för miljöstrategin är en viktig åtgärd. För det tredje målet,
naturmiljöer med mångfald, har färre åtgärder utförts. Det kan konstateras
att mycket arbete som sker inom förvaltningarna ligger i linje med
miljöstrategin. Kopplingen mellan de specifika målen och utförda åtgärder
kan dock bli tydligare.
Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse 2017-03-23
Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun, KF
2015-02-23 § 6, KS 2014/70 dokumentnummer 57443

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2017-03-23
Bygg- och miljöförvaltningen
Plan- och utvecklingsavdelningen
Kristoffer Andersson, Miljösamordnare
0171-52518
kristoffer.andersson@habo.se

Uppföljning av miljöstrategi för verksamhetsår 2016
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisad uppföljning av
miljöstrategin för verksamhetsåret 2016.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog en miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling
i Håbo kommun 2015-02-23. Uppföljning och utvärdering av miljöstrategin
ska ske årligen av kommunfullmäktige och nämnderna i samband med
verksamhetsberättelsen och årsredovisningen. En heltäckande redovisning
av kommunens arbete ska sammanställas.
Varje förvaltning och kommunalt bolag har fått redovisa åtgärder som har
utförts 2016 i linje med miljöstrategin. I sammanställningen för hela
kommunen redovisas åtgärderna kopplat till miljöstrategins tre huvudmål
och tio delmål. Nyckeltal där förvaltningarna eller de kommunala bolagen
har haft mål finns redovisat. Ett eller flera nyckeltal för respektive mål
presenteras för att ge en övergripande bild över Håbo kommun. Nyckeltalen
som redovisas är framtagna av och används av Sveriges Ekokommuner
(SEKOM), som Håbo fick beviljat medlemskap i 2016-12-14. I den här
uppföljningen används ett urval av nyckeltalen som indikatorer för hur
kommunen ligger till inom respektive mål. För varje delmål följer en
beskrivning av förvaltningarnas och de kommunala bolagens arbete för att
målen ska uppnås.
I likhet med föregående års uppföljning kan det konstateras att flest
rapporterade åtgärder kan kopplas till de två första målen, fossilbränslefri
kommun och giftfri och resurseffektiv kommun. Framtagandet av en
handlingsplan för miljöstrategin är en viktig åtgärd. För det tredje målet,
naturmiljöer med mångfald, har färre åtgärder utförts. Det kan konstateras
att mycket arbete som sker inom förvaltningarna ligger i linje med
miljöstrategin. Kopplingen mellan de specifika målen och utförda åtgärder
kan dock bli tydligare.
Ärendet

Kommunfullmäktige antog en miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling
i Håbo kommun 2015-02-23. Uppföljning och utvärdering av miljöstrategin
ska ske årligen av kommunfullmäktige och nämnderna i samband med
verksamhetsberättelsen och årsredovisningen. En heltäckande redovisning
av kommunens arbete ska sammanställas.

40

Vår beteckning

KS 2017/00230 nr 74131

2(4)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2017-03-23

Varje förvaltning och kommunalt bolag har fått redovisa åtgärder som har
utförts 2016 i linje med miljöstrategin. I sammanställningen för hela
kommunen redovisas åtgärderna kopplat till miljöstrategins tre inriktningar
och tio målsättningar. Nyckeltal där förvaltningarna eller de kommunala
bolagen har haft mål finns redovisat. Ett eller flera nyckeltal för respektive
mål presenteras för att ge en övergripande bild över Håbo kommun.
Nyckeltalen som redovisas är framtagna av Sveriges Ekokommuner
(SEKOM), som Håbo fick beviljat medlemskap i 2016-12-14. I den här
uppföljningen används ett urval av nyckeltalen som indikatorer för hur
kommunen ligger till inom respektive mål. För varje delmål följer en
beskrivning av förvaltningarnas och de kommunala bolagens arbete för att
målen ska uppnås.
Fossilbränslefri kommun
Nyckeltal kopplade till målet:


Koldioxidutsläpp per invånare



Andel förnybar och återvunnen energi i kommunägda lokaler

Håbo kommun har målsättningen att den interna verksamheten ska vara
fossilbränslefri år 2030, och hela kommunen 2050. Utsläppen av
växthusgaser som t.ex. koldioxid (CO2) speglar samhällets förbränning av
fossila bränslen. Det senaste rapporterade värdet från 2013 uppgår till 3,9
ton CO2 per invånare och år. (Statistik från RUS, Nationell
emissionsdatabas). Trenden är positiv och utsläppen minskar. För att vara
fossilbränslefri kommunal organisation år 2030 behöver andelen förnybar
och återvunnen energi i kommunala lokaler vara 100 procent. 2016 var 98
procent av den totala elenergi- och värmeproduktionen förnybar.
Kommunens mål att minska den årliga energiförbrukningen med 1 procent
uppnåddes dock inte. Utfallet var 38 procent högre än måltalet. Håbo hus
har ökat sin energianvändning med 5 procent jämfört med föregående år
(källa: Håbo hus Energideklaration 2016). Dock bytte Håbo hus
energirapporteringssystem 2016, vilket gör att jämförelsen med tidigare år
inte går att säkerställa. Håbo hus har också ökat mängden egenproducerad
förnybar energi genom investeringar i solceller. 2016 var andelen
miljöklassade fordon i kommunens fordonsflotta 33 procent, vilket är
samma nivå som för 2015. Det finns påtagliga brister i hur uppföljning sker
kring bilanvändandet bl.a. drivmedelsförbrukning och körsträckor.
Upphandling av ny miljömässigt bra bilpool har startats, och beräknas vara
klar under 2017.
En förvaltningsövergripande handlingsplan för miljöstrategin har tagits
fram. I den presenteras vilka åtgärder som ska utföras, vem som är ansvarig
(en eller flera förvaltningar) samt när åtgärden ska vara utförd.
Tidsintervallet sträcker sig från 2017- 2020. Kommunen deltar också i olika
sammarbeten och nätverk för att öka kunskaperna kring energi och klimat
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och främja hållbar utveckling. T.ex. SEKOM, Energi- och
klimatrådgivningen och Biogas Öst.
Det giftfria och resurseffektiva Håbo
Nyckeltal kopplade till målet:


Andel jordbruksmark med miljöstöd för ekologisk odling



Inköp av ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen



Andel miljöcertifierade skolor och förskolor



Mängd hushållsavfall per person

Ekologisk livsmedelsproduktion är en viktig del som bidrar till giftfritt och
hållbart samhälle. Andelen ekologisk odlad jordbruksmark är låg i
kommunen och har varierat mellan 2-7 procent mellan 2009-2015. 7 procent
2015. Andelen ekologiska livsmedel sjönk från 39 till 27 procent mellan
2015 och 2016. En bidragande orsak var periodvisa brister i utbudet av
ekologiska varor. Under 2015 var en förskola (Annehill) och en skola
(Västerängsskolan) miljöcertifierade enligt Grön Flagg. Tyvärr tappade båda
sin certifiering 2016. I december 2016 av blev däremot Håbo hus
miljödiplomerade enligt Svensk miljöbas.
Ett mått som kan användas för att visa på hushållens resursutnyttjande och
konsumtionsmönster är avfallsmängd. Mängden hushållsavfall har legat på
en jämn nivå, runt 600kg/person sedan flera år tillbaka. Senaste mätningen
är från 2014. En ny avfallsplan antogs 2016, och syftet med den är att
minska avfallsmängden och öka återvinningen. Källsortering
uppmärksammas också inom flera verksamheter, bl.a. gruppboendet
Lindegårdsvägen. Konceptet giftfri förskola har uppmärksammats av barnoch utbildningsförvaltningen och under året har utrensningar skett av
produkter som kan innehålla skadliga ämnen. Kemikalieanvändningen i
förskolorna har också minskat kraftigt genom införande av ny
rengöringsmetod med partikelfritt vatten. Arbetet med att fasa ut
kvicksilverlampor till förmån för LED i utebelysningen har fortsatt.
Kommunen har under året fortsatt arbetet med att ta fram en ny
översiktsplan och ett tillägg om landsbygdsutveckling i strandnära områden
antogs under våren. Ett vattenprogram är påbörjat och beräknas kunna antas
under 2017.
Naturmiljöer med mångfald

Nyckeltal kopplade till målet:


Andel skyddad natur
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Att skydda land- och vattenområden bidrar till ökad biologisk mångfald,
sammanhängande ekosystem och minskad risk för undanträngning av
naturen. Det är ett bra verktyg för att bevara ekosystemtjänster, t.ex.
dricksvattenproduktion, luftrening, rekreationsmöjligheter och
klimatreglering. Andelen skyddad mark och vatten i Håbo ligger sedan
många år på 14,6 procent. I Håbo kommuns Naturvårdsplan (2010) finns en
kartläggning över områden med höga natur- och friluftslivsvärden. Många
av dessa saknar idag skydd och här finns det potential för kommunen att öka
andelen skyddad mark.
I den kommande översiktsplanen är en strategi att fokusera på att förtätning
i redan befintlig bebyggelse istället för att ta nya naturmiljöer i anspråk. Det
är bra ur synpunkten att en del större naturområden kan förbli orörda. Dock
ökar för att viktig tätortsnära natur byggs bort. För att hitta värdefulla gröna
stråk som ska bevaras planeras det för att ta fram en grönstrukturplan 2017.
Bygg- och miljöförvaltningen har arbetat med kompetensutveckling hos
medarbetare inom natur- och vattenvård samt strandskyddslagstiftning.
Kommunen driver också en naturskola, Vattunöden, i naturreservatet på
Kalmarnäslandet. Där bedrivs undervisning för kommunens skolbarn (F-9).

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Beslutet föranleder inga ekonomiska konsekvenser
Uppföljning

Beslutet ska inte följas upp
Beslutsunderlag

– Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun, KF
2015-02-23 §6, KS 2014/70 dokumentnummer 57443
– Skrivelse – Uppföljning av miljöstrategi för verksamhetsår 2016,
KS2017/00230 nr 74259
__________

Beslut skickas till

Samhällsplanerare
Bygg- och miljöförvaltningen
Samtliga nämnder
Håbo hus AB
Håbo Marknad AB
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Bygg- och miljöförvaltningen
Plan- och utvecklingsavdelningen
Kristoffer Andersson, miljösamordnare
0171-52518
Kristoffer.andersson@habo.se

Skrivelse - Uppföljning av miljöstrategi för verksamhetsåret
2016
Miljöstrategin är ett viktigt verktyg för hållbar utveckling i kommunen. Den
innehåller tre övergripande mål som samlar Håbos Vision 2030 och de
nationella och regionala miljökvalitetsmålen. Varje mål har tre till fyra
delmål som anger inriktningar för hur kommunen ska arbeta för att nå
huvudmålen. Varje år ska uppföljning ske för att utvärdera vilka aktiviteter
som har utförts för att målen ska uppnås. Ett eller flera nyckeltal för
respektive mål presenteras för att ge en övergripande bild över Håbo
kommun. Nyckeltalen som redovisas är framtagna av och används av
Sveriges Ekokommuner (SEKOM), som Håbo fick beviljat medlemskap i
2016-12-14. Eftersom alla medlemmar använder samma nyckeltal går det i
viss mån att jämföra utvecklingen i Håbo med den i andra kommuner. I den
här uppföljningen används ett urval av nyckeltalen som indikatorer för hur
kommunen ligger till inom respektive mål. Under varje delmål följer en
beskrivning av förvaltningarnas och de kommunala bolagens arbete för att
målen ska uppnås.

1 Fossilbränslefri kommun

Håbo kommun har målsättningen att den interna verksamheten ska vara
fossilbränslefri år 2030, och hela kommunen 2050. Utsläppen av
växthusgaser som t.ex. koldioxid (CO2) speglar samhällets förbränning av
fossila bränslen. Industrin är oftast den enskilt största sektorn för CO2utsläpp och brukar separeras från de övriga sektorerna (figur 1a). Övriga
sektorer innefattar energiförsörjning, transporter, arbetsmaskiner,
produktanvändning, jordbruk, avfall och avlopp samt internationell luftfart
och sjöfart.
Koldioxid från industrisektorn per kommuninvånare

SEKOM-medel
Håbo

Figur 1a. Koldiodidutsläpp från industrisektorn per kommuninvånare. Datakälla: Nationella
emissionsdatabasen, RUS, SCB.
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Koldioxidutsläpp från övriga sektorer per kommuninvånare

SEKOM-medel
Håbo

Figur 1b. Koldioxidutsläpp från övriga sektorer per kommuninvånare. Datakälla: Nationella
emissionsdatabasen, RUS, SCB.

I Håbo ligger totala koldioxidutsläppet på 3,9 ton/invånare. 1,2 ton från
industrisektorn respektive 2,7 ton från övriga. Bland de övriga sektorerna är
det framför allt transport (60 procent) och energiförsörjning (30 procent)
som dominerar.
För att vara fossilbränslefri kommunal organisation år 2030 behöver andelen
förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler vara 100 procent. 2016
var 98 procent den totala elenergi- och värmeproduktionen förnybar, se
figur 2. Den sista oljepannan fasades 2012 och ingen av de kommunala
bolagen har någon oljeanvändning kvar. De fossila bränslen som är kvar
finns i den fjärrvärme som kommunen köper in från Eon. Enligt Eon finns
det under vinterhalvåret ibland ett behov att använda olja, men målet är att
all oljeanvändning ska fasas ut före 2013.
Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler

SEKOM-medel
Håbo

Figur 2. Andelen förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler. Datakälla:
Fastighetsavdelningen.

1.3 Effektivisera och minska energiförbrukningen i fastigheter och
transporter genom att sätta upp tydliga mål i handlingsplanerna.

En handlingsplan för hela kommunen har tagits fram. I den presenteras vilka
åtgärder som ska utföras, vem som är ansvarig (en eller flera förvaltningar)

45

Vår beteckning

KS 2016/00168 nr 66181

3(9)

SKRIVELSE
Datum

2016-03-10

samt när åtgärden ska vara utförd. Tidsintervallet sträcker sig från 20172020.
Håbo hus har i sin affärsplan 2015-2018 tydliga mål för energianvändning
till uppvärmning, för egenproduktion av förnyelsebar el och miljöfordon.
Under 2016 installerades nya solceller med en uppskattad årlig produktion
på 80 000 kWh.
Kommunala fastigheter

Kommunens mål att energiförbrukningen (el- och fjärrvärmeanvändning)
ska minska med 1 procent per år uppnåddes inte. En fjärrvärmeläcka i
början av året samt åtgärdande av fuktskador i två av kommunens skolor,
medförde en ökad energiförbrukning.(Källa: Stratsys)
Håbo hus mål om att minska energianvändningen till uppvärmning med
minst 1,1 procent jämfört med 2014 års nivå uppnåddes inte 2016. Under
2016 bytte Håbo hus energirapporteringssystem vilket gör det svårt att få en
pålitlig jämförelse med tidigare år. Enligt den rapporterade
energiförbrukningen låg ökningen mellan 2015 till 2016 på ca 5 procent.
(Källa: Håbo hus Energirapport helår 2016).
Energibesparingar har också gjorts genom att byta ut utebelysningen till
LED-lampor. Elförbrukningen har sänkts med ca 20 procent, från 647 kWh
till 511 kWh per timme. (Källa: tekniska avdelningen)

Kommunala transporter

Håbo kommun har totalt 75 fordon (44 personbilar och 31 lätta lastbilar). 25
stycken (motsvarande 33 procent) av fordonen är miljöbilsklassade. Av
miljöbilarna är 21 personbilar och 4 lastbilar. De flesta fordonen leasas, och
av bilarna som kommunen äger är 10 lätta lastbilar och 3 personbilar. Diesel
är den dominerande bränsletypen. Det beräknade totala CO2 utsläppen för
fordonsflottan ligger på 144,1g/km. En liten minskning från 2015 med -3,5
CO2 g/km.(Källa: Fordonsanalys 2016, Miljöfordon Syd).
Under 2016 har en energideklaration över Håbo kommuns fordonsflotta
tagits fram av Miljöfordon Syd. I den presenteras rekommendationer hur
kommunen kan minska sin miljöpåverkan och sänka sina kostnader.
Utredningen konstaterar också att data för uppföljning (t.ex. körsträckor och
drivmedelsförbrukning) inte sker rutinmässigt, vilket försvårar uppföljning
på fordonsnivå. Uppföljning saknas också på hur ofta privata bilar används i
tjänsten. För att få en helhetsbild över fordonsparkens kostnad och
miljöpåverkan bör en fordonsansvarig tillsättas.(Källa: Energideklaration
fordon Håbo kommun, 2016)
Upphandling av ny miljömässigt bra bilpool har startats, och beräknas vara
klar under 2017. En utredning har också gjorts över möjligheterna att
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underlätta för de anställda att byta ut sin privata bil till en ny miljöklassad.
Även denna beräknas vara klar under 2017.

1.2 Planera bebyggelsen och infrastrukturen för minskat bilåkande
genom att främja användning och utveckling av alternativa färdmedel,
såsom gång- cykel- och kollektivtrafik.

Arbetet med att ta fram ny översiktsplan har fortsatt under 2016.
Översiktsplanen anger att hållbara, alternativa fördmedel såsom gång, cykel
och kollektivtrafik ska främjas. Vid planering av nya bostadsområden ska
behovet av dessa färdsätt alltid beaktas.
En cykelplan ska tas fram under 2017.

1.3 Ta ansvar för att minska klimatpåverkan genom att anpassa
verksamheterna till klimatförändringarna, öka andel förnybar energi
och således bevara kommunens goda folkhälsa och tillväxtförmåga.

Håbo kommun är medlem i föreningen Sveriges Ekokommuner (SEKOM).
SEKOM är ett samarbetsnätverk för kommuner, landsting och
regionkommuner som verkar för ekologisk och ekonomisk hållbar
utveckling. SEKOM arbetar också med 12 nyckeltal för att följa och jämföra
miljöutveckling medlemmarna emellan. Ett urval av dessa redovisas i den
här uppföljningen.
Den el Håbo kommun samt de kommunala bolagen köper in är grön el som
är 100 procent förnybar. Det är viktigt att kommunen fortsätter köpa
förnyelsebar el och arbetar med energieffektivisering av sina lokaler då
kommunen köper in stora mängder el.
Håbo kommun har också ökat sin egenproducerade förnyelsebara el genom
investeringar i solceller.
Kommunens hantering av klimatanpassningsfrågan inom planeringsarbetet
har inväntat Uppsala läns regionala handlingsplan för klimatanpassning.
Den regionala handlingsplanen publicerades under 2016.
Håbo kommun erbjuder gratis och opartisk energi- och klimatrådgivning till
kommunens invånare, föreningar och företag. Detta sker genom ett
sammarbete med kommunerna i Stockholms län. Under 2016
uppmärksammades bl.a. Earth Hour och Trafikantveckan, och i december
lanserades Solkartan. Solkartan är tillgänglig för allmänheten och den visar
var förutsättningarna är bra för att installera solceller.
Håbo kommun är medlemmar i Biogas Öst, en regional
samverkansorganisation, som aktivt påverkar och förbättrar
förutsättningarna för biogas. Att utnyttja detta sammarbete för att få till ett
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tankställe i kommunen skulle vara en bra åtgärd för att minska behovet av
fossila bränslen i kommunen.
2 Det giftfria och resurseffektiva Håbo

Ekologisk livsmedelsproduktion är en viktig del som bidrar till giftfritt och
hållbart samhälle. Inom ekologiskt jordbruk används inga
bekämpningsmedel eller handelsgödsel, och odlingen varieras på ett sätt
som bidrar till en ökad biologisk mångfald. I jämförelse med andra
kommuner har Håbo en lägre andel ekologisk livsmedelsproduktion, endast
7 procent (2015) jämfört med 14 procent (se figur 3).

Andel jordbruksmark med miljöstöd för ekologisk odling

SEKOM-medel
Håbo

Figur 3 Andelen åkermark som brukas ekologiskt. Datakälla: Jordbruksverket.

Att öka efterfrågan på ekologiska produkter är ett viktigt sätt för
konsumenter att påverka utvecklingen i önskvärd riktning. Utvecklingen i
Håbo är i linje med det nationella målet att 25 procent av den mat som köps
in inom offentlig sektor ska vara ekologisk (se figur 4). 2016 var andelen 27
procent.
Inköp av ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen

SEKOM-medel
Håbo

Figur 4. Andelen ekologiska livsmedel som köps i den kommunala organisationen.
Datakälla: Kostenheten

48

Vår beteckning

KS 2016/00168 nr 66181

6(9)

SKRIVELSE
Datum

2016-03-10

Miljöcertifiering är ett sätt att arbeta systematiskt med miljöfrågor enligt en
certifierad modell. Certifieringsmodellerna som ingår är utmärkelsen Skola för
hållbar utveckling, Grön Flagg eller ISO 14001/EMAS. År 2016 var ingen
skola/förskola i Håbo miljöcertifierad (figur 5).

Andel miljöcertifierade skolor och förskolor

SEKOM-medel
Håbo

Figur 5. Andelen miljöcertifierade skolor och förskolor. Datakälla: Håll Sverige Rent och
Skolverket.

Ett mått som kan användas för att visa på hushållens resursutnyttjande och
konsumtionsmönster är avfallsmängd. Nyckeltalet innefattar kärl- och
säckavfall, grovavfall, tidningar, förpackningar och farligt avfall. Mängden
hushållsavfall har legat på en jämn nivå, runt 600kg/person sedan flera år
tillbaka (figur 6).

Total mängd hushållsavfall per person.

SEKOM-medel
Håbo

Figur. 6 Mängden hushållsavfall per person/år. Datakälla: Avfall Sverige.

2.1 Planera för en hållbar samhällsplanering så natur- och
vattenresurser skyddas.

Arbetet med att ta fram ny översiktsplan har fortsatt under året och ett
tillägg till översiktsplanen om landsbygdsutveckling i strandnära områden
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antogs under våren. Arbetet med att ta fram ett vattenprogram har fortsatt
och programmet beräknas kunna antas under 2017.
Håbo hus är miljödiplomerade (sedan december 2016) enligt Svensk
miljöbas, vilket innebär ökat ansvarstagande att arbeta med miljö och
hållbarhetsfrågor. Under 2015 var en förskola (Annehill) och en skola
(Västerängsskolan) miljöcertifierade enligt Grön Flagg. Tyvärr tappade båda
sin certifiering 2016.
Konceptet giftfri förskola har uppmärksammats av barn- och
utbildningsförvaltningen och under året har utrensningar av leksaker,
möbler m.m. som kan innehålla skadliga ämnen skett. Vid nya
upphandlingar är krav på giftfria material obligatoriska. Inom lokalvården
använder man partikelfritt vatten istället för kemikalier, vilket gynnar både
miljön och människors hälsa. Under 2017 ska en handlingsplan för giftfri
förskola upprättas.
2.2 Säkerställa en hållbar avloppsvattenrening, dagvattenrening och
vattenförsörjning samt öka kretsloppstänkandet vid avfallshantering
och därigenom säkerställa att kommunens samtliga
vattenförekomster, framför allt Mälaren, är friska och livskraftiga.

En ny avfallsplan antogs 2016, och syftet med den är att minska
avfallsmängden och öka återvinningen. Planen sträcker sig till 2025 och
innehåller sex långsiktiga mål som bygger på EU:s avfallshierarki
(avfallstrappan) kommunens vision 2030, miljöstrategi och de nationella
miljömålen.
På gruppboendet Lindegårdsvägen har socialförvaltningen i samarbete med
engagerade boende utvecklat en ökad miljömedvetenhet och
kretsloppstänkande. Mycket fokus på källsortering.
Håbo hus uppmanar regelbundet sina hyresgäster att källsortera.
På kommunens förskolor har man minskat kemikalieanvändningen vid
rengöring genom att använda partikelfritt vatten istället. Metoden infördes
redan under 2015 och man har i flera mätningar konstaterat att rening med
denna metod är bättre jämfört med att använda kemikalier. Den är också
bättre ur astma- och allergisynpunkt. Nya maskiner för golvvård har köpts
in vilket inneburit en minskad kemikalieanvändning även här.
Arbetet med att fasa ut kvicksilverlampor i utebelysningen har fortsatt.
Under 2015 och 2016 har stora delar av gatubelysningen bytts ut till LEDlampor.
2.3 Främja sambandet mellan människors hälsa, genom goda fysiska
och sociala miljöer, och hållbar samhällsutveckling i kommunen.

I den kommunala organisationen har man arbetat under flera år för att öka
andelen ekologiska livsmedel och målet ligger på 35 procent. 2016 låg
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andelen på 27 procent, vilket innebar en minskning från tidigare år då
andelen var 39 procent. Minskningen beror bl.a. på att antalet elever i
skolorna har ökat och att priserna på ekologisk mat gått upp. Periodvis har
bristerna i det ekologiska utbudet varit stora och man har därför fått köpa in
icke-ekologiskt.
Bygg- och miljöförvaltningen har ett mål att utförda radonmätningar i
hushåll (minst 20 st.). 2016 var det 55 hushåll som nyttjade tjänsten att mäta
radonhalten i sin bostad.

Några specifika utbildningssatsningar görs också för att öka kunskapen hos
kommunens skolbarn inom miljö och hållbarhet. NTA = naturvetenskap och
teknik för alla, undervisning i naturorienterade ämnen riktad till barn i
förskola och lågstadium. En annan miljöutbildning, Natur- och Miljöboken,
stöds årligen av barn- och utbildningsförvaltningen och bygg- och
miljöförvaltningen.

3 Naturmiljöer med mångfald

Att skydda land- och vattenområden bidrar till ökad biologisk mångfald,
sammanhängande ekosystem och minskad risk för undanträngning av
naturen. Det är ett bra verktyg för att bevara ekosystemtjänster, t.ex.
dricksvattenproduktion, luftrening, rekreationsmöjligheter och
klimatreglering. Andelen skyddad mark och vatten i Håbo ligger sedan
många år på 14,6 procent (2725 hektar), se figur 7. 99 procent av den
skyddade arealen är Naturreservat och 1 procent är Skogligt
biotopskyddsområde. Jämfört med de andra ekokommunerna ligger Håbo
bra till. Dock så tar nyckeltalet inte hänsyn till hur mycket skyddsvärd natur
det finns totalt. I Håbo kommuns Naturvårdsplan (2010) finns en
kartläggning över områden med höga natur- och friluftslivsvärden. Många
av dessa saknar idag skydd och här finns det potential för kommunen att öka
andelen skyddad mark.
Andel skyddad natur

SEKOM-medel
Håbo

Figur 7. Visar skyddad land- och vattenareal i nationalparker, naturreservat och
biotopskyddsområden, som andel av kommunens totala areal.(Källa: SCB).
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3.1 Skydda, bevara och utveckla naturmiljöer och den biologiska
mångfalden för att ge goda möjligheter att skapa, utveckla och stärka
ekosystemtjänster.

Arbetet med att ta fram ny översiktsplan har fortsatt under 2016. I det
arbetet kan denna målsättning ha stor betydelse. Översiktsplanen fokuserar
på att förtäta redan befintlig bebyggelse istället för att ta nya naturmiljöer i
anspråk. Denna målsättning ökar dock risken för att viktig tätortsnära natur
försvinner. För att hitta värdefulla gröna stråk som ska bevaras planeras det
för att ta fram en grönstrukturplan 2017.
Bygg-och miljöförvaltningen har arbetat med kompetensutveckling hos
medarbetarna inom naturvårdsfrågor.

3.2 Bevara och utveckla strandområden och vattenmiljöer i
kommunen på ett långsiktigt hållbart sätt, för att skydda de områden
med höga rekreations- och naturvärden samt stor artrikedom.

Arbetet med att ta fram ny översiktsplan har fortsatt under 2016. I det
arbetet kan denna målsättning ha betydelse. Bygg- och miljöförvaltningen
har arbetat med kompetensutveckling hos medarbetare inom vattenvård och
strandskyddslagstiftning.
3.3 Tillgodose människors rätt till och behov av gröna miljöer, särskilt
tätortsnära natur och möjliggöra för rörligt friluftsliv och rekreation.

Naturskolan Vattunöden, som ligger i naturreservatet på Kalmarnäslandet,
är en mycket uppskattad verksamhet. Där bedrivs undervisning för
kommunens skolbarn (F-9).
Arbetet med att ta fram ny översiktsplan har fortsatt under 2016. I det
arbetet kan denna målsättning ha stor betydelse.
3.4 Beakta skogens betydelse för friluftsliv, biologisk mångfald och
som förnybar resurs.

Arbetet med att ta fram ny översiktsplan har fortsatt under 2016. I det
arbetet kan denna målsättning ha stor betydelse.
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Sammanträdesdatum

2017-05-29

Ärende 7

Kommunstyrelsen

§ 128

Dnr 2017/00341

Delårsuppföljning mars 2017
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner delårsuppföljning per mars.
2. Kommunfullmäktige uppmanar nämnder med underskott att vidta
åtgärder/minimera underskott och redovisa det till delårsrapporten per
augusti.
3. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ny investeringsbudget för år
2017, totalt 216,4 miljoner kronor enligt nedan,
Kommunstyrelsen skattefinansierat
Bygg- och miljönämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
VA-verksamhet
Avfallsverksamhet

155 225 tkr
150 tkr
6 024 tkr
100 tkr
955 tkr
51 206 tkr
2 770 tkr

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att fördela 819 000 kronor i budget för
särskild lönesatsning från kommunstyrelsen, till bygg- och
miljönämnden 185 000 kronor, barn- och utbildningsnämnden 483 000
kronor, socialnämnden 62 000 kronor och vård- och omsorgsnämnden
89 000 kronor.
2. Kommunstyrelsen beslutar att sammanföra två investeringsprojekt till
ett, "Ny fotbollsanläggning Futurum" och "Ersättningsplan Björkvallen",
eftersom en gemensam lösning planeras.
Sammanfattning
Prognosen för kommunens ekonomiska utfall för året är 11,8 miljoner
kronor, vilket är 1,1 procent av skattenettot. Det följer i princip det
budgeterade resultatet på 12,0 miljoner kronor, dock med avvikelser inom
vissa verksamheter.
Nämnderna prognostiserar totalt ett underskott på 7,3 miljoner kronor vid
årets slut. Barn- och utbildningsnämnden visar underskott med 7,3 miljoner,
överförmyndarnämnden underskott med 520 000 kronor och socialnämnden
underskott med 100 000 kronor.
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Barn- och utbildningsnämnden redovisar underskott främst beroende på
högre personalkostnader inom grundskoleverksamheten. Överskott inom
gymnasieverksamheten och vuxenutbildningen motsvarar i princip underskottet i förskolan som orsakas av fler 1-5-åringar än budgeterat.
Överförmyndarnämnden anger att den huvudsakliga anledningen till
underskottet är ändrade statsbidragsregler för god man till ensamkommande
barn. Socialnämnden anger att underskottet beror på höga kostnader för
inhyrda socialsekreterare inom enheten för ekonomiskt bistånd.
Bygg- och miljönämnden och vård- och omsorgsnämnden redovisar att
verksamheten bedrivs inom budgetram och kommunstyrelsen redovisar ett
överskott på 557 000 kronor.
819 000 kronor är avsatt centralt i årets budget för att kunna göra en
lönesatsning på särskilda grupper. Löneöversynen är genomförd och
budgeten föreslås fördelas till bygg- och miljönämnden 185 000 kronor,
barn- och utbildningsnämnden 483 000 kronor, socialnämnden 62 000
kronor och vård- och omsorgsnämnden 89 000 kronor.
Den taxefinansierade verksamheten prognostiserar överskott med 2,0
miljoner kronor, där det är VA-verksamheten som helt står för överskottet.
Lägre kapitalkostnader till följd av mindre investeringsvolym är orsaken.
Internränteintäkterna från verksamheterna är 1,3 miljoner kronor lägre till
följd av att färre investeringar genomförs.
Senaste skatte- och statsbidragsprognosen publicerades av SKL 27 april.
Den visar totalt 6,4 miljoner kronor bättre än budgeterat. Skatteintäkterna är
3,9 miljoner kronor högre och statsbidragen är 2,5 miljoner kronor högre,
varav bidraget från välfärdsmiljarden är 1,3 miljoner kronor högre än
budget.
Nämnderna har fått i uppdrag att se över genomförandet i årets investeringsbudget. Resultatet av översynen är att investeringar för 131,9 miljoner
kronor inte genomförs i år. En viktig orsak är att en överhettad byggmarknad gör det svårt att få igång planerade investeringsprojekt inom
fastighetsverksamheten. Investeringsbudgeten föreslås därför revideras helt
och det prognostiserade beloppen utgör den nya budgeten för årets
investeringar.
Vad gäller måluppföljningen är det fortfarande för tidigt på året för att
kunna dra definitiva slutsatser. Den samlade bedömningen är kommunstyrelsens och nämndernas mål och tillhörande målsättningar för
nyckelindikatorerna kommer uppfyllas under året.
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Prognosen för årets exploateringar är -60,6 miljoner kronor, vilket är 44,3
miljoner kronor sämre än budget.
Beslutsunderlag
-

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16 § 85
Tjänsteskrivelse 2017-05-02
Delårsuppföljning mars 2017
Beslut från nämnderna

______________
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 85

Dnr 2017/00341

Delårsuppföljning mars 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att fördela 819 000 kronor i budget för
särskild lönesatsning från kommunstyrelsen, till bygg- och
miljönämnden 185 000 kronor, barn- och utbildningsnämnden 483 000
kronor, socialnämnden 62 000 kronor och vård- och omsorgsnämnden
89 000 kronor.
2. Kommunstyrelsen beslutar att sammanföra två investeringsprojekt till
ett, "Ny fotbollsanläggning Futurum" och "Ersättningsplan Björkvallen",
eftersom en gemensam lösning planeras.
3. Kommunfullmäktige godkänner delårsuppföljning per mars.
4. Kommunfullmäktige uppmanar nämnder med underskott att vidta
åtgärder/minimera underskott och redovisa det till delårsrapporten per
augusti.
5. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ny investeringsbudget för år
2017, totalt 216,4 miljoner kronor enligt nedan,
Kommunstyrelsen skattefinansierat
Bygg- och miljönämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
VA-verksamhet
Avfallsverksamhet

155 225 tkr
150 tkr
6 024 tkr
100 tkr
955 tkr
51 206 tkr
2 770 tkr

Sammanfattning
Prognosen för kommunens ekonomiska utfall för året är 11,8 miljoner
kronor, vilket är 1,1 procent av skattenettot. Det följer i princip det
budgeterade resultatet på 12,0 miljoner kronor, dock med avvikelser inom
vissa verksamheter.
Nämnderna prognostiserar totalt ett underskott på 7,3 miljoner kronor vid
årets slut. Barn- och utbildningsnämnden visar underskott med 7,3 miljoner,
överförmyndarnämnden underskott med 520 000 kronor och socialnämnden
underskott med 100 000 kronor.
Barn- och utbildningsnämnden redovisar underskott främst beroende på
högre personalkostnader inom grundskoleverksamheten. Överskott inom
gymnasieverksamheten och vuxenutbildningen motsvarar i princip underJUSTERA
RE
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skottet i förskolan som orsakas av fler 1-5-åringar än budgeterat.
Överförmyndarnämnden anger att den huvudsakliga anledningen till
underskottet är ändrade statsbidragsregler för god man till ensamkommande
barn. Socialnämnden anger att underskottet beror på höga kostnader för
inhyrda socialsekreterare inom enheten för ekonomiskt bistånd.
Bygg- och miljönämnden och vård- och omsorgsnämnden redovisar att
verksamheten bedrivs inom budgetram och kommunstyrelsen redovisar ett
överskott på 557 000 kronor.
819 000 kronor är avsatt centralt i årets budget för att kunna göra en
lönesatsning på särskilda grupper. Löneöversynen är genomförd och
budgeten föreslås fördelas till bygg- och miljönämnden 185 000 kronor,
barn- och utbildningsnämnden 483 000 kronor, socialnämnden 62 000
kronor och vård- och omsorgsnämnden 89 000 kronor.
Den taxefinansierade verksamheten prognostiserar överskott med 2,0
miljoner kronor, där det är VA-verksamheten som helt står för överskottet.
Lägre kapitalkostnader till följd av mindre investeringsvolym är orsaken.
Internränteintäkterna från verksamheterna är 1,3 miljoner kronor lägre till
följd av att färre investeringar genomförs.
Senaste skatte- och statsbidragsprognosen publicerades av SKL 27 april.
Den visar totalt 6,4 miljoner kronor bättre än budgeterat. Skatteintäkterna är
3,9 miljoner kronor högre och statsbidragen är 2,5 miljoner kronor högre,
varav bidraget från välfärdsmiljarden är 1,3 miljoner kronor högre än
budget.
Nämnderna har fått i uppdrag att se över genomförandet i årets investeringsbudget. Resultatet av översynen är att investeringar för 131,9 miljoner
kronor inte genomförs i år. En viktig orsak är att en överhettad byggmarknad gör det svårt att få igång planerade investeringsprojekt inom
fastighetsverksamheten. Investeringsbudgeten föreslås därför revideras helt
och det prognostiserade beloppen utgör den nya budgeten för årets
investeringar.
Vad gäller måluppföljningen är det fortfarande för tidigt på året för att
kunna dra definitiva slutsatser. Den samlade bedömningen är kommunstyrelsens och nämndernas mål och tillhörande målsättningar för
nyckelindikatorerna kommer uppfyllas under året.
Prognosen för årets exploateringar är -60,6 miljoner kronor, vilket är 44,3
miljoner kronor sämre än budget.
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Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse 2017-05-02
Delårsuppföljning mars 2017 ______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2017-05-02
Ekonomienheten
Carin Homann, Controller
0171-528 05
carin.homann@habo.se

Delårsuppföljning mars 2017
Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att fördela 819 000 kronor i budget för
särskild lönesatsning från kommunstyrelsen, till bygg- och
miljönämnden 185 000 kronor, barn- och utbildningsnämnden 483 000
kronor, socialnämnden 62 000 kronor och vård- och omsorgsnämnden
89 000 kronor
2. Kommunstyrelsen beslutar att sammanföra två investeringsprojekt till
ett, "Ny fotbollsanläggning Futurum" och "Ersättningsplan Björkvallen",
eftersom en gemensam lösning planeras.
3. Kommunfullmäktige godkänner delårsuppföljning per mars
4. Kommunfullmäktige uppmanar nämnder med underskott att vidta
åtgärder/minimera underskott och redovisa det till delårsrapporten per
augusti
5. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ny investeringsbudget för år
2017, totalt 216,4 miljoner kronor enligt nedan,
Kommunstyrelsen skattefinansierat
155 225 tkr
Bygg- och miljönämnden
150 tkr
Barn- och utbildningsnämnden
6 024 tkr
Socialnämnden
100 tkr
Vård- och omsorgsnämnden
955 tkr
51 206 tkr
VA-verksamhet
Avfallsverksamhet
2 770 tkr
Sammanfattning

Prognosen för kommunens ekonomiska utfall för året är 11,8 miljoner
kronor, vilket är 1,1 procent av skattenettot. Det följer i princip det
budgeterade resultatet på 12,0 miljoner kronor, dock med avvikelser inom
vissa verksamheter.
Nämnderna prognostiserar totalt ett underskott på 7,3 miljoner kronor vid
årets slut. Barn- och utbildningsnämnden visar underskott med 7,3 miljoner,
överförmyndarnämnden underskott med 520 000 kronor och socialnämnden
underskott med 100 000 kronor.
Barn- och utbildningsnämnden redovisar underskott främst beroende på
högre personalkostnader inom grundskoleverksamheten. Överskott inom
gymnasieverksamheten och vuxenutbildningen motsvarar i princip underskottet i förskolan som orsakas av fler 1-5-åringar än budgeterat.
Överförmyndarnämnden anger att den huvudsakliga anledningen till
underskottet är ändrade statsbidragsregler för god man till ensamkommande
barn. Socialnämnden anger att underskottet beror på höga kostnader för
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Datum

2017-05-02

inhyrda socialsekreterare inom enheten för ekonomiskt bistånd.
Bygg- och miljönämnden och vård- och omsorgsnämnden redovisar att
verksamheten bedrivs inom budgetram och kommunstyrelsen redovisar ett
överskott på 557 000 kronor.
819 000 kronor är avsatt centralt i årets budget för att kunna göra en
lönesatsning på särskilda grupper. Löneöversynen är genomförd och
budgeten föreslås fördelas till bygg- och miljönämnden 185 000 kronor,
barn- och utbildningsnämnden 483 000 kronor, socialnämnden 62 000
kronor och vård- och omsorgsnämnden 89 000 kronor.
Den taxefinansierade verksamheten prognostiserar överskott med 2,0
miljoner kronor, där det är VA-verksamheten som helt står för överskottet.
Lägre kapitalkostnader till följd av mindre investeringsvolym är orsaken.
Internränteintäkterna från verksamheterna är 1,3 miljoner kronor lägre till
följd av att färre investeringar genomförs.
Senaste skatte- och statsbidragsprognosen publicerades av SKL 27 april.
Den visar totalt 6,4 miljoner kronor bättre än budgeterat. Skatteintäkterna är
3,9 miljoner kronor högre och statsbidragen är 2,5 miljoner kronor högre,
varav bidraget från välfärdsmiljarden är 1,3 miljoner kronor högre än
budget.
Nämnderna har fått i uppdrag att se över genomförandet i årets investeringsbudget. Resultatet av översynen är att investeringar för 131,9 miljoner
kronor inte genomförs i år. En viktig orsak är att en överhettad byggmarknad gör det svårt att få igång planerade investeringsprojekt inom
fastighetsverksamheten. Investeringsbudgeten föreslås därför revideras helt
och det prognostiserade beloppen utgör den nya budgeten för årets
investeringar.
Vad gäller måluppföljningen är det fortfarande för tidigt på året för att
kunna dra definitiva slutsatser. Den samlade bedömningen är kommunstyrelsens och nämndernas mål och tillhörande målsättningar för
nyckelindikatorerna kommer uppfyllas under året.
Prognosen för årets exploateringar är -60,6 miljoner kronor, vilket är 44,3
miljoner kronor sämre än budget.
Beslutsunderlag

– Delårsuppföljning mars 2017

__________

Beslut skickas till

Samtliga förvaltningar
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§ 31
Delårsuppföljning 2017

Överfårmyndarnämnden beslutar
att anta detårsuppföljningen får januari till mars 2017
Föredragande
lda Hellrup

För perioden januari-mars 2017 går nämnden med ett minusresultat jämfått med budget med
480 000 kr. Prognosen får året är att nämnden vid årets slut kommer att redovisa ett
minusresultat om 520 000 la'. Resultatet beror huvudsakligen på fårändrade regler om statlig
ersättning får ensamkommande barn men även på högre personalkostnader i samband med
övergång till den gemensamma förvaltningen.

Delges: kommunstyrelsen Håbo och Thomas Brandeli
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2017-05-09
Socialnämnden

SN § 26

Dnr 2017/00008

Månadsuppföljning, delårsuppföljning, delårsbokslut och årsbokslut/årsredovisning år 2017
Beslut

1. Socialnämnden föreslås besluta att godkänna förvaltningens delårsuppföljning per mars 2017.
Ärende

Förvaltningens delårsuppföljning per mars 2017 prognostiserar ett underskott för socialnämnden vid årets slut om 100 tkr. Den huvudsakliga orsaken till underskottet är höga kostnader för inhyrd personal inom enheten för
ekonomiskt bistånd. Verksamheten har nu lyckats rekrytera personal på flera
tjänster och den inhyrda personalen kommer att kunna fasas ut efterhand
som de nya rekryteringarna påbörjar sina anställningar. Underskottet i
nämndens verksamhet har dock kunnat hållas nere till 100 tkr på grund av
lägre kostnader än budgeterat för vård av vuxna missbrukare.
Vad gäller måluppfyllelse är förvaltningens bedömning att alla mål utom
möjligen ett kommer att kunna uppfyllas. En osäkerhet finns dock kring målet att minska antalet hushåll med långvarigt försörjningsstöd.
Beslutsunderlag

– Delårsuppföljning mars 2017
______________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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Bygg- och miljönämnden

§ 60

Dnr 2017/00056

Delårsuppföljning per den 31 mars 2017
Bygg- och miljönämndens beslut

l. Godkänna redovisningen av delårsuppfoljning for mars 2017 och
överlämna den till kommunstyrelsen.
Sammanfattning

Bygg- och miljönämnden har upprättat delårsuppföljning per sista mars 2017.
Detta har gjorts i enlighet med anvisningar från kommunstyrelsen.
Förutsättningarna får delårsuppfoljning per sista mars är att folja upp driftbudget
och investeringsbudget Utfall per sista mars ska redovisas och en prognos får
utfall per sista december ska lämnas. Vad gäller måluppfoljning ska det ges en
mer summarisk återkoppling om hur det går och forväntas gå med
måluppfyllelsen. Den uppfoljning av mått som ska redovisas till nämnd är
resursmåtten.
Med utgångspunkt från utfallet per sista mars och bedömning av kommande
resultat så lämnas årsprognosen att bygg- och miljönämnden väntas få ett utfall på
budgeten som ligger i nivå med beslutad budgetram.
Den verksamhet som per sista mars visar avvikelse från budget med ett överskott
är plan- och utvecklingsavdelningen. Den främsta orsaken till överskottet är lägre
personalkostnader som förklaras av några tjänster som under perioden vmit
vakanta i avvaktan på att rekrytering ska lyckas. Att årsprognosen inte lyfter upp
ett överskott beror på att kostnader får laserscanning av Bålsta kommer att
prioriteras och därfår tar det ena ut det andra. För kommunen är det angeläget att
ha en väl uppdaterad primärkarta får att underlätta for planering och byggande
med tanke på den expansion som kommunen befinner sig i.
Vad gäller måluppfoljningen är det fortfarande for tidigt på året for att kunna dra
definitiva slutsatser, men det finns inget som pekar på atmat än att en god
måluppfyllelse kan väntas.
Väri att notera är att verksamheten kopplat till plan- och utvecklingsfrågorna där
ansvaret åvilar kommunstyrelsen också redovisar sin uppfoljning av mål och
eventuella mått i kommunstyrelsens delårsuppfoljning.
Beslutsunderlag

-

Delårsuppfoljning mars 2017 for bygg- och miljönämnden.
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Vård- och omsorgsnämnden

VON § 38

Dnr 2017/00021

Delårsuppföljning per mars 2017
Beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna förvaltningens
delårsuppföljning per mars 2017.
2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att i nämndens investeringsbudget
omfördela 200 tkr från Lindegårdsvägen till Solängen för förbättring av
tvättstugemiljön.
3. Vård- och omsorgsnämnden godkänner att förtydliganden görs i
delårsuppföljningens kommentarer till driftsredovisningen.
Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden prognos för helåret är ett 0-resultat vid årets slut. Ett
underskott redovisas inom verksamheten hemtjänst i ordinärt boende, beroende på
att den kommunala hemtjänsten bedöms gå med ett underskott. Inom verksamheten
”Övriga insatser enligt LSS” redovisas ett relativt stort överskott som framför allt
beror på att kostnaden för kontaktpersoner till vuxna bedöms bli lägre än
budgeterat.
Vad gäller måluppfyllelse är förvaltningens bedömning att nämndens mål i huvudsak
kommer att uppfyllas under året.
I nämndens investeringsbudget finns anslaget 200 tkr för förbättringar av utemiljön
på Lindegårdsvägen. Dessa medel föreslås omfördelas till nödvändig förbättring av
tvättstugemiljön på Solängen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2017-04-26, dok.nr 2433
Delårsuppföljning mars 2017, daterad 2017-04-26
Förslag till beslut på sammanträdet

Efter genomgång av delårsuppföljningen påpekas att vissa förtydliganden behöver
göras i kommentarerna till driftsredovisningen.
Beslutsgång

Ordförande Lisbeth Bolin (C) frågar om nämnden kan godkänna att föreslagna
förtydliganden görs i delårsuppföljningen före expediering till kommunstyrelsen
och finner att så sker.
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1 Sammanfattning
Prognostiserat ekonomiskt resultat år 2017 är 11,8 miljoner kronor
Prognosen för kommunens ekonomiska utfall för året är 11,8 miljoner kronor, vilket är
1,1 procent av skattenettot. Det följer i princip det budgeterade resultatet på 12,0
miljoner kronor, dock med avvikelser inom resultatet.
Föregående år vid mars prognostiserades ett överskott på 37,3 miljoner kronor.
Nämndernas prognos är 7,3 miljoner kronor i underskott
Nämnderna prognostiserar totalt ett underskott på 7,3 miljoner kronor vid årets slut.
Barn- och utbildningsnämnden visar underskott med 7,3 miljoner,
överförmyndarnämnden -520 000 kronor och socialnämnden -100 000 kronor.
Barn- och utbildningsnämnden redovisar att underskottet främst beror på fler barn i
förskolan i förhållande till budget samt högre personalkostnader inom
grundskoleverksamheten. Överförmyndarnämnden anger att den huvudsakliga
anledningen till underskottet är ändrade statsbidragsregler för god man till
ensamkommande barn. Socialnämnden anger att underskottet beror på höga kostnader
för inhyrda socialsekreterare inom enheten för ekonomiskt bistånd.
Bygg- och miljönämnden och vård- och omsorgsnämnden redovisar att verksamheten
bedrivs inom budgetram och kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 557 000
kronor.
819 000 kronor är avsatt centralt i årets budget för att kunna göra en lönesatsning på
särskilda grupper. Löneöversynen är genomförd och budgeten föreslås fördelas till
bygg- och miljönämnden 185 000 kronor, barn- och utbildningsnämnden 483 000
kronor, socialnämnden 62 000 kronor och vård- och omsorgsnämnden 89 000 kronor.
Föregående år vid mars prognostiserade nämnderna ett sammanlagt överskott med 11,1
miljoner kronor.
Taxefinansierad verksamhet, prognos 2,0 miljoner kronor i överskott
Den taxefinansierade verksamheten prognostiserar överskott med 2,0 miljoner kronor,
där det är VA-verksamheten som helt står för överskottet. Lägre kapitalkostnader till
följd av mindre investeringsvolym är orsaken.
Finansförvaltning
Internränteintäkterna från verksamheterna är 1,3 miljoner kronor lägre till följd av att
färre investeringar genomförs.
Senaste skatte- och statsbidragsprognosen publicerades av SKL 27 april. Den visar
totalt 6,4 miljoner kronor bättre än budgeterat. Skatteintäkterna är 3,9 miljoner kronor
högre och statsbidragen är 2,5 miljoner kronor högre. I statsbidragen är
"välfärdsmiljarden" inräknad. Statsbidraget för att stimulera ökat bostadsbyggande är
dock inte inräknat på grund av osäkerhet om storleken på bidraget (föregående år
erhölls 4,6 miljoner kronor).
Ny investeringsbudget 216,4 miljoner kronor
Nämnderna har fått i uppdrag att se över genomförandet i årets investeringsbudget. Det
stora överskottet i investeringsbudgeten föregående år, som har överförts till detta år,
har bidragit till en omfattande totalbudget för investeringar. Budgeten uppgår till 348,3
miljoner kronor. Resultatet av översynen är att investeringar för 131,9 miljoner kronor
inte genomförs i år. Den största orsaken är senareläggning av investeringar men även
indragna och fördyrade investeringar ingår. Nämnderna har redogjort för förändring i
Delårsuppföljning mars 2017

70

3(41)

respektive projekt. Investeringsbudgeten föreslås därför revideras helt och det
prognostiserade beloppen utgör den nya budgeten för årets investeringar, enligt nedan:
Investeringsbudget, tkr

Budget 2017 KF
dec

Överföring fr
2016

Budget 2017

NY BUDGET
2017

-173 060

-70 201

-243 261

-155 225

0

0

0

-150

-6 245

0

-6 245

-6 024

Kommunstyrelsen
Bygg- och miljönämnden
Barn- och
utbildningsnämnden
Socialnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Summa skattefinansierat
VA
Avfall
Summa taxefinansierat
Totalt

-130

0

-130

-100

-1 130

0

-1 130

-955

-180 565

-70 201

-250 766

-162 454

-51 500

-43 357

-94 857

-51 206

-1 570

-1 142

-2 712

-2 770

-53 070

-44 499

-97 569

-53 976

-233 635

-114 700

-348 335

-216 430

Måluppfyllelse
Vad gäller måluppföljningen är det fortfarande för tidigt på året för att kunna dra
definitiva slutsatser. Den samlade bedömningen är kommunstyrelsens och nämndernas
mål och tillhörande målsättningar för nyckelindikatorerna kommer uppfyllas under året.
Några verksamheter uppmärksammar att osäkerhetsfaktorer och vakanta tjänster kan
komma att påverka måluppfyllelsen men gör ändå bedömningen att målen kommer nås
vid årets slut.
Mått
Vad gäller uppföljning och prognos för resurs- och produktionsmått är det fortfarande
för tidigt på året för att kunna dra definitiva slutsatser. Inga avvikelser är
uppmärksammade eller kommenterade.
Exploatering
Prognosen för årets exploateringar är -60,6 miljoner kronor, vilket är 44,3 miljoner
kronor sämre än budget. Det beror till viss del på att projekten inte riktigt följer den
tidsplan som antogs när budgetarna lades, vilket medför att det blir variationer mellan
åren. Orsakerna till försämringen är fördyring och senare försäljning i Draget,
tidigareläggning av byggnation i Väppeby Äng och redan genomförd försäljning i
Frösundavik. Positiva ekonomiska effekter för detta år är senareläggning av Logistik
Bålsta och högre försäljningspris för Svarta Lutans Väg.
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2 Driftredovisning
tkr

Bokslut
2016

Budget
2017

Utfall janmar

Avvikelse
från
budget

Prognos
för året

Kommunfullmäktige

-789

-1 441

-397

-1 441

0

Stöd till politiska partier

-943

-1 000

-707

-1 000

0

0

-7

0

-7

0

-992

-1 139

-43

-1 139

0

-136 989

-149 697

-34 522

-149 140

557

-19 075

-19 900

-4 975

-19 900

0

Överförmyndarnämnd

-2 045

-1 828

-480

-2 348

-520

Bygg- och miljönämnd

-15 594

-21 392

-3 923

-21 392

0

-525 613

-551 571

-140 433

-558 851

-7 280

-46 831

-55 680

-5 498

-55 780

-100

Vård- och omsorgsnämnd

-218 462

-235 620

-56 632

-235 620

0

SKATTEFINANSIERAD
VERKSAMHET

-967 334

-1 039 275

-247 609

-1 046 618

-7 343

-763

0

3 324

0

0

0

0

7 685

1 977

1 977

-763

0

11 010

1 977

1 977

-9 961

-15 500

-8 409

-15 500

0

-14 728

-3 300

-582

-3 300

0

Internränteintäkt

27 369

24 205

5 847

22 950

-1 255

Exploatering och reavinster

12 589

0

0

0

0

-952 828

-1 033 870

-239 744

-1 040 491

-6 621

996 205

1 029 720

259 761

1 033 574

3 854

39 752

39 347

9 754

41 877

2 530

3 774

2 500

2

2 500

0

-12 003

-25 679

-2 053

-25 679

0

1 027 729

1 045 888

267 464

1 052 272

6 384

74 901

12 018

27 720

11 781

-237

Valnämnd
Revision
Kommunstyrelsen
Räddningstjänst

Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd

Avfallsverksamhet
Vatten- och avloppsverksamhet
TAXEFINANSIERAD
VERKSAMHET

Pensions- och upplupna
lönekostnader
Avskrivningar

VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNAD

Skatteintäkter
Statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
SUMMA FINANSIERING

ÅRETS RESULTAT
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3 Investeringsredovisning
Nämnder, tkr
Kommunstyrelsen

Budget
2017

Utfall
jan-mars

Rev budget/
prognos 2017

Avvikelse
från budget

-243 261

-9 761

-155 225

88 036

0

-84

-150

-150

-6 245

-114

-6 024

221

-130

0

-100

30

Vård- och omsorgsnämnden

-1 130

-1

-955

175

Summa skattefinansierade
verksamheter

-250 766

-9 960

-162 454

88 312

-94 857

-2 054

-51 206

43 651

-2 712

-518

-2 770

-58

-97 569

-2 572

-53 976

43 593

-348 335

-12 532

-216 430

131 905

Bygg- och miljönämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden

VA-verksamhet
Avfallsverksamhet
Summa taxefinansierade
verksamheter
Summa

Exploateringsinvesteringar
tkr

Budget
2017

Utfall
jan-mars

Exploateringsinvestering i
skattefinansierad verksamhet

-87 522

-5 579

Exploateringsinvestering i
taxefinansierad verksamhet

-25 572

-5 276

Ökning av omsättningstillgångar

-14 922

26

-128 016

-10 829

Summa exploateringsinvesteringar
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4 Exploateringsredovisning
Sammanställning, tkr

Total
budget

Total
prognos

Bokslut
tom
2016

Inkomster

337 217

339 197

17 354

676

37 140

111 681

-311 736

-334 533

-129 630

-10 829

-97 765

-128 016

25 481

4 664

-112 276

-10 153

-60 625

-16 335

Utgifter
Nettoexploatering

Utfall
mars

Prognos
2017

Budget
2017

Tabellen visar att kommunens pågående exploateringsprojekt har en total budget över
hela projekttiden på ett positivt kassaflöde på 25,5 miljoner kronor (nettoexploatering).
Årets exploateringar är budgeterade till -16,3 miljoner kronor, vilket innebär ett negativt
kassaflöde. Det beror på att den senaste budgeten som antogs, Bålsta centrum etapp 1,
avser stora initiala utgifter och medförde ett negativt kassaflöde på 33 miljoner kronor.
Prognosen för årets exploateringar är -60,6 miljoner kronor, vilket är 44,3 miljoner
kronor sämre än budget. Det beror till viss del på att projekten inte riktigt följer den
tidsplan som antogs när budgetarna lades, vilket medför att det blir variationer mellan
åren. Orsakerna till försämringen är fördyring och senare försäljning i Draget,
tidigareläggning av byggnation i Väppeby Äng och redan genomförd försäljning i
Frösundavik. Positiva ekonomiska effekter för detta år är senareläggning av Logistik
Bålsta och högre försäljningspris för Svarta Lutans Väg.

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.
Björnbro/Logistik Bålsta kvarter 3-4
Tkr

Total
budget

Total
prognos

Bokslut
tom
2016

Inkomster

159 447

159 447

7 551

0

0

31 388

-115 628

-115 628

-30 562

-2 421

-7 400

-67 011

43 819

43 819

-23 011

-2 421

-7 400

-35 623

Utgifter
Nettoexploatering

Utfall
mars

Prognos
2017

Budget
2017

Projektet Björnbro/Logistik Bålsta omfattar 150 hektar mark väster om tätorten och
kommer att byggas ut under cirka 15 års tid. Projektet är indelat i 6 kvarter. För kvarter
3 och 4 finns planuppdrag och avtal med exploatörer varför kvarter 3-4 är i exploateringsskedet. Detaljplanen antogs i december 2015, upphävdes 7 april och ligger nu för
prövningstillstånd hos mark- och miljööverdomstolen. Detta försenar byggnationen och
intäkter på obestämd tid. Prognosen är att denna byggnation inte kan starta i år.
För närvarande pågår byggnation av väg fram till järnväg i Västerskogs norra
industriområde fram till av HMAB såld tomt, klart i augusti.
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Frösundavik etapp 1
Total
prognos

Bokslut
tom
2016

43 908

43 359

9 803

0

0

11 228

Utgifter

-62 675

-62 769

-25 823

-2 869

-8 335

-8 335

Nettoexploatering

-18 767

-19 410

-16 020

-2 869

-8 335

2 893

Tkr
Inkomster

Total
budget

Utfall
mars

Prognos
2017

Budget
2017

Frösundavik etapp 1 omfattar cirka 145 bostäder varav cirka 95 enbostadshus och 50
lägenheter. Exploateringsavtal och projektbudget på ett underskott med 18,8 miljoner
kronor behandlades i kommunfullmäktige år 2015. Projektets totala netto väntas
fortfarande bli cirka -19,4 till följd av något ökade utgifter. Årets budgeterade
försäljning genomfördes förra året.
Draget
Tkr
Inkomster
Utgifter
Nettoexploatering

Total
prognos

Bokslut
tom
2016

75 932

75 932

0

676

9 850

45 559

-55 270

-78 100

-67 489

-5 272

-10 611

0

20 662

-2 168

-67 489

-4 596

-761

45 559

Total
budget

Utfall
mars

Prognos
2017

Budget
2017

Mark köptes i Draget år 2013 för 22,5 miljoner kronor i syfte att iordningställa
industriområde. Mark och infrastruktur beräknas vara färdigställt till sommaren 2017.
Marken är attraktiv och alla tomter är bokade. Till följd av långa handläggningstider hos
lantmäteriet väntas försäljningsintäkter dröja. Nu bedöms cirka 15 procent av intäkterna
inkomma under detta år, resterande under kommande år.
Resultatet av projektet i form av överskott prognostiserades tidigare att bli cirka 10
miljoner kronor sämre än budgeterat. En uppdatera prognos visar att utgifterna blir cirka
78,1 mkr, vilket innebär att projektet visar ett totalt underskott på cirka 2 mkr.
Problem med markförhållanden, projektering, massahantering, VA-dimensionering,
brist i kontinuitet av personella resurser är orsaker som gör att projektet har försämrats
väsentligt. Utredning pågår om det finns möjlighet att få ersättning för felaktig
projektering. Slutrapporteringen kommer att visa orsakerna till fördyringen tydligare.
Svarta Lutans Väg
Tkr
Inkomster
Utgifter
Nettoexploatering

Total
prognos

Bokslut
tom
2016

3 331

5 860

0

0

5 860

0

-2 750

-2 623

-2 530

0

-93

0

581

3 237

-2 530

0

5 767

0

Total
budget

Utfall
mars

Prognos
2017

Budget
2017

Byggnation av ny väg till tre nya tomter i Eneby. Marknadsvärdet på tomtmark har
stigit vilket ger högre intäkt än beräknat och ett överskott totalt för projektet på cirka 3,3
miljoner kronor. Försäljningsintäkt inkommer senast december. Sedan återstår
slutrapport.
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Viby Äng etapp E:2
Tkr

Total
budget

Total
prognos

Bokslut
tom
2016

Inkomster

0

0

Utgifter

0

0

-40

Nettoexploatering

0

0

-40

Utfall
mars

Prognos
2017

Budget
2017

0

0

-3

0

0

-3

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 klar. Entreprenören bygger ut infrastruktur och
överlämnar anläggningarna till kommunen efter slutbesiktning. Ingen budget har
upprättats på grund av kostnadernas ringa omfattning.
Väppeby Äng
Tkr
Inkomster
Utgifter
Nettoexploatering

Total
prognos

Bokslut
tom
2016

43 149

43 149

0

0

10 104

12 180

-31 046

-31 046

-3 146

-299

-27 000

-8 344

12 103

12 103

-3 146

-299

-16 896

3 836

Total
budget

Utfall
mars

Prognos
2017

Budget
2017

Exploateringsbudget antogs i april 2016 och projektet ska totalt ge ett netto på 12,1
miljoner kronor. Totalentreprenör finns och byggnation pågår. Det finns viss risk för
högre markbearbetningskostnader på grund av dåliga markförhållanden. I prognosen
ingår dock endast tidigareläggning av byggnationen. Investeringar i VA utanför
projektområdet, som krävs för att genomföra Väppeby Äng, behöver tillföras projektet
snarast genom ny budget. En reviderad budget bör presenteras för Väppeby Äng där
även hänsyn till markförstärkningskostnader och tidigareläggning av projektet ingår.
Mellanby
Tkr
Inkomster
Utgifter
Nettoexploatering

Total
prognos

Bokslut
tom
2016

1 450

1 450

0

0

1 326

1 326

-1 367

-1 367

-40

148

-1 326

-1 326

83

83

-40

148

0

0

Total
budget

Utfall
mars

Prognos
2017

Budget
2017

Mellanby angränsar till Frösundavik. Exploatören utför lokalgata och VA-anläggningar
i Mellanby och överlämnar dessa under året till kommunen utan ersättning. Budget
antogs i februari 2016 och väntas följas.
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Bålsta centrum etapp 1
Total
prognos

Bokslut
tom
2016

10 000

10 000

0

0

10 000

10 000

Utgifter

-43 000

-43 000

0

-113

-43 000

-43 000

Nettoexploatering

-33 000

-33 000

0

-113

-33 000

-33 000

Tkr
Inkomster

Total
budget

Utfall
mars

Prognos
2017

Budget
2017

Bålsta centrum är ett av kommunfullmäktige utpekat angeläget stadsbyggnadsprojekt.
Den fördjupade översiktsplanen för Bålsta, som antogs av kommunfullmäktige 2010,
föreslår förtätning i de centrala delarna, för att orten ska upplevas som en helhet.
Målsättningen att bygga stad har ytterligare belyst i det detaljplaneprogram som arbetats
fram för Bålsta centrum och som godkändes av kommunstyrelsen den 26 november
2012.
Den ekonomiska bedömningen för hela den första etappen av Bålsta centrum visar ett
positivt resultat för etappen med cirka 44 miljoner kr. En exploateringsbudget för hela
den första etappen förväntas vara klar för beslut i samband med att detaljplanen antas
preliminärt vid årsskiftet 2017/2018.
En exploateringsbudget för Stadsutvecklingen i full skala inom området förutsätter att
dagens busstorg byggs om samt att ny parkering för pendlare anläggs när nuvarande
parkeringsytor tas i anspråk för bebyggelse. Exploateringsbudget för denna del första
del beslutades i mars i kommunstyrelsen.
Efter upphandling har det visat sig att utgifterna för anläggningarna blir högre än
budgeterat. Det tillfälliga busstorget överskrider budget och även det nya busstorget.
Framtagande av ny kalkyl pågår.
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5 Kommunstyrelsen
5.1 Sammanfattning
Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott med totalt 557 000 kronor för den
skattefinansierade verksamheten. Kultur och livsmiljö arbetar med att minska sitt
prognostiserade underskott på 281 000 tkr. Fastighetsavdelningen prognostiserar
överskott med 810 000 tkr, största orsaken är lägre kapitalkostnader till följd av lägre
investeringstakt.
VA-verksamheten prognostiserar överskott med 2,0 miljoner kronor, även här är det
lägre kapitalkostnader som är orsaken.
Flertalet senarelagda investeringar medför att investeringsbudgeten föreslås revideras
från totalt 342,8 miljoner kronor till 209,2 miljoner kronor. För de projekt som är
senarelagda är budget upptagen i verksamhetsanalys för år 2018-2020.
Investeringsprojekten "Ny fotbollsanläggning Futurum" och "Ersättningsplan
Björkvallen" föreslås slås ihop till ett projekt, eftersom en gemensam lösning planeras.
Några verksamheter uppmärksammar att osäkerhetsfaktorer och vakanta tjänster kan
komma att påverka måluppfyllelsen men gör ändå bedömningen att målen kommer nås.
Mått för resurser och produktion har redovisats av verksamheterna, mått för
verksamhetsresultat redovisas till delårsrapport augusti.
5.2 Måluppfyllelse
Bedömningen är att kommunstyrelsens mål och tillhörande målsättningar för
nyckelindikatorerna kommer uppfyllas under året. Några verksamheter uppmärksammar
att osäkerhetsfaktorer och vakanta tjänster kan komma att påverka måluppfyllelsen men
gör ändå bedömningen att målen kommer nås.
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5.3 Mått
5.3.1

Resurser
Utfall
2016

Budget
2017

Utfall
mars
2016

Utfall
mars
2017

Prognos
år 2017

60

420

14

0

420

Gatubelysning, kr/inv

343

312

58

68

312

Vinterväghållning, kr per inv/år

171

350

109

62

350

Avhjälpande underhåll, fastigheter - fakturerad
kostnad kr/kvm

70

70

14

21

70

Planerat underhåll, fastigheter - fakturerad
kostnad kr/kvm

60

75

1

1

75

Mått

Utfall
2016

Budget
2017

Utfall
mars
2016

Utfall
mars
2017

Prognos
år 2017

Producerad mängd dricksvatten, tusen m3/år

1 675

1 500

-

-

-

Renad mängd avloppsvatten, tusen m3/år

2 290

2 100

-

-

-

Antal VA-abonnenter, stycken

5 938

6 000

5 906

5 951

6 000

Antal besök på biblioteket

137 09
5

137 00
0

34 250

42 301

137 000

Leverantörstrohet, procent

72,7%

75%

57%

74%

78%

Area inhyrda verksamhetslokaler, kvm BRA

14 122

13 400

12 502

14 212

14 212

Area kommunägda verksamhetslokaler, kvm
BRA

95 074

96 000

96 085

95 074

95 074

Antal besök vid återvinningscentralen

103 23
3

105 00
0

19 074

18 223

103 000

Hushållsavfall, kg/inv

207

210

52,61

60

210

Grovavfall, kg/inv

320

340

55,18

-

-

73

73

15,76

18

73

Mått
Beläggningsunderhåll, kr per inv/år

5.3.2

Produktion

Förpackningar, kg/inv

Antal besök vid återvinningscentralen
Då antalet fria besök har begränsats till 100 st/hushåll förväntas inte antalet besök att
öka jämfört med 2016 vilket förklarar avvikelsen mot budgeten.
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5.4 Driftredovisning skattefinansierade verksamhet
Bokslut
2016
Kommunfullmäktige

Budget
2017

Utfall janmar

Avvikelse
från
budget

Prognos
för året

-789

-1 441

-397

-1 441

0

0

-7

0

-7

0

-3 576

-2 960

-490

-2 960

0

Socialnämnd

-212

-181

-24

-181

0

Stöd politiska partier

-943

-1 000

-707

-1 000

0

Revision

-992

-1 139

-43

-1 139

0

0

0

0

0

0

Tillstånd lotterier

27

20

2

20

0

Medlemsavgifter

-2 667

-2 600

-246

-2 600

0

-53

-100

-2

-100

0

Nämndadministration

-366

-1 255

-283

-1 255

0

Kommungemensamt

0

-1 250

0

-1 250

0

-19 610

-20 236

-3 686

-20 255

-19

Gatu/park drift o underh

-7 283

-9 826

-2 294

-9 801

25

Parker

-4 086

-3 361

-531

-3 367

-6

-741

-881

-149

-881

0

-19 075

-19 900

-4 975

-19 900

0

-194

-255

-193

-255

0

Allmän fritidsverksamhet

-1 916

-1 285

-250

-1 285

0

Föreningsbidrag

-2 506

-2 439

-1 913

-2 439

0

-356

-360

-1

-360

0

Allmän kulturverksamhet

-3 412

-2 423

-464

-2 239

184

Bibliotek

-7 388

-7 552

-1 807

-7 736

-184

Utomhusanläggningar

-5 406

-4 337

-903

-4 337

0

Ishall

-4 054

-5 452

-1 462

-5 452

0

Simhall

-4 899

-4 272

-1 082

-4 553

-281

Föreningslokaler

-9 089

-8 724

-2 650

-8 724

0

Fritidsgårdar

-3 024

-3 829

-917

-3 829

0

Kultur- och livsmiljöadm

-1 559

-2 172

-428

-2 172

0

3 185

-602

892

208

810

-12 979

-13 559

-3 304

-13 669

-110

-446

-2 005

-116

-1 860

145

Ekonomiavdelning

-6 041

-7 212

-1 742

-7 212

0

Personalavdelning

-7 316

-7 535

-2 036

-7 535

0

Upphandling

-4 430

-4 863

-1 077

-4 863

0

-11 825

-13 069

-2 821

-13 069

0

-1 106

-1 200

-1 237

-1 200

0

-13 663

-13 922

-3 307

-13 929

-7

-158 790

-173 184

-40 643

-172 627

557

Valnämnd
Kommunstyrelse

Övrig politisk verksamhet

Vänortsverksamhet

Gator o vägar

Miljö, hälsa, hållbar utv
Räddningstjänst
Säkerhet

Stöd till studieorgan.

Fastighetsenheten
Lokalvård
Teknisk avd övergripande

IT-enheten
Kommunens försäkringar
Övrig kommungemensam admi
Summa
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5.5 Driftredovisning taxefinansierad verksamhet
Bokslut
2016

Budget
2017

Utfall
jan-mars

Prognos
för året

Avvikels
e från
budget

0

0

7 685

1 977

1 977

Avfall

-763

0

3 324

0

0

Summa

-763

0

11 009

1 977

1 977

VA

5.6 Kommentarer till driftredovisning
Kommunstyrelsens skattefinansierade verksamhet prognostiserar ett totalt överskott
med 557 000 kronor för året.
Kultur och livsmiljö arbetar med att åtgärda ett prognostiserat underskott på 281 000
kronor. Biblioteket går med underskott på grund av utgifter för vakt som finansieras via
överskott på allmänkultur. Under januari och februari har biblioteket haft daglig vakt på
plats måndag-torsdag kl 14-18. Biblioteket behåller också nationalencyklopedin, vilket
inte planerades, dock till en lägre kostnad. Allmänkulturen har motsvarande överskott
till följd av viss personalvakans under våren och fortsätter att gå på sparlåga under våren
Det ger fortsatta konsekvenser för det länsövergripande samarbetet inom kulturområdet.
Ett underskott prognostiseras på simhallen med 281 000 kronor beroende på att för få
resurser avsatts för personal i budget. Målsättningen är dock att underskottet kan arbetas
in under sommaren/hösten.
Fastighetsenheten redovisar ett överskott på 810 000 kronor. Avvikelsen beror främst på
lägre kapitalkostnader med 1,7 miljoner kronor, ökade kostnader för
fastighetsförsäkring på 772 000 kronor samt ökade personalkostnader på 153 000
kronor.
Lokalvården har fått fler lokaler att städa. Det resulterar i ett prognostiserat underskott
på 110 000 kronor beroende på ökade kostnader för personal.
Den tekniska avdelningens övergripande kostnader förväntas ge ett överskott på
145 000 kronor. Det beror huvudsakligen på lägre kapitalkostnader, 159 000 kronor.
Avvikelsen inom den taxefinansierade VA-enheten beror på lägre kapitalkostnader med
1,9 miljoner kronor.
Överskott orsakade av lägre kapitalkostnad inom den tekniska avdelningen beror på att
större investeringar har blivit senarelagda. Kostnaderna kommer att uppstå kommande
år.
Övriga verksamheter väntas följa budget.
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5.7 Investeringsredovisning skattefinansierad verksamhet
Bokslut
2016
Brand och inbrottslarm

Årsbudget

Utfall
jan-mar

Avvikelse
mot
budget

Prognos
för året

-497

0

0

0

0

-1 409

-5 433

-118

-2 900

2 533

-355

0

0

0

0

Upprustning Kvarnkojan

-36

-86

-17

0

86

Ny förskola Gröna Dalen

-150

0

0

0

0

Västerängsskolan dagvatten

-2 335

-1 265

-407

0

1 265

Tak Fridegård

-2 156

-959

0

-59

900

Ny förskola Frösundavik

-2 781

-47 045

-449

-42 045

5 000

Västerängsskolan kök

-3 593

-24 049

-1 311

-6 000

18 049

-212

-35 553

-334

-2 000

33 553

Viby skola passage o larm

0

-150

0

0

150

Rungården fsk vent o larm

-1 159

-1 541

-900

-1 941

-400

-65

-7 000

-69

-7 000

0

0

-1 000

0

0

1 000

Ishall, energiåtgärder och entré

-1 380

-3 120

-285

-3 120

0

Planerat underhåll

-5 591

-10 000

-458

-10 000

0

Annehill förskola, värme, golv

-3 223

-2 000

-1 387

-2 000

0

-964

0

0

0

0

Futurum underhåll

-1 352

-55 648

-906

-30 648

25 000

Utemiljö skola/förskola

-1 247

0

0

0

0

Dragrännan 8, flyktingbos

-5 925

0

0

0

0

Mjödvägen 1, flyktingbos

-2 762

0

0

0

0

Skogsbrynets utbyggnad

-26

-2 000

0

-2 000

0

Köksutrustn skola/förskola

0

-2 235

-259

-2 235

0

Säkerhetsåtgärder

0

-2 800

-280

-2 800

0

Energiåtgärder ventilation

0

-4 300

0

-4 300

0

Taksäkerhet

0

-1 500

-360

-1 500

0

-830

-1 170

-1

-1 170

0

-17

-1 183

0

-1 183

0

-11 782

-8 400

0

-8 400

0

-1 217

0

0

0

0

Ny fotbollsanläggning Futurum

0

-500

0

-500

0

Ersättningsplan Björkvall

0

-1 000

0

-1 000

0

Kraftleden trafiksäkerhet

0

-2 000

-20

-2 000

0

Säkra skolvägar

-415

0

0

0

0

Dalvägen gång o cykelväg

-319

-2 181

-5

-2 181

0

Kalmarleden gång o cykelväg

-1 616

-900

0

0

900

Belysning byte till LED

-3 176

0

0

0

0

-105

0

0

0

0

Renovering simhallen
Dörrautomatik fullmäktige

Vibyskolans kök

Lundby klubbhus
Allaktivitetshus

GD skola brandlarm

Trafiksäkerhetshöj. åtgärder
Räddningsväg Krägga
Planerat underhåll beläggningar
Utemiljö, skolor, förskola

Åtgärd enl hastighetsplan
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Bokslut
2016

Utfall
jan-mar

Årsbudget

Avvikelse
mot
budget

Prognos
för året

Upprust off utemiljö Skokloster

0

-150

0

-150

0

Utbyte kvicksilverarmatur

0

-3 250

-883

-3 250

0

Säkra skolvägar 2017

0

-1 000

0

-1 000

0

Utbyte rostiga belysnings

0

-3 000

-1 132

-3 000

0

Utbyggnad av gatubelysning

0

-2 500

0

-2 500

0

Konstbyggn (brokonstr)

0

-300

0

-300

0

Byte av vägtrummor

0

-600

0

-600

0

Planlager för hantering a

0

-210

0

-210

0

Upprustning lekplatser

0

-400

0

-400

0

Ytskikt konstgräsplan KUL

0

-3 200

0

-3 200

0

-563

0

0

0

0

-10

-290

0

-290

0

-1 115

-854

-1

-854

0

0

-1 400

-129

-1 400

0

-8

-34

0

-34

0

Monter

-98

0

0

0

0

Cafemöbler simhallen

-34

0

0

0

0

KS övergr gem möbler

-80

0

0

0

0

Belysning biblioteket

-146

0

0

0

0

Fridegårdsscenen

-460

-490

0

-490

0

Handikapptoa Vibyspår

0

-30

0

-30

0

Meröppet bibliotek

0

-300

0

-300

0

Lokalvård tvättmaskiner

-136

0

0

0

0

Lokalvård Skurmaskiner

0

-235

-50

-235

0

-208

0

0

0

0

-59 553

-243 261

-9 761

-155 225

88 036

Ärendehanteringssystem
Bibliotekswebb
IT-investeringar 2015-2016
IT-investeringar 2017
Skyltprogram BCJF

Kombiskurmaskiner
Summa

5.7.1

Investeringsredovisning taxefinansierad verksamhet
Bokslut
2016

Budget
2017

Utfall
jan-mars

Prognos
för
året/rev
budget

Avvikels
e från
budget

Butiksnära insamling av farligt avfall

0

0

0

-70

-70

Ombyggnad ÅVC

0

-1 570

-518

-1 500

70

-1 200

-58

-9 000

8 790

Avfallsenheten

Markköp ÅVC

-1 142

VA-enheten
Omläggning ledningar

0

-17 790

-1 400

Exploatering tätort

0

0

318

Vatten o reningsv. pågående

0

-1 529

-9

0

1 529

Biskops-Arnö pågående

0

-15 500

-9

-15 500

0
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Bokslut
2016

Budget
2017

Utfall
jan-mars

Prognos
för
året/rev
budget

Avvikels
e från
budget

Projektering Katrinedal

0

-997

0

-997

0

Omb Skokloster råvattenintag

0

-1 955

-17

-3 484

-1 529

Bålsta reningsverk

0

-27 828

-372

-5 000

22 828

Bålsta vattenverk

0

-3 577

-63

-577

3 000

Skokloster reningsverk

0

-3 988

-4

-500

3 488

Skokloster vattenverk pågående

0

-8 101

-56

-5 000

3 101

Modell vatten o spill

0

-1 848

-11

-1 848

0

Underhåll pumpstationer

0

-1 799

-47

-800

999

Dimensionsökn Draget dagvattendamm

0

-1 000

-66

-5 000

-4 000

Ombyggnation Draget vattendamm

0

-2 000

0

-2 000

0

Maskiner o verktyg VA

0

-6 945

0

-1 500

5 445

Summa

0

-97 569

-2 254

-53 976

43 593

5.7.2

Kommentarer till investeringsredovisningen

En överhettad byggmarknad gör att det svårt att få i gång planerade investeringsprojekt
inom fastighetsverksamheten. Många gånger överstiger lämnade anbud projektets
budget. Upphandlingar får göras om och tidplaner förskjuts. Detta medför att budget
måste föras över till 2018.
Kommunstyrelsens investeringsbudget för skattefinansierad verksamhet uppgår till
totalt 243,3 miljoner kronor men prognosen för utförda investeringar är 155,2 miljoner
kronor.
Investeringsbudgeten för taxefinansierad verksamhet uppgår till totalt 97,6 miljoner
kronor men prognosen för utförda investeringar uppgår till 54,0 miljoner kronor
Detta innebär att prognoskolumnens belopp föreslås som ny budget år 2017. För de
projekt som är senarelagda är budget upptagen i verksamhetsanalys för år 2018-2020.
SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR
Ärendehanteringssystem
Projektet har genomförts till lägre kostnad än budgeterat. Klassas som driftkostnad från
år 2017.
Simhall renovering + 2,5 mkr
Renoveringen har begränsats. Under året kommer rehabbassängen att åtgärdas för
2,9 mkr. 2,5 mkr överförs till åren 2018-2020.
Upprustning Kvarnkojan + 0,1 mkr
Upprustning Kvarnkojan är avslutad. Ytterligare åtgärder kommer inte att göras.
Västerängen dagvatten + 1,3 mkr
Dagvattenhanteringen på Västerängsskolan kommer att utföras under 2017/2018 då
vissa åtgärder är beroende av det nya köket och matsalen som kommer att byggas
2017/2018. 1,3 mkr föreslås flyttas framåt parallellt med projektet för Västerängens
kök.
Tak Fridegård + 1 mkr
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Kompletterande åtgärder motsvarande 59 tkr kommer att genomföras i år. 400 tkr föreslås föra över till Rungården där pengar saknas. Övriga 500 tkr kommer inte användas.
Frösundaviks förskola + 5 mkr
Arbetet förskjutet i förhållande till ursprunglig tidplan. 5 mkr föreslås flytta till 2018.
Västerängsskolan kök +18 mkr
Västerängsskolans kök och matsal kommer att färdigställas under 2018 samtidigt som
dagvattenhanteringen görs klart. 18 mkr föreslås flytta till 2018.
Vibyskolan kök + 33,5 mkr
Viby förskola och skola, kök och matsal. Överfört från 2016 till 2017 är 35 mkr. Under
2017 behövs 2 mkr till projektering, resten (33 mkr) skjuts till 2018. Under 2018 behövs
53 mkr till byggnation. Totalt för projektet behövs således ytterligare 20 mkr. Total
uppgår projektet till 55 miljoner kronor.
Viby skola passage och larm +0,1 mkr
Kommer inte att utföras
Rungården förskola ventilation och larm - 0,4 mkr
Kostnader för styr och regler har tillkommit. 400 tkr föreslås omfördela från projekt tak
Fridegård.
Allaktivitetshus +1 mkr
Medel som har flyttas i flera år då det saknas en tydlig beställning om vad detta är/ska
vara.
Futurum övre och underhåll + 25 mkr
Renoveringen av Futurum fortsätter 2017. 25 mkr flyttas till 2018.
Ny fotbollsanläggning Futurum och ersättningsplan Björkvallen
Dessa projekt föreslås slå ihop till ett, eftersom en gemensam lösning planeras.
Kalmarleden Gång- och cykelväg + 0,9 mkr
Investeringen utfördes 2016.
TAXEFINANSIERADE INVESTERINGAR
Butiksnära insamling av farligt avfall - 0,07 mkr
Behållare för fastighetsnära insamling av farligt avfall. 70 tkr är flyttat från projekt
ombyggnad ÅVC
Ombyggnad ÅVC + 0,07 mkr
Om- och utbyggnad av Västerskog (ÅVC). ÅVC Västerskog är en av de mest besökta
platserna i kommunen och då kommuninvånarantalet växer, besöksantalet och
avfallsmängderna ständigt ökar och kraven på utsortering av ytterligare avfallsslag
införs behöver anläggningen byggas om och ut. Utbyggnad av ÅVC Västerskog är ett
flerårigt projekt. Innan en förprojektering har gjorts är den uppskattade
investeringskostnaden 14 miljoner. 1,5 mkr utförs 2017. 0,07 mkr flyttas till projekt
Samlaren under 2017.
Markköp för utbyggnad av återvinningscentralen - 0,06 mkr
Köp av grannfastigheten inför utbyggnaden av ÅVC Västerskog.
Omläggning ledningar + 8,79 mkr
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VA-enheten har beslutat att inte göra stora investeringar i ledningsnäten under 2017.
Vattenmodellen har i sina första körningar visat på trånga sektioner, som kommer att
kräva uppdimensionering. För att göra investeringarna så effektiva som möjligt, görs
motsvarande modell på spillvattnet. Modellerna på vatten, finns både i Bålsta och i
Skokloster. Utbytesprogrammet fortsätter. Överskottet överförs till 2018.
Vatten- och reningsverken + 1,5 mkr
Beloppet är flyttat till Ombyggnad Skokloster råvattenintag.
Skokloster råvattenintag - 1,5 mkr
Anbudsförfrågan på nybyggnad av råvattenstationen är ute hos en upphandlad
entreprenör. Ombyggnaden har blivit en nybyggnad eftersom byggnaden var i så dåligt
skick. Vattenföreningens tryckstation ska inte vara placerad i stationen. Medel tas från
projekt vatten- och reningsverken
Bålsta reningsverk + 22,8 mkr
Ombyggnaden av inloppstationen blev billigare än beräknat men det saknas en hel del
arbete för att optimera driften, till exempel flytta styrenheterna ovan mark och göra en
inloppsbrädd. Arbetet beräknas att påbörja 2017. 27 mkr flyttas från 2016. 5 mkr
används 2017. 16 mkr flyttas till 2018-2020. 4 mkr omfördelas till projekt
Dimensionsökning Dragets dagvattendamm.
Bålsta vattenverk + 3 mkr
Vattenverket i Bålsta får successivt en bättre säkerhet och standard. Många delar i
verket behöver antingen byttas ut eller renoveras. Projektet är pågående och kommer att
slutföras i 2018. 3 mkr föreslås flytta till 2018.
Skoklosters reningsverk + 3,5 mkr
Offert och plan på ombyggnad finns. Osäker byggstart. Även slamhanteringen ses över.
Projektet är pågående och kommer att slutföras i 2018. 3,5 mkr föreslås flytta till 2018.
Skokloster vattenverk + 3,1 mkr
Projektet är pågående och kommer att slutföras i 2018. 3,1 mkr föreslås flytta till 2018.
Underhåll pumpstationer + 1 mkr
Projektet är pågående och slutförs 2018. Manöverskåp, pumpar styr och regler kommer
att bytas. 1 mkr föreslås flytta till 2018.
Dimensionsökning dagvatten till Dragets dagvattendamm - 4 mkr
En nödvändighet efter utbyggnaden av området. Behovet av kapacitetsökning beaktades
inte tidigare inför exploatering av Draget. Den tidigare summan var en snabbt bedömd
summa för att överhuvudtaget få med den i budget till 2017. Nu är projektering utförd
med kostnadsberäkning som visar en betydligt större kostnad. 4 mkr tas från projekt
Reningsverk Bålsta.
Maskiner och verktyg + 5,4 mkr
Ambitionen är att göra jobb i egen regi. Medlen var till för att anskaffa en lastmaskin,
filmbuss och bättre arbetsfordon. Projektet ligger på is. VA-enheten saknar möjlighet att
göra arbeten i egen regi. Det finns olika ambitionsnivåer att rikta in sig på. Det
förväntade kravet på att minska läckage kräver att man kan lokalisera skadan genom
filmning. Även reparationer kan man utföra utan att gräva. Prognos för 2017 är 1,5 mkr.
I 2018 behövs 1 mkr. Resten kommer inte att användas.
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6 Överförmyndarnämnden
6.1 Sammanfattning
Överförmyndarnämnden förväntas redovisa ett underskott vid årets slut om 520 000
kronor. Den huvudsakliga anledningen till det är förändrade statsbidragsregler när det
gäller kommunens kostnad för gode män till ensamkommande barn.

6.2 Driftredovisning
Bokslut
2016

Budget
2017

Utfall janmar

Prognos
för året

Avvikelse
från
budget

Överförmyndare

-2 045

-1 828

-480

-2 348

-520

Summa

-2 045

-1 828

-480

-2 348

-520

6.3 Kommentarer till driftredovisning
Den huvudsakliga anledningen till det redovisade underskottet om 520 000 kronor är
förändrade regler när det gäller statlig ersättning för ensamkommande barn. Från och
med den 1 juli utgår ingen ersättning för kostnader för gode män till ensamkommande
barn med uppehållstillstånd. Från den 1 december 2017 kommer det heller inte att utgå
ersättning för kommunens kostnader för gode män till asylsökande ensamkommande
barn. I prognosen finns även högre kostnader för egen personal i samband med
övergång till den gemensamma förvaltningen.
6.3.1

Åtgärdsplan för ekonomi i balans

Då underskottet beror på förändrat regelverk som kommunen inte kan påverka ser
förvaltningen ingen möjlighet att minska det prognostiserade underskottet.

Delårsuppföljning mars 2017

87

20(41)

7 Bygg- och miljönämnden
7.1 Sammanfattning
Under årets första månader kan konstateras att verksamheten har fungerat relativt väl.
En avgörande faktor för att klara verksamheten är att inga tjänster är vakanta. Tjänsterna
på miljöavdelningen är tillsatta, senaste återbesättningen gjordes under tidig höst.
Bygglovavdelningen kommer från och med maj månad att ha tjänsterna bemannade,
förvisso uppstår en längre tids föräldraledighet på en tjänst. Viss vakans på
bygglovsadministrationen påverkar verksamheten.
Där det finns en större volym vakanta tjänster är på plan- och utvecklingsavdelningen
där det för närvarande är sex vakanta tjänster. Några av de tjänsterna är nyinrättade men
svårrekryterade. Personalomsättningen är hög samtidigt som det är svårt att rekrytera
inom den överhettade region vi verkar inom. Personalsituationen inom plan- och
utvecklingsavdelningen gör att verksamhetens resultat i form av leverans påverkas
negativt. Den förväntan av leverans som den politiska nivån kräver gör att även
arbetsmiljön påverkas negativt.
Kommunens förslag till ny översiktsplan har varit på samråd från den 16 december
2016 till den 28 februari 2017. Dialogen med invånare har varit frekvent med öppet hus
på kvällar och utställning på biblioteket. Det har inkommit cirka 100 yttranden på
planförslaget och sammanställning av inkomna synpunkter är nu nästa steg.
Den större delen av miljöavdelningens verksamhet läggs fast i början på året med en
behovsbedömning som ligger till grund för den tillsynsplan som blir möjlig att
genomföra utifrån tillgängliga resurser. Det kunde konstateras att behovet inte riktigt
kunde täckas och nämnden har då prioriterat bort en del tillsynsuppgifter.
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 att det ligger i nivå med årets budget.

7.2 Måluppfyllelse
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.
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7.3 Mått
7.3.1

Resurser

Mått
Bostadsanpassning, kr per invånare

Utfall
2016

Budget
2017

Utfall
mars
2016

Utfall
mars
2017

Prognos
år 2017

105

114

5

9

114

Bostadsanpassning, kr per invånare
Antalet ärenden håller ungefär samma volym som tidigare år. Under första kvartalet har
det dock inte varit aktuellt med utbetalningar av någon större volym. Det är lågt utfall
för perioden, men prognosen är ändå 114 kr per invånare.
7.3.2

Produktion
Utfall
2016

Budget
2017

Utfall
mars
2016

Utfall
mars
2017

Prognos
år 2017

Antal ärenden per handläggare, miljö

106

150

37

60

150

Antal livsmedelsinspektioner per handläggare

121

90

6

50

140

Antal miljöbalksinspektioner per handläggare

38

60

13

19

60

371

450

49

243

500

36

50

14

16

50

Mått

Antal beslut, byggavdelningen, st
Nämndbeslut, bygglovavdelningen, antal

Antal ärenden per handläggare, miljö
Under första kvartalet påbörjades 362 nya ärenden inom miljöavdelningen vilket i snitt
är 60 nya ärenden per handläggare. 104 ärenden är tillsynsärenden av enskilda avlopp
där det har utförts 38 tillsynsbesök och resterande 66 bokade inspektioner kommer
göras under april-juni. Till följd av förändringar i taxan har miljöavdelningen handlagt
51 ärenden gällande nya avgiftsbeslut.
Antal livsmedelsinspektioner per handläggare
I Håbo kommun är det en årsarbetskraft som utför livsmedelinspektioner. Under första
kvartalet utfördes 50 inspektioner.
Antal miljöbalksinspektioner per handläggare
Under första kvartalet har fem handläggare utfört 97 miljöbalksinspektioner.
Antal beslut, byggavdelningen, st
Byggavdelningen har fattat totalt 243 beslut varav 98 bygglov, marklov och rivningslov
samt 21 startbesked i anmälanärenden. De beslut som övrigt har fattats av avdelningen
är avvisning och avskrivning av ärenden samt start- och slutbesked, men också dispens
från strandskydd.
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7.4 Driftredovisning
Bokslut
2016

Budget
2017

Utfall janmar

Avvikelse
från
budget

Prognos
för året

Bygg- och miljönämnd

-198

-221

-47

-221

0

Nämndadministration

-82

-282

-66

-282

0

-6 635

-10 618

-1 960

-10 618

0

-999

-1 894

-818

-1 874

20

-2 332

-2 089

-514

-2 109

-20

1

0

170

0

0

Miljö- och hälsoskydd

-2 591

-3 314

-339

-3 314

0

Bostadsanpassning

-2 758

-2 974

-349

-2 974

0

-15 594

-21 392

-3 923

-21 392

0

Fys- tekn plan,
bostadsförsörjning
Byggavd
Förvaltningsledning
Konsument- och energirådg

Summa

Intäkter och kostnader
Budg
Intäk
t
2017

Budg
Kostn
2017

Budg
Summ
a 7016

Utfall
Intäk
t
2017

Utfall
Kost
n
2017

Utfall
Sum
ma
2017

Prog
n
Intäk
t
2017

Progn
Kostn
2017

Progn
Summ
a 2017

Bygg- och
miljönämnd

0

221

221

0

47

47

0

221

221

Nämndsadministratio
n

0

282

282

0

66

66

0

282

282

Kart, mät, GIS

1 000

3 046

2 046

229

713

484

1 000

3 046

2 046

Plan och
utvecklingsavd

3 714

12 286

8 572

633

2 109

1 476

2 841

11 413

8 572

Bygglovavd

4 200

6 094

1 894

440

1 258

818

4 500

6 374

1 874

0

2 089

2 089

0

514

514

0

2 109

2 109

186

186

0

186

16

-170

186

186

0

1 673

4 987

3 314

795

1 134

339

1 689

5 003

3 314

1

2 975

2 974

0

349

349

1

2 975

2 974

10 77
4

32 166

21 392

2 283

6 206

3 923

10 21
7

31 609

21 392

Verksamhet

Förvaltningsledning
Konsument- och
energirådg
Miljöavdelning
Bostadsanpassning
Summa
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7.5 Kommentarer till driftredovisning
Med utgångspunkt från utfallet per sista mars och bedömning av kommande resultat så
lämnas årsprognosen att bygg- och miljönämnden väntas få ett utfall på budgeten som
ligger i nivå med budget. I samband med delårsrapporten föreslås en ramökning till
Bygg och miljönämnden med 185 000 kronor avseende "snedsitsar" inom plan- och
utvecklingsavdelningen. Ramökningen är justerad i tabellerna ovan.
Den verksamhet som per sista mars visar avvikelse från budget med ett överskott är
plan- och utvecklingsavdelningen. Den främsta orsaken till överskottet är lägre
personalkostnader som förklaras av att några tjänster under perioden varit vakanta i
avvaktan på att rekrytering ska lyckas. De lägre kostnaderna för personal följer med
ytterligare en tid in på året. Att årsprognosen då inte lyfter upp ett överskott beror på att
kostnader för laserskanning av Bålsta tätort kommer att prioriteras och de kostnaderna
kan då täckas av överskottet. Med hjälp av en sådan laserskanning erhålls aktuella data
för framställning av kartunderlag. För kommunen är det angeläget att ha väl uppdaterad
primärkarta för att underlätta planering och byggande med tanke på den expansion
kommunen befinner sig i.

7.6 Investeringsredovisning
Bokslut
2016

Budget
2017

Utfall
jan-mars

Prognos
för
året/rev
budget

Avvikels
e från
budget

Inköp av kontorsmöbler

0

0

80

150

150

Summa

0

0

80

150

150

7.6.1

Kommentarer till investeringsredovisningen

Bygg- och miljöförvaltningen har under innevarande år behov av att åstadkomma fler
arbetsplatser och till det har det behövts större inköp av arbetsbord, kontorsstolar och
liknande. Eftersom ingående budget inte tagit höjd för investeringsmedel så har
budgeten för innevarande år reviderats med hänsyn till det.

Delårsuppföljning mars 2017

91

24(41)

8 Barn- och utbildningsnämnd
8.1 Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på 7,6 miljoner kronor. Det
är en förbättring med 6,1 miljoner kronor i jämförelse med föregående månads prognos
men 5,9 miljoner kronor sämre i jämfört med delårsprognosen året innan. Underskottet
beror främst på fler barn i förskolan i förhållande till budget samt högre
personalkostnader inom grundskoleverksamheten.
Under föregående år har prognosen i början på året visat på ett underskott för att sedan
när resultatet för hela året är klart hamna på ett överskott. Oftast har detta berott på
intäkter under senare del av året som inte var kända när prognosen gjordes samt en allt
för hög personalprognos. Förvaltningen gör bedömningen att inga ej kända intäkter
kommer under året samt att cheferna har stramat åt personalprognosen. Eftersom stora
delar av det prognostiserade ligger på förskola innebär det att delårets prognostiserade
underskott förmodligen inte kommer att hämtas in under året. Det ökade antalet barn
innebär ett ökat antal personal och fler lokaler till verksamheten. Att klara ökat antal
barn i befintlig budgetram för förskolan är inte möjligt utan att höja barnantalet avsevärt
i förskolans avdelningar. Ett ökat antal barn per avdelning gör att statsbidrag för 2017
inom förskolan för att minska antalet barn i grupperna på 2 miljoner kronor, dras
tillbaka av staten.
Från 1 januari är kostenheten en del av barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde.
Som ett första steg i utvecklingen av kostverksamheten har ett projekt startat att ta fram
en kostpolicy för kommunen.
Ett nytt avtal gällande skolskjuts med taxi har slutits under första delen av året. Det är
redan nu svårt att uppskatta vilka ekonomiska effekter det nya avtalet har, men
förhoppningen är att det ska bli något billigare.
För att åtgärda Futurumskolans arbetsmiljö har under våren påbörjats borttagande av
alla skadade golv och väggar. Under hösten sker återuppbyggnad av övre
Futurumskolan. Ett viktigt projekt som pågår i förvaltningen är "Attraktiv skolkommun"
för att säkerställa dels att personal stannar i kommunen och dels att ny personal söker
sig hit. Tillsammans med övriga förvaltningar har en tioårig lokalförsörjningsplan tagits
fram. Denna ska fungera som utgångspunkt när det gäller att planera nya förskolor och
skolor i takt med att kommunen växer. Under våren har också ett nytt samverkansavtal
med UL slutits avseende elevresor i kommunen och länet.
8.2 Måluppfyllelse
Barn- och utbildningsförvaltningen har inga resultat utifrån prov, tester, enkäter att
presentera efter tre månader. Vid kommande delårsbokslut redovisas betygsresultat,
prov- och tester, olika enkätundersökningar samt enheters kvalitetsredovisningar efter
läsåret 2016/17.
Under våren 2017 pågår kvalitetsdialoger med samtliga enheter inom Barn- och
utbildningsförvaltningen som ett led i nämndens målarbete. Fokus har varit på:




närvaro - skolplikt
trygghet - studiero
kunskapsresultat

Uppföljning ska ske bland annat för att säkerställa att elever får sin garanterade
undervisningstid, att barn och elever är trygga och har en god lärmiljö samt att skolorna
följer upp kunskapsutvecklingen under alla skolår.
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Förvaltningens bedömning är att det sker ett mycket medvetet och systematiskt arbete
för att följa upp ovanstående områden. Enheterna förmedlar en medvetenhet angående;
för att barn och elever ska lyckas måste de finnas på plats, vara trygga, känna att de kan
arbeta i en god lärmiljö och få stöd och feedback i sitt lärande. I och med ett ökat fokus
på närvarorapportering och uppföljning har elevers frånvaro minskat i skolorna.
8.3 Mått
8.3.1

Resurser
Utfall
2016

Budget
2017

Utfall
mars
2016

Utfall
mars
2017

Prognos
år 2017

Kostnad kr per inskrivet barn i förskolan, egen
regi

98 527

101 91
9

21 790

23 456

102 146

Kostnad kr per inskrivet barn i fritidshem, egen
regi

21 588

22 632

5 710

5 779

22 246

Kostnad kr per inskriven elev i förskoleklass,
egen regi

48 336

46 352

11 515

12 318

46 931

Kostnad kr per inskriven elev i grundskola,egen
regi

86 947

84 251

21 489

24 987

89 359

Kostnad kr per inskriven elev i gymnasieskola,
egen regi

60 606

68 503

17 214

20 116

68 974

Utfall
2016

Budget
2017

Utfall
mars
2016

Utfall
mars
2017

Prognos
år 2017

Antal barn i förskola, egen regi

946

989

958

1 013

1 024

Antal barn i förskola, annan huvudman

181

187

187

187

187

Antal barn i pedagogisk omsorg, annan
huvudman

18

20

14

22

24,2

1 055

1 136

1 054

1 043

1 073

Antal barn i fritidshem, annan huvudman

150

154

147

154

154

Antal barn i förskoleklass, egen regi

232

241,5

231

236

246

41

36,5

39

44

43

2 187

2 274

2 163

2 242

2 257

530

524,5

534

535

535

17

14

19

23

22

Antal elever i gymnasieskola, egen regi

523

533

515

516

531

Antal elever i gymnasieskola, annan huvudman

441

470

431

439

477

16

15

17

17

17

1

2

2

1

1

Mått

8.3.2

Produktion

Mått

Antal barn i fritidshem, egen regi

Antal barn i förskoleklass, annan huvudman
Antal barn i grundskola, egen regi
Antal barn i grundskola, annan huvudman
Antal barn i grundsärskola, egen regi

Antal elever i gymnasiesärskola, egen regi
Antal elever i gymnasiesärskola, annan
huvudman
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8.4 Driftredovisning
Bokslut
2016

Budget
2017

Utfall janmar

Prognos
för året

Avvikelse
från
budget

Barn och utbildningsnämnd

-383

-500

-131

-500

0

Nämndadministration

-455

-366

-83

-600

-234

Allmän kulturverksamhet

-480

-641

-91

-641

0

Musikskola

-5 466

-5 798

-1 304

-5 942

-144

Öppen förskola

-1 917

-1 920

-446

-2 041

-121

Omsorg på OB-tid

-3 538

-3 814

-870

-3 562

252

-112 683

-121 865

-28 712

-124 756

-2 891

-361

-60

9

-51

9

-1 181

-1 591

-445

-1 621

-30

Fritidshem

-25 120

-26 188

-6 229

-24 257

1 931

Förskoleklass

-11 865

-11 588

-3 108

-12 077

-489

-238 270

-240 587

-63 786

-250 018

-9 431

Grundsärskola

-8 050

-8 757

-2 653

-7 766

991

Gymnasieskola

-78 589

-89 275

-24 074

-87 305

1 970

Gymnasiesärskola

-7 241

-7 840

-1 589

-7 241

599

Grundl vuxenutbildning

-1 216

-800

-113

-615

185

Gymnasial vuxenutbildning

-1 548

-3 200

-170

-2 659

541

Särvux

-750

-1 580

-265

-1 062

518

Aktivitetsansvaret

-702

-575

-179

-878

-303

-2 246

-1 000

-317

-993

7

-23 554

-23 626

-5 878

-24 266

-640

-525 615

-551 571

-140 434

-558 851

-7 280

Förskola
Vårdnadsbidrag
Pedagogisk omsorg

Grundskola

Svenska för invandrare
Övergripande verksamhet
Summa

I budget, utfall och prognos grundskola ligger kostenhetens kostnader även för fritidshem och förskoleklass. I tabellen som
redovisar verksamheter i egen regi har däremot en procentuell fördelning gjorts av kostenhetens kostnader.

8.5 Kommentarer till driftredovisning
Delårsuppföljningen visar på ett underskott av 7,6 miljoner kronor. Det är främst
förskole- och grundskoleverksamhet som bidrar till underskottet. När det gäller
förskolan har antal barn ökat markant i förhållande till budget. Det innebär att
underskottet ligger på pengkontot*. För grundskoleverksamheten är det enheterna som
prognostiserar ett underskott. Framförallt är det högre lönekostnader än budgeterat som
bidrar till underskottet.
Nämndadministration
Underskottet på 234 000 kronor beror på tillfälligt inhyrd personal under året, vilket
innebär högre kostnader än vid anställning.
Förskola
Delårsuppföljningen påvisar ett underskott för förskolan på 2,9 miljoner kronor.
Underskottet, som ligger på pengkontot, beror på att fler barn är inskrivna i förskolans
verksamheter än beräknat. Då en kraftig expansion av kommunen sker rör det sig om
cirka 100 fler placerade barn i egen regi. Däremot minskar ersättningen till annan
huvudman. Förskola i egen regi ligger i paritet med budget. Förvaltningen gör
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bedömningen att förskolan kommer kunna spara 1 miljoner kronor under året och har
därför justerat prognosen med samma belopp.
Fritidshem
Att fritidshem prognostiserar 1,9 miljoner kronor i överskott beror på att enheterna
lägger lönekostnader på grundskolan som borde tillhöra fritidshem. Personal som
arbetar en del av sin tjänst på fritids, blir ofta kostnadsförd helt på grundskolan. Även
antal barn på fritids är färre än budgeterat vilket innebär att pengkontot har ett överskott
på ca 1 miljon kronor.
Förskoleklass
Enheterna har en prognos i paritet med budget. Prognostiserade underskottet på 489 000
kronor beror dels på något fler elever än budgeterat samt något högre kostnader för köp
av verksamhet.
Grundskola
Prognosen för verksamhet grundskola hamnar på ett underskott av 9,4 miljoner kronor.
Det är alla grundskolor, förutom Futurum och Viby, som går med underskott. Det totala
prognostiserade resultatet för kommunens skolor hamnar på ett underskott av 12
miljoner kronor. Något färre elever än budgeterat, men framför allt är det personalkostnaderna på nästan 9 miljoner kronor som påverkar det prognostiserade
underskottet. Ökade kostnader hänförs endast till undervisning personal vilket innebär
att kostnader för bland annat elevassistenter inte går med underskott. En mer detaljerad
redovisning finns under respektive skola i detta dokument.
Andra kostnader som påverkar prognosen är ej budgeterade kostnader för paviljongerna
Gröna Dalen,
Av försiktighetsprincip prognostiserar alla budgetansvariga sina kostnader fullt ut i
början på året. När sedan resultatet redovisas har flertal inte förbrukat det budgeterade
beloppen. Det leder till en avvikelse mellan delårsprognos och årets resultat och det är
därför som förvaltningen har valt att justera ner prognosen för verksamheten grundskola
med 2 miljoner kronor.
Grundsärskola
Lägre personalkostnader än budgeterat vilket innebär nästa 1 miljoner i prognostiserat
överskott.
Gymnasieskola
Överskottet för verksamhet gymnasieskola på ca 2 miljoner kronor, beror på lägre
kostnader för köp av verksamhet. Även Fridegårdsgymnasiet har ett litet överskott. I
början på föregående år har även för gymnasieverksamheten prognostiserats med högre
kostnader i förhållande till årsresultatet. Det är därför som förvaltningen även för
gymnasiet justerat ner kostnaderna i prognosen med 1 miljon kronor.
Gymnasiesärskolan
Det prognostiserade överskottet på 599 000 kronor beror på något lägre
personalkostnader på enheten gymnasiesärskolan, lägre kostnader för skolskjutsar både
för eget gymnasiesärskola och i andra kommuner samt köp av verksamhet.
Gymnasial vuxenutbildning, Grundläggande vuxenutbildning och Särvux
Tillsammans har dessa verksamheter en positiv prognos på ca 1,2 miljoner kronor. I
prognosen ligger kreditringar för 2016 på 626 000 kronor som blev kända efter
bokslutet. Även en ej budgeterad försäljning påverkar prognosen positivt.
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Verksamheterna prognostiserar även en något lägre personalkostnader under året i
jämförelse med budget.
Aktivitetsansvar
En underbudgetering gällande personalkostnader samt ersättning för elever med
aktivitetsstöd ger en negativ prognos på 303 000 kronor.
Övergripande verksamhet
Underskottet på 644 000 kronor beror på kostnaderna för paviljongerna på Gröna Dalen
som ej var budgeterade.
Pengkontot*
Förvaltningen har samlat alla ersättningar som går ut till verksamheter i egen regi och
till annan huvudman på ett pengkonto. När förändringar sker av antal barn/elever
påverkar det ersättningen. Det innebär att pengkontot får antingen ett underskott eller
överskott beroende på om förändringen är en ökning respektive minskning.

8.5.1

Åtgärdsplan för ekonomi i balans

Vid förra månadens uppföljning visade Barn- och utbildningsnämndens prognos på ett
betydande underskott. Under respektive enhet/verksamhet görs en beskrivning av det
prognostiserade underskottet beror på, samt även en åtgärdsplan för kommande
besparingar. Förvaltningen vill även visa förändringen mellan föregående månads
prognos och delårets.
I tabellen nedan jämförs förra månadens prognos med den som redovisas för mars
månad. Det är bara enheter/verksamheter som prognostiserar ett underskott på mer än
200 000 kronor som redovisas i tabellen.
Enheter

Prognos februari

Prognos mars

Förändring

Slottskolan

1737

1903

166

Gransäter

2720

2511

-209

Gröna Dalenskolan

6040

5050

-990

Västerängen

107

1572

1465

Förvaltningsledning

2178

1347

-831

Slottskolan
Att driva en liten skola är dyrare än att driva en större. Det blir inga stordriftsfördelar.
Det är svårt att täcka all omsorgstid, som är mellan 6.30 till 18, med liten personalgrupp
på fritids och förskoleklass. Det är också svårt att få ut täckning under raster speciellt på
loven. Minskat antal elever i förhållande till budget ger en negativ prognos på 642 000
kronor.
Besparingar
Tack vare en planerad omplacering till särskild undervisningsgrupp av en elev som
redan går där, men inte är placerad, kommer Slottskolan av allt att döma kunna göra en
besparing på ca 87 000 kronor genom att minska kostnader för skolskjuts och stöd av
elevassistent.
Gransäterskolan
Kostnaderna i samband med personalfrånvaro är fortsatt höga och formerna för särskilt
stöd ses över för att effektiviseras. Anpassning av personalstyrkan på senarelaget har
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genomförts och ytterligare anpassningar kommer att genomföras under året. En
omorganisation har gjorts som innebär en anpassning till kommunens övriga skolors
stadieindelning (F-3, 4-6 och 7-9) vilket har inneburit en utökning av en lärartjänst i
lågstadiet.
Gransäterskolan har framför allt genom avflyttning tappat fler elever under innevarande
läsår än beräknat. Risken finns att det blir ytterligare färre elever än beräknat till nästa
läsår.
Sparkravet på 866 000 kronor kommer inte kunna hämtas in under året.
Besparingar
Förändrad organisation fr.o.m. ht-17 i kombination med föräldraledighet gör att
Gransäterskolan kommer att kunna spara ca 210 000 kronor genom att inte tillsätta
vikarie.
Förändringar i timplanen för språkval, i kombination med samordningsvinster med
Slottskolan, kommer att möjliggöra en besparing på ca 30 000 kronor.
Lösning på ett problem med skolskjuts, fritidstid och placering i särskild
undervisningsgrupp, för en elev som redan går där men inte är inskriven, kommer av
allt att döma att möjliggöra en besparing på ca 127 000 kronor samtidigt som kvalitén
ökar.
Gröna Dalenskolan
Det prognostiserade resultatet beror på flera faktorer. Främst har personalkostnaderna
ökat mer än beräknat samt att Gröna Dalenskolan har färre elever än budgeterat. Dessa
två samt ytterligare faktorer som påverkar prognosen negativt redovisas nedan.
Gröna Dalenskolan har justerat elevantalen för VT-17 och inför HT-17. Justeringen har
medfört en intäktsminskning på drygt 1,7 miljoner kronor.
Sedan budget 2017 lades har Gröna Dalenskolan mottagit elever som har behov av
särskilt stöd i form av assistent samt att behov har tillgodosetts hos befintliga elever
med hjälp av assistentstöd. Detta genererar personalkostnader om drygt 900 000 kronor.
Varefter andelen nyanlända och elever med annat modersmål än svenska har ökat på
skolan så har även behovet av lärartimmar i SVA (svenska som andraspråk) ökat.
Därför har en lärare i SVA anställts vilket medför en utökad lönekostnad på 500 000
kronor. Andra faktorer som påverkar ytterligare ökade personalkostnader är
studiehandledare, drygt 220 000 kronor mer i lönekostnader än budgeterat. Ökat antal
undervisningstimmar i matematik och ökade lärarlöner vid nyrekrytering är ytterligare
kostnadsdrivande poster.
Besparingskravet på 972 000 kronor som ej kommer kunna hämtas in under året
påverkar också prognosen negativt.
Åtgärder som redan har vidtagits är ett antal tjänster som inte är besatta motsvarande
ca 400 000 kronor samt ökning av elevantalet ca 500 000 kronor.
Besparingar
En eventuell flytt av elever som är i behov av särskilt stöd och ingår i målgruppen för
någon av kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper, men som av olika
anledningar finns kvar i Gröna Dalenskolans verksamhet, skulle innebära en besparing
på 300 000 kronor.
Intäkter från Arbetsförmedlingen som ej har fått formellt stödbeslut än ca 330 000
kronor.
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Tillsätter inte vissa vakanta tjänster vilket ger en besparing på 450 000 kronor.
Rekrytering av heltidstjänster under HT-16 där Gröna Dalenskolan i praktiken behövde
deltidstjänster, balanseras ut i och med HT-17. En uppskattad besparing på ca 350 000
kronor.
Kostnaden för studiehandledare täcks inte av extra resurser för förberedelseklass elever.
Denna kostnadspost bör ligga centralt och inte belasta respektive skola. För Gröna
Dalenskolan skulle det innebär en besparing på 900 000 kronor.
Västerängen
Den negativa prognosen beror helt på ökade personalkostnader. Inför
månadsuppföljningen för februari hade inte alla tjänster prognostiseras fullt ut. Det
innebär att Västerängsskolan har en markant ökning av prognosen mellan
prognostillfällena.
Besparingar
För att Västerängsskolan ska kunna komma i balans vid årets slut, krävs en genomgång
av personaltätheten inför höstterminen. Inför denna uppföljning har Västerängsskolan
arbetat fram en möjlighet att minska underskottet med 600 000 kr. En mer detaljerad
handlingsplan kommer redovisas vid nästa månadsuppföljning.
Förvaltningsledning
Underskottet beror på högre kostnader än beräknat, både för paviljongerna på Gröna
Dalen samt även för paviljongerna på Futurumskolan. Dessa två objekt kostar 1,9
miljoner kronor mer än budget. I prognosen för förvaltningsledning ingår poster som
prognostiseras med ett lägre belopp än budgeterat, vilket innebär att prognosen totalt för
förvaltningsledningen är lägre än kostnadsökningen för paviljongerna.
Besparingar
Under nästkommande månadsuppföljning kommer förvaltningen att återkomma med
eventuella belopp på åtgärder för att minska underskottet. Förhoppning är att kunna
hämta in underskottet under året.

Besparingseffekt detta år

Åtgärd
Slottskolan

87

Gransäterskolan

367

Gröna Dalenskolan

2 330

Västerängsskolan

600

Förvaltningsledning

0

Summa
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8.6 Investeringsredovisning
Bokslut
2016

Budget
2017

Utfall
jan-mars

Prognos
för
året/rev
budget

Avvikels
e från
budget

Förskola

54

900

0

450

-450

Fritidshem

41
5 345

76

5 534

189

38

40

40

114

6 024

-221

Grundskola

1 934

Grundsärskola

163

Gymnasieskola

205

Gymnasiesärskola

124

Övergripande verksamhet

151

Summa

8.6.1

2 672

6 245

Kommentarer till investeringsredovisningen

Bortbyggandet av skola 2000 på Gröna Dalenskolan beräknas kosta 10 miljoner kronor.
Arbetet beräknas vara klart år 2018. För att byggnationen ska hinna blir klar måste
arbetet påbörjas redan i år. Förvaltningen beräknar att kostnaderna under 2017 blir ca 1
miljoner kronor. Därför föreslår förvaltningen att nämnden tar beslut om en
omfördelning på 1 miljoner kronor. Investeringen ryms inom fastslagen
investeringsram. Förslaget förutsätter att kommunfullmäktige beviljar investeringen på
9 miljoner kronor år 2018 för bortbyggandet av skola 2000.
Investeringar som inte kommer bli av under detta år och som finansierar förslaget ovan
är inventarier Frösundaviks förskola samt Västerängens hemkunskapssal.
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9 Socialnämnd
9.1 Sammanfattning
För socialnämnden prognostiseras ett underskott vid årets slut om 100 tkr. Anledning
till det är höga kostnader för inhyrda socialsekreterare inom enheten för ekonomiskt
bistånd.
Antalet familjer som söker behandling i öppenvården ökar vilket sannolikt beror på att
familjer i Håbo väljer att söka sig till socialtjänsten istället för till barn- och
ungdomspsykiatrin då denna ännu inte har en fullt fungerande organisation.
Nu när vi lär känna de ensamkommande barnen mer, då de nu fått sina grundläggande
behov tillgodosedda, som mat och boende, märker de barn ut sig som varit med om
traumatiska händelser. Vi har fått reda på att vissa av våra ensamkommande använder
droger och/eller uppvisar depressiva drag.
Inom avdelningen för stöd till vuxna har nya medarbetare rekryterats under våren och
enheten för missbruk och socialpsykiatri är fullbemannad med nyinrättad tjänst för
behandlare/fältare på ingång till sommaren. De externa vårdkostnaderna har under
perioden legat under budget.
Inom ekonomiskt bistånd finns fortsatt ett flertal inhyrda konsulter från
bemanningsföretag och tidigare enhetschef lämnade sin tjänst i februari. Vid tid för
delårsrapporten är samtliga tjänster rekryterade och på ingång under kommande
månader. Jämfört med driftsbudget har 1,1 ytterligare tjänst behövt inrättas inom ramen
för driftsbudgeten (och ytterligare 0,6 tjänster inom flyktingprojektet) för att inte få allt
för hög arbetsbelastning per medarbetare i och med den särskilda volymökningen i och
med mottagandet av nyanlända.
Samtliga mål bedöms kunna vara uppfyllda vid årets slut förutom målet om kraftigt
minskat antal långvarigt bidragsberoende. Ännu har dock inget verkligt
utvecklingsområde kunnat startas, på grund av personalläget, så det är ännu tidigt att
säkert bedöma möjligheten att på sikt nå målet.
9.2 Måluppfyllelse
Förvaltningen bedömer att alla mål utom möjligen ett kommer att kunna uppfyllas
under verksamhetsåret. En osäkerhet finns kring målet att minska antalet hushåll med
långvarigt försörjningsstöd. Anledning till det är att personalsituationen på enheten inte
varit tillräckligt stabil för att kunna fokusera på detta arbete.
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9.3 Mått
9.3.1

Resurser

9.3.2

Produktion
Utfall
2016

Budget
2017

Utfall
mars
2016

Utfall
mars
2017

Prognos
år 2017

Antal med försörjningsstöd som är arbetslösa.

131

140

77

89

145

Antal hushåll med försörjningsstöd.

189

225

120

119

200

1 061

1 100

281

252

1 061

Antal ensamkommande nyanlända och
skyddsbehövande flyktingbarn placerade i Håbo
kommun.

27

35

28

26

30

Antal ensamkommande nyanlända och
skyddsbehövande flyktingbarn placerade
i annan kommun.

76

50

90

74

50

Utfall
2016

Budget
2017

Utfall
mars
2016

Utfall
mars
2017

Prognos
år 2017

Andel elever som ingår i ungdomscoachningens
insatser vilka ökar sin skolnärvaro med minst 50
procent.

100 %

100 %

25 %

20 %

100

Andel barnavårdsutredningar som är avslutade
inom lagstadgad tid, 120 dagar.

78 %

100 %

85 %

92 %

95 %

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

120

130

34

49

130

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

173

140

72

72

200

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

208

210

91

74

210

62

75

19

22

88

Andel upprättade genomförandeplaner i
samband med beslutade insatser enligt SoL och
LVU.

40 %

75 %

21 %

64 %

80 %

Andel av inkomna anmälningar där
förhandsbedömning har avslutats inom 14 dagar
enligt lagstadgat krav.

95 %

100 %

92 %

85 %

90 %

49

40

10

19

76

Mått

Antal bidragsmånader försörjningsstöd.

9.3.3

Verksamhetsresultat

Mått

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

Antal upprättade Samordnade Individuella Planer
(SIP) under året rörande barn och unga.
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9.4 Driftredovisning
Bokslut
2016

Budget
2017

Utfall janmar

Prognos
för året

Avvikelse
från
budget

Socialnämnd

-345

-397

-195

-397

0

Nämndadministration

-137

-224

-36

-224

0

Konsument- och energirådg

-99

-110

-17

-110

0

Tillstånd

-26

-39

-25

-32

7

-5 776

-6 328

-1 541

-6 364

-36

-181

-183

-44

-183

0

Missbrukarvård för vuxna

-7 044

-9 237

-1 420

-7 973

1 264

Barn- och ungdomsvård

-22 334

-24 629

-4 798

-24 702

-73

-1 652

-1 705

-390

-1 632

73

-126

-400

0

-300

100

Ekonomiskt bistånd

-11 806

-12 435

-3 194

-13 854

-1 419

Flyktingmottagande

2 741

257

6 140

257

0

-48

-250

22

-266

-16

-46 833

-55 680

-5 498

-55 780

-100

Förvaltningsövergripande
Anhörigstöd

Familjerätt&familjebehand
Övriga insatser vuxna

Arbetsmarknadsåtgärder
Summa

9.5 Kommentarer till driftredovisning
Socialnämnden beräknar ha ett underskott på 100 000 kronor under 2017.
Missbrukarvård för vuxna ( + 1 249 000 kr)
Kostnaderna för externa vårdvistelser (institutionsvård) inom missbruk bedöms kunna
bli något lägre än budgeterat, 355 000 kronor. Prognosen är framräknad linjärt utifrån
första kvartalet med utrymme för en 5 månaders fullkostnads LVM-placering senare på
året.
Inom verksamheten öppen missbruksvård leder senarelagd nyrekrytering till ett
överskott, 260 000 kronor
Kostnad för kontaktpersoner vuxna Socialtjänstlagen (SOL) beräknas fortsatt bli lägre
än budgeterat med 534 000 kronor.
Barn- och ungdomsvård (- 83 000 kr)
Totalt beräknas verksamheterna inom barn- och ungdomsvård visa på ett underskott.
Det är fortsatt större satsning på lösningar inom familjen med kontaktpersoner och
kontaktfamiljer.
Ekonomiskt bistånd (-1 457 000 kr)
Inom ekonomiskt bistånd beräknas ett underskott på 1,5 miljoner kronor. Brist på
ordinarie personal på vakanta tjänster har till större delen kompenserats med inhyrd
personal vilket ger en avsevärt högre kostnad.
Arbetsbelastningen har ökat delvis på grund av det ökade antalet anvisade nyanlända.
Därför har 1,1 obudgeterad tjänst inrättats på enheten för att arbetsbelastning ska vara
på en fungerande nivå. Detta bedöms nödvändigt, trots underfinansieringen, både ur ett
kvalitets-, arbetsgivare- och rättsäkerhetsperspektiv.
Verksamheten sociala lägenheter beräknas visa på ett underskott på 250 000 kronor på
grund av ändrad fördelning av bostadssamordnaren vilken budgeterats på avdelningens
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kansli. Bostadssamordnare arbetar med besiktningar, ekonomiadministration rörande
bostäder samt viss fastighetsförvaltning. Efter kommande genomgång av
flyktingprojektet kan del av denna tjänst möjligen komma att förläggas i projektet,
eftersom merparten av de sociala kontrakten berör de nyanlända. Detta skulle i så fall
kunna innebära att prognosen förbättras vid kommande månadsuppföljningar.
Flyktingmottagande
Flyktingmottagande beräknas för närvarande vara i balans med budget under 2017.
Prognosen är dock fortfarande mycket osäker då följden av de nya ersättningsnivåerna
från Migrationsverket är svår att förutse. Antalet ensamkommande som kommer få
uppehållstillstånd går inte att göra något exakt antagande om och detta påverkar
ersättningen stort.

9.6 Investeringsredovisning
Bokslut
2016

Årsbudget

Utfall janmar

Prognos
för året

Avvikelse
mot
budget

Kontors arkivmöbler IFO

0

-130

0

-100

30

Summa

0

-130

0

-100

30
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10 Vård- och omsorgsnämnd
10.1 Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden prognos för helåret är ett 0-resultat vid årets slut.
Inom avdelningen har nya medarbetare rekryterats under våren och vid tid för
delårsrapporten är biståndsenheten fullt bemannad. Ytterligare en handläggartjänst
behöver dock inrättas efter sommaren. I beställarrollen har fokus legat på
avtalsuppföljning inom kundvalet, framtagande av nya avtalsvillkor för kundvalet samt
igångsättande av nya avgifter inom hemtjänsten.
Nytt ramavtal för externa korttidsplatser finns sedan januari men insatsen har i mindre
utsträckning än vad som budgeterats behövt köpas externt. Nämndens mål bedöms
kunna uppfyllas under året, men största utmaningen är att få ett fungerande flöde
rörande genomförandeplaner, vilket därför blir fortsatt fokus i såväl avtalsuppföljningar
som i samverkan på individnivå myndighetsutövare-utförare inom äldreomsorgen.
Avdelningen för stöd till vuxna prognostiserar ett visst överskott som främst härrör till
få externt köpta insatser samt att en handläggartjänst inom socialpsykiatrin inte
rekryterats. Prognosen ska dock ses som osäker bland annat mot bakgrund av ändrad
ersättningsmodell inom kundvalet samt att det möjligen kan bli fler redan fattade LSSboendebeslut som behöver verkställas externt under året.
På utförarsidan har "Ung omsorg" börjat sitt arbete och finns på våra äldreboenden.
Under året har det också påbörjats ett arbete kring att utveckla den sociala
dokumentationen vilket är en viktig förutsättning för att kunna arbeta på ett
rehabiliterande/habiliterande sätt.
Installation av nyckelfria lås pågår och beräknas vara helt klart i mitten av maj.
10.2 Måluppfyllelse
Förvaltningens bedömning är att det finns goda möjligheter till att nämndens mål i
huvudsak kommer att vara uppfyllda vid årets slut.
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10.3 Mått
10.3.1 Produktion
Utfall
2016

Mått

Budget
2017

Nöjd medarbetarindex Skala 1-10

Utfall
mars
2016

7,5

Utfall
mars
2017
8

Antal patienter hemsjukvård, rehab och
demensteam

1 992

1 975

1 662

1 760

Antal behandlingar av fotvård

1 633

1 600

597

406

191

260

228

197

23

30

17

25

Antal brukare inom hemtjänsten, totalt

273

480

311

297

Antal brukare som har trygghetslarm

267

300

264

275

Antal brukare som har nattillsyn

30

40

48

34

Antal brukare i Dalängens dagverksamhet

17

20

16

Antal brukare i kommunens hemtjänst, egen regi
Antal brukare i arbetsstödet

Antal biståndsbedömda timmar inom
hemtjänsten

Prognos
år 2017

96 000

24 319

Prognos för helår 2017 kommer lämnas i delårsredovisning per augusti 2017.

10.3.2 Verksamhetsresultat
Utfall
2016

Mått

Budget
2017

Andel nöjda brukare inom äldreomsorgen

Utfall
mars
2016

Utfall
mars
2017

Prognos
år 2017

80%

Kontinuitet i hemtjänsten, mäts genom hur
många olika personal i snitt en brukare har, som
har minst 3 besök per dygn, haft under 2 veckors
mätperiod. Håbo bör ligga under snittet för
landet.
Andelen nöjda brukare inom LSS

12

80%

Prognos för helår 2017 kommer lämnas i delårsredovisning per augusti 2017.
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10.4 Driftredovisning
Bokslut
2016

Budget
2017

Utfall
jan-mars

Prognos
för året

Avvikels
e från
budget

Vård- och omsorgsnämnd

-318

-264

-87

-264

0

Nämndadministration

-182

-192

-45

-192

0

Förvaltningsövergripande och
handläggning/biståndsbedömning

-19 233

-21 552

-5 352

-21 509

43

Hemtjänst i ordinärt boende

-43 936

-45 894

-8 248

-46 733

-839

Boendestöd i ordinärt boende

-6 149

-7 378

-1 505

-7 326

52

Korttidsboende/korttidsvård

-4 824

-5 728

-1 083

-5 616

112

-66 179

-68 301

-15 278

-68 195

106

-4 021

-5 477

-1 351

-4 947

530

Boende enligt LSS

-18 717

-22 348

-4 695

-22 493

-145

Personlig assistans enligt LSS/SFB

-13 394

-13 873

-9 377

-13 471

402

Daglig verksamhet enligt LSS

-7 899

-8 123

-1 877

-8 453

-330

Övriga insatser enligt LSS

-7 377

-8 797

-1 636

-7 663

1 134

Hemsjukvård och rehab

-19 104

-21 058

-4 942

-21 262

-204

Färdtjänst/riksfärdtjänst

-6 696

-6 635

-1 107

-7 285

-650

-433

0

-51

-211

-211

-218 462

-235 620

-56 634

-235 620

0

Särskilt boende/annat boende
Dagverksamhet och öppen verksamhet

Bostadsverksamhet
Summa

10.5 Kommentarer till driftredovisning
Hemtjänst i ordinärt boende (-839 000 kronor)
Förvaltningen vill poängtera att prognosen över årets utfall är osäkert. Dels beror
osäkerheten på att det i mars beslutades om höjd ersättning till kundvalsutförarna, vilket
är värt cirka 800 000 kronor för året. Dels ändras kundvalets ersättningsmodell i augusti
och om inte modelländringen blir kostnadsneutral, vilket är avsikten, kommer ett par
månaders ändrat utfall åt något håll att i viss mån påverka årets utfall, innan nivån kan
ändras. Därtill gör de senaste årens volymökningar i biståndsbedömda timmar den totala
utvecklingen inom verksamheten mycket viktig att följa. Under året kommer
uppföljningarna på individnivå att bli allt tätare, för att fortsätta det pågående arbetet
med att säkerställa rätt biståndsbedömda timmar till brukarna. Prognosen för köp av
hemtjänst är 900 000 kronor lägre än budgeterat, utifrån ett lågt utfall under årets första
tre månader.
Den kommunala hemtjänstutföraren redovisar en prognos på ett underskott om 1,9
miljoner kronor. Verksamheten har ett uppdrag att effektivisera verksamheten genom att
minska personalkostnaderna samt se över att all kundtid tidsregistreras som utförd tid.
Verksamheterna för hemtjänst natt och trygghetslarm redovisar vardera överskott till
följd av lägre kostnader än budgeterat.
Korttidsboende/korttidsvård (112 000 kronor)
Kostnaderna för köpt korttidsvård har under årets första kvartal varit lägre än förväntat
vilket medför en minskad årsprognos.
Särskilt boende/annat boende (106 000 kronor)
Jämfört med föregående prognos är personalkostnaderna för äldreboenden i kommunal
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regi högre än budgeterat. Inom verksamheten finns fortsatt en såld vårdplats som
genererar intäkter som ej är budgeterade. Prognosen för köp av externa
äldreboendeplatser är lägre än budgeterat med 285 000 kronor. Köp av psykiatriplatser
följer budget.
Dagverksamhet och öppen verksamhet (530 000 kronor)
Dagverksamhet för dementa redovisar ett överskott mot budgeterat till följd av lägre
kostnader för administrativ personal. Verksamhetspersonal finns enligt budget. Jämfört
med föregående prognos kommer inte en tjänst inom dagverksamheten för dementa att
tillsättas under året vilket medför ett högre överskott mot budget.
Restaurang Pomona redovisar ett överskott till följd av prognostiserat högre
försäljningsintäkter än budgeterat.
Boende enligt LSS (-145 000 kronor)
Personalkostnaderna är högre för vissa av LSS-boendena vilket medför att prognosen
visar på högre kostnader än budgeterat.
Personlig assistans enligt LSS/SFB (402 000 kronor)
Prognosen rymmer kostnader för befintliga assistansärenden inom SFB och LSS.
Verksamheten redovisar något lägre kostnader för assistans enligt LSS (cirka 200 000
kronor). Lägre kostnader redovisas också då en till gruppledare inte tillsätts förrän i
april samtidigt som delar av gruppledartjänsterna från och med hösten kommer att
arbeta hos brukarna (cirka 200 000 kronor).
Daglig verksamhet enligt LSS (-330 000 kronor)
Daglig verksamhet har under året fått fler deltagare i verksamheten med omfattande
stödbehov vilket medför högre personalkostnader. Det ökade antalet brukare innebär
ökade kostnader för ersättning till deltagare.
Övriga insatser enligt LSS (1,1 miljon kronor)
Kostnaden för kontaktpersoner vuxna enligt LSS bedöms bli cirka 1 miljon kronor lägre
än budgeterat till följd av att antalet verkställda beslut är färre än budgeterat. Kostnaden
för både förlängd skolbarnomsorg enligt LSS och köp av korttidsboende enligt LSS är
något lägre än budgeterat behov. Kostnaden för avlösarservice bedöms bli något högre
än budgeterat.
Hemsjukvård och rehab (-204 000 kronor)
Kostnaden för hjälpmedel bedöms bli högre än budgeterat med 250 000 kronor till följd
av ett större hjälpmedelsbehov jämfört med beräknat. Inom rehab redovisas ett litet
överskott.
Färdtjänst/riksfärdtjänst (-650 000 kronor)
Det ökande resandet med färdtjänst och riksfärdtjänst fortsätter i takt med att
åldersgruppen i kommunen ökar.
Bostadsverksamhet (-211 000 kronor)
Intäkterna för lägenhetshyror på Plommonvägen 8 och 10 är lägre än hyreskostnaden.
Till följd av detta redovisas ett underskott.
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10.6 Investeringsredovisning
Bokslut
2016

Budget
2017

Utfall
janmars

Prognos
för
året/rev
budget

Avvikelse
från
budget

Tvättstugeutrustning Solängen

0

0

-1

-200

-200

Utemiljö Lindegårdsvägen

0

-200

0

0

200

Matsalsmöbler Pomona hus 4

0

-100

0

-125

-25

Möbler socialpsykiatri

0

-60

0

-60

0

Takliftar korttidsboende

0

-160

0

-160

0

Arkivskåp förvaltning

0

-10

0

-10

0

Köksutrustning restaurang Pomona

0

-600

0

-400

200

Smartboard övergripande vård och
omsorg

-43

0

0

0

0

-250

0

0

0

0

-99

0

0

0

0

-392

-1 130

-1

-955

175

Möbler Pomona restaurang
Medicinskåp hemsjukvård
Summa

10.6.1 Kommentarer till investeringsredovisningen

Arbetet med att förändra tvättstugan på äldreboendet Solängen är påbörjat. För detta
finns ingen investeringsbudget utan förvaltningen föreslår att nämnden gör en
omprioritering från befintlig budget för ombyggnation av utemiljö på Lindegårdsvägen.
Kostnaden för köksutrustning till restaurang Pomona bedöms bli lägre än budgeterat
med ca 200 000 kronor, samtidigt som matsalsmöblerna till Pomona hus 4 bedöms bli
något dyrare. Prognosen för inköp av takliftar till korttidsboende, möbler till
socialpsykiatri och arkivskåp till förvaltningen bedöms följa budget.
Sammantaget ger detta en investeringsprognos på ett överskott om 175 000 kronor
jämfört med budget.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-05-29

Ärende 8

Kommunstyrelsen

§ 130

Dnr 2017/00327

Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag
och motioner, våren 2017
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.
Sammanfattning
Motioner och medborgarförslag bör, enligt Kommunallagen (KL 5:33),
beredas så att fullmäktige kan fatta beslut i ärendet inom ett år från det att
motionen eller medborgarförslaget väcktes. Enligt kommunfullmäktiges
arbetsordning ska de motioner och medborgarförslag som ännu ej beretts
färdigt redovisas till kommunfullmäktige två gånger årligen. Senaste
redovisning skedde till kommunfullmäktiges sammanträde 2016-11-07.
Totalt finns, per den 26 april 2017, 18 medborgarförslag och motioner som
fullmäktige ännu inte har beslutat om. Av dessa är tio ärenden motioner och
åtta ärenden medborgarförslag. Tre av motionerna och två av
medborgarförslagen har beretts i kommunstyrelsen och beräknas bli
behandlade i kommunfullmäktige 2017-05-08, vilket innebär att sju
motioner och sex medborgarförslag sannolikt kvarstår efter fullmäktiges
sammanträde den 8 maj.
Av de totalt 13 ärenden som således bör kvarstå att bereda efter fullmäktiges
sammanträde i maj 2017 är två motioner och ett medborgarförslag äldre än
ett år. Alla tre av dessa ärenden har tagits upp för politisk behandling men
har återremitterats för någon form av komplettering, vilket är anledningen
till att beredningen dragit ut på tiden i dessa fall.
För en preciserad redovisning av vilka medborgarförslag och motioner som
ännu inte beretts färdigt, se Bilaga 1- förteckning över ej färdigberedda
medborgarförslag och motioner 2017-04-26.
Beslutsunderlag
-

JUSTERA
RE

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16 § 89
Tjänsteskrivelse 2017-04-26
Bilaga 1: Förteckning över ej färdigberedda medborgarförslag och
______________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-05-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 89

Dnr 2017/00327

Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag
och motioner, våren 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.
Sammanfattning
Motioner och medborgarförslag bör, enligt Kommunallagen (KL 5:33),
beredas så att fullmäktige kan fatta beslut i ärendet inom ett år från det att
motionen eller medborgarförslaget väcktes. Enligt kommunfullmäktiges
arbetsordning ska de motioner och medborgarförslag som ännu ej beretts
färdigt redovisas till kommunfullmäktige två gånger årligen. Senaste
redovisning skedde till kommunfullmäktiges sammanträde 2016-11-07.
Totalt finns, per den 26 april 2017, 18 medborgarförslag och motioner som
fullmäktige ännu inte har beslutat om. Av dessa är tio ärenden motioner och
åtta ärenden medborgarförslag. Tre av motionerna och två av
medborgarförslagen har beretts i kommunstyrelsen och beräknas bli
behandlade i kommunfullmäktige 2017-05-08, vilket innebär att sju
motioner och sex medborgarförslag sannolikt kvarstår efter fullmäktiges
sammanträde den 8 maj.
Av de totalt 13 ärenden som således bör kvarstå att bereda efter fullmäktiges
sammanträde i maj 2017 är två motioner och ett medborgarförslag äldre än
ett år. Alla tre av dessa ärenden har tagits upp för politisk behandling men
har återremitterats för någon form av komplettering, vilket är anledningen
till att beredningen dragit ut på tiden i dessa fall.
För en preciserad redovisning av vilka medborgarförslag och motioner som
ännu inte beretts färdigt, se Bilaga 1- förteckning över ej färdigberedda
medborgarförslag och motioner 2017-04-26.
Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse 2017-04-26
Bilaga 1: Förteckning över ej färdigberedda medborgarförslag och
motioner 2017-04-26.

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2017-04-26
Kommunstyrelsens kansli
Sara Widströmer, Kommunsekreterare
0171-525 61
sara.widstromer@habo.se

Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag och
motioner, våren 2017
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.
Sammanfattning

Motioner och medborgarförslag bör, enligt Kommunallagen (KL 5:33),
beredas så att fullmäktige kan fatta beslut i ärendet inom ett år från det att
motionen eller medborgarförslaget väcktes. Enligt kommunfullmäktiges
arbetsordning ska de motioner och medborgarförslag som ännu ej beretts
färdigt redovisas till kommunfullmäktige två gånger årligen. Senaste
redovisning skedde till kommunfullmäktiges sammanträde 2016-11-07.
Totalt finns, per den 26 april 2017, 18 medborgarförslag och motioner som
fullmäktige ännu inte har beslutat om. Av dessa är tio ärenden motioner och
åtta ärenden medborgarförslag. Tre av motionerna och två av
medborgarförslagen har beretts i kommunstyrelsen och beräknas bli
behandlade i kommunfullmäktige 2017-05-08, vilket innebär att sju
motioner och sex medborgarförslag sannolikt kvarstår efter fullmäktiges
sammanträde den 8 maj.
Av de totalt 13 ärenden som således bör kvarstå att bereda efter fullmäktiges
sammanträde i maj 2017 är två motioner och ett medborgarförslag äldre än
ett år. Alla tre av dessa ärenden har tagits upp för politisk behandling men
har återremitterats för någon form av komplettering, vilket är anledningen
till att beredningen dragit ut på tiden i dessa fall.
För en preciserad redovisning av vilka medborgarförslag och motioner som
ännu inte beretts färdigt, se Bilaga 1- förteckning över ej färdigberedda
medborgarförslag och motioner 2017-04-26.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Inte aktuellt
Uppföljning

Beredning av medborgarförslag och motioner följs regelbundet upp och
redovisas till fullmäktige i enlighet med de regler som framgår av
fullmäktiges arbetsordning.
Beslutsunderlag

– Bilaga 1: Förteckning över ej färdigberedda medborgarförslag och
motioner 2017-04-26.
__________
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KS 2017/00327 nr 74997

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2017-04-26

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
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Vår beteckning

KS 2017/00327 nr 74997

Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag och motioner per 2017‐04‐26
Medborgarförslag
Remitterat till KS för
beredning datum
2016‐02‐29

Dnr

Ärende

Äldre än 1 år

2015/00340

Medborgarförslag: 4H‐gård när Stall Skörby läggs ner

2016‐09‐26

2016/00454

Medborgarförslag: Åtgärdsförslag för ökad trafiksäkerhet

2016‐09‐26

2016/00448

2016‐12‐12
2017‐02‐27
2017‐02‐27

2016/00669
2017/00067
2017/00011

2017‐04‐03

2017/00217

2017‐04‐03

2017/00265

Medborgarförslag: Tillgänglighet till kommunens
båtramp vid Aronsborg
Medborgarförslag: Pulkabacke vid "Dumpers"
Medborgarförslag: Utveckling av Skohalvön
Medborgarförslag: Möjlighet för elever att välja UL
ungdomskort istället för SL kort
Medborgarförslag: Förslag på lösning av
parkeringsproblem vid våra båtklubbar och för personer
med båtsläp som sjösätter vid rampen mot Aronsborgs
Konferenshotell
Medborgarförslag: Rengöra och måla
Bildningscentrum Jan Fridegårds fasad
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X

Kommentar
Återremitterat av KS i avvaktan på att fastighetsöverföringen från HMAB
ska bli helt klar. Överföringen avslutades i mars 2017 och beredningen av
ärendet återupptas därmed under våren 2017.

Beräknas behandlas av KF 2017‐05‐08
Beräknas behandlas av KF 2017‐05‐08

Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag och motioner per 2017‐04‐26
Motioner
Remitterat till KS för
beredning datum
2015‐11‐16

Dnr

Ärende

Äldre än 1 år Kommentar

2015/00316

Motion: Mobil‐ & surfplatteförbud i
grundskolan

X

Återremiss från KS för inhämtande av synpunkter från kommunens
ungdomsråd samt inhämtande av svar från barn‐ och
utbildningsnämnden avseende vilka rast‐ och lunchverksamheter
som erbjuds i skolorna samt omfattningen av dessa

2015‐11‐16

2015/00319

Motion: Avskaffa avgiften för trygghetslarm

X

Beräknas behandlas av KF 2017‐05‐08

2016‐02‐29

2016/00133

Motion: Behov av korttidsboende i Håbo
kommun

X

Återremiss från KF för en konsekvensbeskrivning och utredning av
de ekonomiska konsekvenserna av att genomföra motionen.

2016‐09‐26

2016/00517

Motion: Belysning på kommunens förskolor

2016‐12‐12

2016/00676

2016‐12‐12
2017‐02‐27
2017‐02‐27
2017‐04‐03

2016/00374
2017/00135
2017/00151
2017/00283

2016‐04‐03

2017/00282

Motion: Folkomröstning angående
kommunalt invandringsmottagande
Motion: Fritidsbank
Motion: Upprustning av minigolfbanan
Motion: Ersättningsplan för Björkvallen
Motion: Uppmuntra kontakt mellan
skolor och föreningar för att främja ungas
hälsa
Motion: Fartdämpande åtgärder på
Kraftleden
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Beräknas behandlas av KF 2017‐05‐08
Beräknas behandlas av KF 2017‐05‐08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-05-29
Kommunstyrelsen

§ 131

Ärende 9

Dnr 2017/00351

Regionförbundets likvidation inför beslut i
kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att för Håbo kommuns räkning godkänna
Regionförbundet årsredovisning för verksamhetsåret 2016, samt att årets
resultat om – 2702 tkr täcks av eget kapital.
2. Kommunfullmäktige beslutar att för Håbo kommuns räkning bevilja
förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
3. Kommunfullmäktige beslutar att för Håbo kommuns räkning godkänna
att likvidering av Regionförbundet Uppsala län sker.
Sammanfattning
Förbundsstyrelsen för regionförbundet i Uppsala län fastställde 2016-03-18
en plan för likvidationen av regionförbundet (org.nr 222000-1511). I den
anges att varje medlems fullmäktige ska godkänna att förbundet formellt
upplöses per 2017-01-01 för att förbundet ska kunna träda i likvidation.
Beslut om detta, samt om hur förbundets egna kapital, skulder, tillgångar
och åtaganden ska hanteras, fattas därefter av förbundsfullmäktige. Alla
regionförbundets medlemmar har godkänt förbundets upplösande i enlighet
med förslaget.
För genomförande av likvidationen har förbundsfullmäktige utsett ordinarie
ledamöter i förbundsstyrelsens arbetsutskott till likvidatorer. När likvidator
har fullgjort sitt uppdrag ska de enligt förbundsordningen avge en
slutredovisning genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin
helhet med redovisning av i skiftet behållna tillgångar. Till berättelsen ska
redovisningshandlingar för hela likvidationen fogas. När
förvaltningsberättelse och redovisningshandlingar har delgivits samtliga
förbundsmedlemmar är förbundet upplöst.
För att bokslut och förvaltningsberättelse ska kunna upprättas och granskas
samt för att förbundsstyrelsen ska kunna beviljas ansvarsfrihet måste
samtliga medlemmars fullmäktige fatta beslut om godkännande av bokslut
samt om ansvarsfrihet för 2016 senast 2017-06-30.
I slutet av året har avvecklingen av regionförbundet inneburit högre
kostnader än beräknat, även i förhållande till bedömning i delårsbokslutet,
vilket resulterat i ett underskott på ca 2,7 mkr. Underskottet förklaras av
kostnader av engångskaraktär för pensionsutbetalningar,
JUSTERA
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-05-29
Kommunstyrelsen

förtroendemannaersättningar, IT-tjänster, mobil och datorer samt inhyrd
personal, samt lägre intäkter till följd av medfinansiering av projekt.
Underskottet täcks av regionförbundets egna kapital, i enlighet med beslut
av förbundsfullmäktige 10 december 2015 om att bemyndiga
förbundsstyrelsen att ta i anspråk delar av det egna kapitalet för att möta
eventuella omstrukturerings- eller andra oförutsedda kostnader som kan
uppstå i samband med likvideringen av regionförbundet.
Regionförbundets egna kapital uppgår därmed till 3 729 tkr. vilket överförs
till Region Uppsala efter avslutad likvidation.
Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att för Håbo
kommuns räkning besluta följande:
1. Kommunfullmäktige beslutar att för Håbo kommuns räkning godkänna
Regionförbundet årsredovisning för verksamhetsåret 2016, samt att årets
resultat om – 2702 tkr täcks av eget kapital.
2. Kommunfullmäktige beslutar att för Håbo kommuns räkning bevilja
förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
3. Kommunfullmäktige beslutar att för Håbo kommuns räkning godkänna
att likvidering av Regionförbundet Uppsala län sker.
Beslutsunderlag
-

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16 § 90
Tjänsteskrivelse 2017-05-04
Protokoll från likvidationskommittén
Gransknings av årsredovisning – PwC
Revisorernas redogörelse för år 2016
Revisionsberättelse för år 2016
Förvaltningsberättelse för år 2016

______________
Beslutet skickas till:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-05-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 90

Dnr 2017/00351

Regionförbundets likvidation inför beslut i
kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige beslutar att för Håbo kommuns räkning godkänna
Regionförbundet årsredovisning för verksamhetsåret 2016, samt att årets
resultat om – 2702 tkr täcks av eget kapital.
2. Kommunfullmäktige beslutar att för Håbo kommuns räkning bevilja
förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
3. Kommunfullmäktige beslutar att för Håbo kommuns räkning godkänna
att likvidering av Regionförbundet Uppsala län sker.
Sammanfattning
Förbundsstyrelsen för regionförbundet i Uppsala län fastställde 2016-03-18
en plan för likvidationen av regionförbundet (org.nr 222000-1511). I den
anges att varje medlems fullmäktige ska godkänna att förbundet formellt
upplöses per 2017-01-01 för att förbundet ska kunna träda i likvidation.
Beslut om detta, samt om hur förbundets egna kapital, skulder, tillgångar
och åtaganden ska hanteras, fattas därefter av förbundsfullmäktige. Alla
regionförbundets medlemmar har godkänt förbundets upplösande i enlighet
med förslaget.
För genomförande av likvidationen har förbundsfullmäktige utsett ordinarie
ledamöter i förbundsstyrelsens arbetsutskott till likvidatorer. När likvidator
har fullgjort sitt uppdrag ska de enligt förbundsordningen avge en
slutredovisning genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin
helhet med redovisning av i skiftet behållna tillgångar. Till berättelsen ska
redovisningshandlingar för hela likvidationen fogas. När
förvaltningsberättelse och redovisningshandlingar har delgivits samtliga
förbundsmedlemmar är förbundet upplöst.
För att bokslut och förvaltningsberättelse ska kunna upprättas och granskas
samt för att förbundsstyrelsen ska kunna beviljas ansvarsfrihet måste
samtliga medlemmars fullmäktige fatta beslut om godkännande av bokslut
samt om ansvarsfrihet för 2016 senast 2017-06-30.
I slutet av året har avvecklingen av regionförbundet inneburit högre
kostnader än beräknat, även i förhållande till bedömning i delårsbokslutet,
vilket resulterat i ett underskott på ca 2,7 mkr. Underskottet förklaras av
kostnader av engångskaraktär för pensionsutbetalningar,
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-05-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott

förtroendemannaersättningar, IT-tjänster, mobil och datorer samt inhyrd
personal, samt lägre intäkter till följd av medfinansiering av projekt.
Underskottet täcks av regionförbundets egna kapital, i enlighet med beslut
av förbundsfullmäktige 10 december 2015 om att bemyndiga
förbundsstyrelsen att ta i anspråk delar av det egna kapitalet för att möta
eventuella omstrukturerings- eller andra oförutsedda kostnader som kan
uppstå i samband med likvideringen av regionförbundet.
Regionförbundets egna kapital uppgår därmed till 3 729 tkr. vilket överförs
till Region Uppsala efter avslutad likvidation.
Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att för Håbo
kommuns räkning besluta följande:
1. Kommunfullmäktige beslutar att för Håbo kommuns räkning godkänna
Regionförbundet årsredovisning för verksamhetsåret 2016, samt att årets
resultat om – 2702 tkr täcks av eget kapital.
2. Kommunfullmäktige beslutar att för Håbo kommuns räkning bevilja
förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
3. Kommunfullmäktige beslutar att för Håbo kommuns räkning godkänna
att likvidering av Regionförbundet Uppsala län sker.
Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse 2017-05-04
Protokoll från likvidationskommittén
Gransknings av årsredovisning – PwC
Revisorernas redogörelse för år 2016
Revisionsberättelse för år 2016
Förvaltningsberättelse för år 2016

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2017-05-04
Kommunstyrelsens kansli
Jonas Eliasson, Kanslichef
0171-525 58
jonas.eliasson@habo.se

Regionförbundets likvidation inför beslut i kommunfullmäktige
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att för Håbo kommuns räkning godkänna
Regionförbundet årsredovisning för verksamhetsåret 2016, samt att årets
resultat om – 2702 tkr täcks av eget kapital.
2. Kommunfullmäktige beslutar att för Håbo kommuns räkning bevilja
förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
3. Kommunfullmäktige beslutar att för Håbo kommuns räkning godkänna
att likvidering av Regionförbundet Uppsala län sker.
Sammanfattning

Förbundsstyrelsen för regionförbundet i Uppsala län fastställde 2016-03-18
en plan för likvidationen av regionförbundet (org.nr 222000-1511). I den
anges att varje medlems fullmäktige ska godkänna att förbundet formellt
upplöses per 2017-01-01 för att förbundet ska kunna träda i likvidation.
Beslut om detta, samt om hur förbundets egna kapital, skulder, tillgångar
och åtaganden ska hanteras, fattas därefter av förbundsfullmäktige. Alla
regionförbundets medlemmar har godkänt förbundets upplösande i enlighet
med förslaget.
För genomförande av likvidationen har förbundsfullmäktige utsett ordinarie
ledamöter i förbundsstyrelsens arbetsutskott till likvidatorer. När likvidator
har fullgjort sitt uppdrag ska de enligt förbundsordningen avge en
slutredovisning genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin
helhet med redovisning av i skiftet behållna tillgångar. Till berättelsen ska
redovisningshandlingar för hela likvidationen fogas. När
förvaltningsberättelse och redovisningshandlingar har delgivits samtliga
förbundsmedlemmar är förbundet upplöst.
För att bokslut och förvaltningsberättelse ska kunna upprättas och granskas
samt för att förbundsstyrelsen ska kunna beviljas ansvarsfrihet måste
samtliga medlemmars fullmäktige fatta beslut om godkännande av bokslut
samt om ansvarsfrihet för 2016 senast 2017-06-30.
I slutet av året har avvecklingen av regionförbundet inneburit högre
kostnader än beräknat, även i förhållande till bedömning i delårsbokslutet,
vilket resulterat i ett underskott på ca 2,7 mkr. Underskottet förklaras av
kostnader av engångskaraktär för pensionsutbetalningar,
förtroendemannaersättningar, IT-tjänster, mobil och datorer samt inhyrd
personal, samt lägre intäkter till följd av medfinansiering av projekt.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2017-05-04

Underskottet täcks av regionförbundets egna kapital, i enlighet med beslut
av förbundsfullmäktige 10 december 2015 om att bemyndiga
förbundsstyrelsen att ta i anspråk delar av det egna kapitalet för att möta
eventuella omstrukturerings- eller andra oförutsedda kostnader som kan
uppstå i samband med likvideringen av regionförbundet.
Regionförbundets egna kapital uppgår därmed till 3 729 tkr. vilket överförs
till Region Uppsala efter avslutad likvidation.
Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att för Håbo
kommuns räkning besluta följande:
1. Kommunfullmäktige beslutar att för Håbo kommuns räkning
godkänna Regionförbundet årsredovisning för verksamhetsåret
2016, samt att årets resultat om – 2702 tkr täcks av eget kapital.
2. Kommunfullmäktige beslutar att för Håbo kommuns räkning bevilja
förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
3. Kommunfullmäktige beslutar att för Håbo kommuns räkning
godkänna att likvidering av Regionförbundet Uppsala län sker.
Uppföljning

Beslutet föranleder inget behov av uppföljning
Beslutsunderlag

–
–
–
–
–

Protokoll från likvidationskommittén
Gransknings av årsredovisning – PwC
Revisorernas redogörelse för år 2016
Revisionsberättelse för år 2016
Förvaltningsberättelse för år 2016

__________

Beslut skickas till

Region Uppsala
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Henrik Fagerlind
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Granskning av
årsredovisning
2016
Regionförbundet i
Uppsala län
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1.

Sammanfattning

Vi bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Vi instämmer i förbundets bedömning av att balanskravet har uppfyllts. Det finns
inget tidigare negativt resultat att återställa i årets bokslut och förbundet gör ett
negativt resultat för 2016 om -2 702 tkr.
Vi anser att det finansiella målet är uppfyllt även om det egna kapitalet endast
uppgår till 3 728 tkr, detta eftersom förbundets underskott har uppstått pga
kostnaderna för förberedelser av avvecklingen. Syftet med ett eget kapital om 4 000
kr har varit att täcka eventuella omställningskostnader vid en nedläggning vilket
också Regionförbundet här har gjort.
Utifrån återrapporteringen i årsredovisningen bedömer vi att resultatet i allt väsentligt är förenligt med de verksamhetsmål som beslutas av förbundsfullmäktige.
Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på
rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.
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2.

Inledning

2.1.

Bakgrund

I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för
kommuner, landsting och kommunalförbund. I lagen finns bestämmelser om
årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av uttalanden
från Rådet för kommunal redovisning (RKR) och i tillämpliga delar av
Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering.
Revisionsobjekt är Förbundsstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för
årsredovisningens upprättande.

2.2.

Revisionsfråga och metod

Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom
ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med
lag om kommunal redovisning (kap 3 – 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas
årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen.
Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara
följande revisionsfrågor:


Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens
utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar.



Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet
med balanskravets regler?



Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat
avseende god ekonomisk hushållning?



Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses
följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed.

Granskningen av årsredovisningen omfattar:


förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)



resultaträkning



kassaflödesanalys



balansräkning



sammanställd redovisning

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.

PwC

124

2 av 8

Vi har även bedömt förbundets ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden
av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för
god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det
innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt
ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt
som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att
bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen.
Då vår granskning av den anledningen inte varit fullständig utesluter den inte att
andra än här framförda brister kan förekomma.
Granskningen introduceras genom kontakter och samplanering med förbundets
ledningsstab. Granskningen genomförs med kontrollmålsmetodik enligt det
granskningsprogram för granskning av årsredovisning som PwC Kommunal Sektor
använder. Granskningen sker genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning
av räkenskapsmaterial och i förekommande fall registeranalys.
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3.

Granskningsresultat

3.1.

Verksamhetens utfall, finansiering och
ekonomiska ställning

3.1.1.
3.1.1.1.

Förvaltningsberättelse
Översikt över utvecklingen av verksamheten

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i allt väsentligt
överensstämmer med kraven i KRL.
Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning
Den kortfattade analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen bedöms
ge en rättvisande bild. Vidare redovisas uppföljning av mål med bäring på god
ekonomisk hushållning, såväl finansiella som verksamhetsmässiga. En redovisning
samt analys av enheternas utfall mot budget (driftredovisning) finns i
förvaltningsberättelsen.
Händelser av väsentlig betydelse
I förvaltningsberättelsen finns en redovisning av viktiga händelser under året.
2016 års viktigaste händelser har varit Regionförbundets förberedelser för dess
avveckling och överlämnandet av dess ansvar och uppgifter till Regionen Uppsala.
Beslut togs om likvidation av Regionförbundet på förbundsfullmäktiges möte den
16 december 2016.
Förväntad utveckling
Av förvaltningsberättelsen framgår i viss omfattning den förväntade utvecklingen
inom olika områden inom ramen för verksamhetsplanen. Dock har det
övergripande arbetet under andra halvan av 2016 fokuserats på förberedelser för
avvecklingen av regionförbundet.
Väsentliga personalförhållanden
Under rubriken ”kansliet” redovisas antal anställda, fördelade på tillsvidareanställda och visstidsanställda samt könsfördelning. Sjukfrånvaron som redovisas
på totalnivå är 3,99 %.
Enligt KRL 4:1 a ska den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro specificeras
på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt åldersindelad. Eftersom en
sådan redovisning av sjukfrånvaron skulle kunna hänföras till en enskild individ då
antalet anställda är begränsat anser vi inte att den är nödvändig.

3.1.1.2.

Investeringsredovisning

Bedömning och iakttagelser
Någon investeringsredovisning finns inte i förvaltningsberättelsen. Skälet är att
omfattningen på de årliga investeringarna är mycket begränsad.
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3.1.1.3.

Driftredovisning

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att driftredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur
utfallet förhåller sig till förbundsfullmäktiges budget.
Resultat per enhet redovisas i tabellen nedan:

Resultat per enhet, tkr
Regional utveckling
– verksamhetsstöd
– övrig verksamhet
FoU stöd
Ledning
Stab
Politik
Totalt

Budget
23 113
13 465
9 648
7 897
990
6 843
1 681
40 524

Intäkter
21 994
13 465
8 529
7 966
990
6 497
1 681
39 128

Kostnader Resultat
22 457
-463
13 385
80
9 072
-543
8 038
-72
778
212
8 571
-2 074
1 986
-305
41 830
-2 702

Uppföljning av intäkter och kostnader redovisas per enhet. Årets underskott uppgår
totalt till - 2 702 (7) tkr. Vid delårsbokslutet prognosticerades ett överskott om 400
tkr och orsaken till det lägre utfallet är främst kostnader i samband med
avvecklingen av regionförbundet.

3.1.2.

Balanskrav

Bedömning och iakttagelser
Vi instämmer i förbundets bedömning av att balanskravet visserligen inte är
uppfyllt avseende 2016 men att då detta är det sista räkenskapsåret innan
avvecklingen så har det inte i praktiken några konsekvenser.

3.1.3.

God ekonomisk hushållning

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att resultatet i huvudsak är förenligt med de finansiella mål om god
ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om med hänsyn till att
regionstyrelsen har en förväntan att en del av det egna kapitalet (via ett negativt
resultat) kan behöva tas i anspråk.
Vi bedömer att det finansiella målet uppnås för 2016 med hänsyn till ovanstående
omständigheter.
Vi bedömer, utifrån den återrapportering som finns i årsredovisningen, att målen
för verksamheten uppnås varför resultatet också, i allt väsentligt, bedöms vara förenligt med de verksamhetsmål som beslutas av förbundsfullmäktige.
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3.1.3.1.

Finansiella mål

Förbundsfullmäktige har fastställt ett finansiellt mål för god ekonomisk hushållning. Målet är att det egna kapitalet ska uppgå till 4 000 tkr. Det egna kapitalet ska
vara en buffert för att möta eventuella omstruktureringskostnader eller andra mer
oförutsedda kostnader av engångskaraktär utan att förbundet ska behöva begära
extra bidrag från medlemmarna.
En redovisning av måluppfyllelsen har gjorts i årsredovisningen. Det egna kapitalet
uppgår till 3 728 (6 431) tkr vid bokslutet 2016.
Då år 2016 är Regionförbundets sista har denna buffert tagits i anspråk i enlighet
med avsikten att möta omstruktureringskostnaderna då regionförbundet avvecklas.
Vi anser med hänsyn till detta att det finansiella målet ändå är uppfyllt.

3.1.3.2.

Mål för verksamheten

Förbundsfullmäktige har fastställt verksamhetsplan och budget för 2016 som
innehåller förbundets verksamhetsområden samt mål kopplade till dessa. I
verksamhetsplanen finns 19 resultatmål.
En kort sammanfattning av måluppfyllelsen redovisas i förvaltningsberättelsen på
sidan 6 medan beslutade aktiviteter därefter följs upp.
I årsredovisningen anges att den samlade måluppfyllelsen för året är god. De
aktiviteter som beskrivits i 2016 års verksamhetsplan med koppling till
resultatmålen har genomförts och följts upp och redovisats till förbundsstyrelsen.
Av 19 resultatmål bedöms 16 som uppfyllda medan resterande tre uppges vara ej
uppfyllda: Den digitala plattformen är inte driftsatt men upphandlingen är nu klar.
Därutöver har målen gällande samverkan mellan kommunerna och landstinget och
de långsiktiga förutsättningarna gällande SUF-KC inte uppfyllda
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3.2.

Rättvisande räkenskaper

3.2.1.

Resultaträkning

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att resultaträkningen uppfyller KRL:s krav och i övrigt är upprättad i
enlighet med god redovisningssed (vissa poster enligt lagens uppställning är ej tillämpligt för kommunalförbund). Vi anser att noter finns i tillräcklig omfattning.
Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets
resultat.
Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år:

Resultaträkning 2015-12-31, tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Finansnetto
Årets resultat

Utfall
2016
56 477
- 59 190
-34
-2 748
45

Utfall
2015
55 964
- 56 118
-34
-188
195

Utfall
2014
62 861
-61 861
-43
1 099
35

-2 702

7

1 134

Ökningen av kostnaderna jämfört med föregående år beror på
avvecklingskostnaderna regionförbundet haft för att avveckla verksamheten.
I samband med granskningen har en periodiseringskontroll gjorts. Inga
felperiodiseringar har noterats.

3.2.2.

Balansräkning

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar,
avsättning, skulder och eget kapital.
Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter.
Bilagor och specifikationer finns i tillräcklig omfattning. Bilagornas standard är
god.
Vår bedömning är att tillgångarna, avsättningarna och skulderna existerar, är fullständigt redovisade och har värderats enligt principerna i KRL.

3.2.3.

Kassaflödesanalys

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar förbundets finansiering och investeringar.
Noter saknas men innehållet i kassaflödesanalysen kan lätt stämmas av mot resultat- och balansräkning.

PwC
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Överensstämmelse finns med motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen.

3.2.4.

Sammanställd redovisning

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att den sammanställda redovisningen ger en helhetsbild av förbundets
ekonomiska ställning och åtaganden. Förutom själva Regionförbundet består den
sammanställda redovisningen av ALMI Företagspartner Uppsala AB där ägarandelen uppgår till 49 %. Vid konsolideringen har förvärvsmetoden och proportionell
konsolideringsmetod tillämpats.
Vi bedömer att konsolideringen är korrekt gjord, men rekommendationen att en
utveckling av noter bör ske kvarstår. Kassaflödesanalys för den sammanställda
redovisningen har likt tidigare år inte upprättats.
I förvaltningsberättelsen finns även ALMI Företagspartner Uppsala AB beskrivet.
Resultatet i den sammanställda redovisningen är – 2 902 (405)tkr. ALMI
Företagspartner Uppsala AB redovisar ett negativt resultat om -409 (811) tkr.

3.2.5.

Tilläggsupplysningar

Bedömning och iakttagelser
En granskning har skett att årsredovisningen lämnar upplysning om följande:


Tillämpade redovisningsprinciper beskriver varje särskild redovisningsprincip och eventuella förändringar av dessa som årsredovisningens intressenter
måste känna till för att rätt förstå årsredovisningens innehåll.



Viktiga uppgifter och poster i förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt kassaflödesrapport specificeras och preciseras i notupplysningar
som krävs i KRL respektive RKR:s rekommendationer samt god redovisningssed i övrigt.

Vi bedömer att årsredovisningen i huvudsak lämnar information om tillämpade
redovisningsprinciper och lämnar tilläggsupplysningar i tillräcklig omfattning.

Uppsala den 18 april 2017

Carl-Stefan von Engeström
Projektledare

PwC

Henrik Fagerlind
Uppdraglsedare
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REGIONFÖRBUNDET
Uppsala län
Revisorerna

REVISORERNAS REDOGÖRELSE FÖR ÅR 2016

l

ALLMÄNT

Vi har under året genomfört vår granskning i enlighet med kommunallagen, god
revisionssed i kommunal verksamhet samt fastställt revisionsreglemente.
I samband med slutrevisionen har årsredovisningen och andra aktuella
frågor diskuterats med förbundsledningen. Kommunal Sektor, inom PwC, har
biträtt oss i vårt granskningsarbete.

2

.•

INRIKTNING OCH OMFATTNING

Revisorernas uppdrag är att granska verksamheten och pröva ansvarstagandet i
styrelsen samt uttala sig i revisionsberättelsen om detta till fullmäktige. Granskningen ska inriktas så att revisorerna kan bedöma om verksamheten skötts på ett
ändamålsenligt sätt, om den skötts på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt, om
räkenskaperna är rättvisande samt om den interna kontrollen är tillräcklig. Utifrån
denna inriktning utarbetas revisionsplanen, som innehåller granskningsinsatser
inom förvaltnings- och redovisningsrevision. Prioritering av revisionsinsatserna
sker utifrån väsentlighet och risk.
~,edovisningsrevision genomförs i form av granskning av bl.a. årsredovisning,

; • ·, ·olika redövi~riingsrutiner etc. Dessa insatser syftar till att främja rättvisande räkenskaper och en god intern kontroll.

3

RESULTAT

3.1

Allmänt

Fastställd revisionsplan för 2016 har genomförts inom den ekonomiska ram som
förbundsfullmäktige fastställt.

3.2

Årsredovisning och delårsrapport

Efter genomförd granskning av årsredovisningen gör vi bedömningen att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunala redovisningslagen (KRL) och i övrigt enligt god redovisningssed.

l
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Vi bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör for utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Vi instämmer i forbundets bedömning av att balanskravet har uppfyllts. Det finns
inget tidigare negativt resultat att återställa i årets bokslut och forbundet gör ett
negativt resultat for 2016 om -2 702 tkr. Vi anser att det finansiella målet är uppfyllt även om det egna kapitalet endast uppgår till 3 728 tkr, detta eftersom förbundets underskott har uppstått pga kostnaderna for förberedelser av avvecklingen. Syftet med ett eget kapital om 4 000 kr har varit att täcka eventuella omställningskostnader vid en nedläggning vilket också Regionforbundet här har gjort.
Utifrån återrapporteringen i årsredovisningen bedömer vi att resultatet i allt väsentligt är forenligt med de verksamhetsmål som beslutas av forbundsfullmäktige.
Revisionsrapport över granskning av årsredovisningen har överlämnats for kännedom till förbundsstyrelsen.
Vi har även granskat delårsrapporten och med anledning av detta har ett yttrande
överlämnats till forbundsfullmäktige. Där konstaterar vi bl. a. att delårsrapporten i
allt väsentligt uppfyller kraven enligt KRL.

På revisorernas vägnar 2017-04-18

)

'=-J
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Förbundsfullmäktige

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016
Vi har granskat Regionförbundets verksamhet under år 2016 och granskningen har
utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet samt
fastställt revisionsreglemente.
Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som
redovisas i bilagan Revisorernas redogörelse för år 2016 och övriga till berättelsen bifogade bilagor.
Vi bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

>t

·•

Vi instämmer i förbundets bedömning av att balanskravet har uppfyllts. Det finns
inget tidigare negativt resultat att återställa i årets bokslut och förbundet gör ett
'riegativfresultat för 2016 om -2 702 tkr. Vi anser att det finansiella målet är uppfyllt även om det egna kapitalet endast uppgår till 3 728 tkr, detta eftersom förbundets underskott har uppstått pga kostnaderna för förberedelser av avvecklingen. Syftet med ett eget kapital om 4 000 kr har varit att täcka eventuella omställningskostnader vid en nedläggning vilket också Regionförbundet här har gjort.
Utifrån återrapporteringen i årsredovisningen bedömer vi att resultatet i allt väsentligt är förenligt med de verksamhetsmål som beslutas av förbundsfullmäktige.
Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.
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Vi tillstyrker att:
•

Förbundsstyrelsen och de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas
ansvarsfrihet.

•

Förbundets årsredovisning godkänns. Den är upprättad i enlighet med kommunala redovisningslagen och i övrigt enligt god redovisningssed.

Uppsala 2017-04-18 ,

KnutRexed

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Revisorernas redogörelse (nr l)
Revisionsrapport avseende Arsredovisning 2014 (nr 2)
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Dnr: RFUL 2015/206

Regionförbundet Uppsala län

Förvaltningsberättelse 2016

Besöksadress

Kungsgatan 41

Telefon

018-18 21 00

Postadress

Box 1843, 751 48 Uppsala

Fax

018-18 21 15
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E-post

info@regionuppsala.se

Org. nr

222 000-1511

Hemsida

www.regionuppsala.se

Postgiro

35 35 16-8

Förbundsstyrelsens ordförande har ordet
Uppsala län är ett av de ledande länen i Sverige!
Vi har hög utbildningsnivå bland invånarna, låg arbetslöshet och ett innovativt
näringsliv vilket ger goda förutsättningar för en bra utveckling framöver. I och med
bildandet av Region Uppsala för vi nu samman Regionförbundet och Landstingets
verksamheter. Det ger ytterligare möjlighet för politiken att dra nytta av de olika
kompetenserna inom de två organisationerna och skapa goda förutsättningar för
utveckling.
Det finns trots allt utmaningar för vårt län. Vi behöver lyckas med integrationen av de
nya invånare som anlänt till vårt län som flyktingar, fortsätta arbetet med att höja
utbildningsnivån, stödja nystartade och befintliga företag samt med starkare kraft arbeta
för ett län fritt från fossila bränslen.
Vår omvärld påverkar oss i allt högre grad i och med att globaliseringen fortsätter. Det
finns oroande händelser där vi ser ett politiskt ledarskap som alltmer agerar för
protektionism och totalitärt styre. Även nationellt finns en tydlig tendens till
populistiska, enkla lösningar på svåra samhällsproblem. Demokratin är det
samhällssystem genom vilket vi styr och utvecklar samhället och inte enbart ett verktyg
för att tillskapa sig makt som tyvärr framförs allt mer samhällsdebatten. Vi bör ta dessa
farhågor på största allvar om Uppsala län även framgent ska vara ett ledande län i
Europa.
Johan Edstav
Förbundsstyrelsens ordförande
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Regiondirektören har ordet
Verksamhetsåret 2016 blev det sista för Regionförbundet Uppsala län.
Årsredovisningen – baserad på vad vi gjorde 2016 - visar att verksamheten fortsatte
med samma engagemang och av samma omfattning trots den förestående avvecklingen
av förbundet. Regionförbundet har kompetenta och engagerade medarbetare som är väl
skickade att bidra till en bra start för Region Uppsala den 1 januari 2017. Uppgiften att
slå samman regionförbundet och landstinget till Region Uppsala har tagit tid och kraft.
Den goda politiska processen under 2016 har dock gett energi också till arbetet med
verksamhetsövergång, likvidation av Regionförbundet Uppsala län och andra aktiviteter
som ingår i förberedelserna inför Region Uppsala.
Regionförbundet har funnits i 14 år. Vi kan med stolthet blicka tillbaka på många vunna
segrar och läsa av hur förbundet har gjort skillnad och bidragit till hela länets
utveckling. Förbundet har burit det regionala utvecklingsansvaret efter bästa förmåga
och svarat för medlemsuppdraget kring kunskapsutveckling inom socialtjänst och
angränsande hälso- och sjukvård. Med denna årsredovisning läggs det sista årets
verksamhet inom regionförbundets ram till handlingarna.
Catharina Blom
Regiondirektör
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Hur går det för Uppsala län?
Uppsala län är inne i en period av stark tillväxt. Länet har haft en snabb ökning av BRP
per capita under 2016, men ligger fortfarande en bit efter Stockholm.
Befolkningen har under 2016 ökat med två procent, motsvarande 7000 personer, och
bostadsbyggandet ligger på den högsta nivån på flera decennier.
Samtidigt som tillväxten varit hög och befolkningen vuxit har utsläppen av
växthusgaser i länet minskat med 26 procent mellan åren 1990-2014. Det kan sättas i
relation till Sveriges nationella klimatmål att utsläppen år 2020 bör vara 40 procent
lägre än år 1990.
Tillsammans med Stockholmsregionen har länet den lägsta öppna arbetslösheten av
storstadslänen. Arbetslösheten har legat på en jämn nivå under perioden 2010-2014 trots
en stark befolkningsutveckling. Länets arbetsplatser har jämförelsevis med andra delar
av landet lätt att rekrytera rätt kompetens.
Nyföretagandet i länet följer utvecklingen för riket. Varje år startas omkring 2 600 företag i länet, vilket motsvarar 11,5 per 1 000 invånare 20-64 år. Ökade satsningar på
jämställd tillväxt och stöd till kvinnors företagande har fått fler kvinnor att starta
företag. Det är dock fortfarande få företag som är verksamma på internationella
marknader. Tidigare studier visar samtidigt att Uppsalaregionens internationella företag
har god konkurrenskraft även om exporten bara svarar för 17 procent av BRP.
Allt fler besöker vårt län. Turismomsättningen i Uppsala län uppgår till över 2,5
miljarder kronor.
Andel av BRP som satsas i FoU i Uppsala län är högst i Sverige, och utmärker sig även
i ett internationellt perspektiv. I det senaste nationella innovationsindexet placerar sig
Uppsala län i topp i landet.
Länet har fortfarande utmaningar i att minska avhoppen från gymnasieskolan. Inom fyra
år efter påbörjad gymnasieskola har endast 70 procent uppnått examen. Det råder också
stora variationer mellan kommunerna., från drygt 78 procent till 61 procent. 74 procent
av kvinnorna klara examen inom fyra år, medan männen ligger på 66 procent. Andelen
högutbildade 30-34-åringar ökar sakta och närmar sig nu 55 procent.
Utmaningar återstår i Uppsala län när det gäller tillgången till bostäder, förbättrad infrastruktur, skolresultat och skillnaderna i länet, mellan bostadsområden, mellan män och
kvinnor och mellan människor som är födda i olika länder.
Uppföljning av samtliga mål i RUS framgår av bilaga.
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Årets huvudprocesser
Viktiga händelser
Under 2016 har regionförbundet varit involverat i fem huvudprocesser som påverkat all
övrig verksamhet och som varit styrande för hur resurser och arbetstid allokerats.
 Medverka i bildandet av Region Uppsala
Bildandet av Region Uppsala har förberetts under året och letts av en politisk styrgrupp
bestående av regionförbundets arbetsutskott och landstingsstyrelsens ordförande och 2:e
vice ordförande. Regionförbundets regiondirektör har tillsammans med
landstingsdirektören varit projektledare. I början av 2016 har kommunerna yttrat sig
över ett förslag till uppdrag och organisation.
Ett förslag till ny tjänstemannaorganisation inom Region Uppsala har förberetts, och
träder i kraft i samband med flytt av viss personal till det nya regionkontoret i kvarteret
Eldaren.
 Slutföra framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi för den nya
regionorganisationen
Efter en omfattande dialog under 2015 har ett förslag till ny regional utvecklingsstrategi
färdigställts och skickats på remiss under april-september.
Det slutliga dokumentet beslutades av förbundsfullmäktige i december 2016 och
fastställdes av det nya regionfullmäktige den 15 februari 2017.
 Förbereda arbetet för kommande revidering av länstransportplan 2018-2029
I avvaktan på regeringens beslut om inriktning på kommande åtgärdsplanering har
regionförbundet fattat beslut om en processplan för framtagandet av en ny
länstransportplan 2018-2029. Arbetet med en ny cykelstrategi har påbörjats och flera
konferenser på infrastrukturtema genomförts.
Planeringsprocessen sker i tät samverkan med omkringliggande län. Inom ramen för en
En bättre sits har en gemensam systemanalys utarbetats för Stockholm-Mälarregionen,
som ett prioriteringsunderlag till regeringen och Trafikverket.
Från länets sida har fyra prioriteringar lyfts fram: fyrspår till Stockholm,
järnvägsförbindelse Enköping-Uppsala genom Arosstråket, förbättringsåtgärder längs
Dalabanan och ombyggnad av Hjulstabron.
 Leva upp till regeringens uppdrag till regionalt tillväxtansvariga att hantera EU:s
social- och regionalfond (ESF och ERUF)
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Regionförbundet har statens uppdrag att leda länets genomförande av social- och regionalfonden. I detta ingår att mobilisera aktörer, stödja utveckling av projekt som ligger
i linje med programmens intentioner och vara programmens kontaktpunkt i länet. Uppdraget utförs i samverkan med tillväxtansvariga i övriga län i Östra Mellansverige, samt
förvaltande myndigheter (ESF-rådet och Tillväxtverket) och strukturfondspartnerskapet.
En god samverkan mellan olika aktörer inom tillväxtrådet och Forum för inkluderande
arbetsmarknad har bidragit till att länet varit rustat inför utlysningar och kunnat skriva
bra ansökningar. Under året har flera projekt från Uppsala län blivit beviljade.
 I dialog med ledningsgruppen för FoU-stöd identifiera och förtydliga socialtjänstens
och angränsande hälso- och sjukvårds behov av FoU-stöd och samverkan med universitet, högskolor och brukarorganisationer
Regionförbundets uppdrag är att bedriva en FoU-stödverksamhet för socialtjänsten och
angränsande delar av hälso- och sjukvården. De senaste åren har en tydlig rörelse skett
mot en s.k. evidensbaserad praktik i socialtjänsten. Det bygger på att verksamheten baserar sig på kunskap från forskning eller annan relevant kunskap, professionens kunskap
och brukarnas/patienternas kunskap.
Samlad måluppfyllelse
I regionförbundets verksamhetsplan för 2016 finns nio prioriterade mål för området
regional utveckling. Totalt sett bedöms den samlade måluppfyllningen för regional
utveckling som god.
Målet om att en regional digital plattform för e-tjänster ska vara drift och de första
tjänsterna tillgängliga för medborgarna har inte uppfyllts under året. Däremot har
upphandling av en e-tjänsteplattform slutförts, vilket innebär att driftsättningen kan ske
under första halvan av 2017.
För FoU-stöd anger verksamhetsplan 2016 totalt tio prioriterade mål. Måluppfyllelsen
bedöms som god för FoU-stöds verksamhet.
Två mål kommer inte att uppfyllas helt. Målet om att de långsiktiga förutsättningarna
för SUF-KC ska vara klara har inte kunnat uppfyllas trots att diskussioner om möjliga
lösningar förts i flera olika forum. En fortsatt dialog om olika alternativ för de
långsiktiga förutsättningarna för SUF-KC kommer att ske i Region Uppsala via
förvaltningen Hälsa och habilitering enligt beslut i Förbundsstyrelsen i december 2016.
Målet ska verksamma uppleva en förbättrad samverkan mellan kommun och landsting
inom äldreområdet har inte kunnat uppfyllas under året. Två större satsningar har
genomförts, men pga. att en nyckelaktör inte medverkat har målet inte uppnåtts helt. De
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aktiviteter som genomförts har ändå lett till en viss förbättring i samverkan mellan
kommunerna och landstinget.
Mål i VP 2016:

Måluppfyllelse

Innovativ region
Vid 2016 års slut:
ska regionförbundets verksamhetsstöd och projektstöd
till företagsfrämjande organisationer ha bidragit till
-

-

-

att det har startats minst 700 nya
företag, varav minst 40 % leds av kvinnor. (Bas 32 %)
att 600 företag har fått stöd att utveckla
sin verksamhet, varav minst
40 % leds av kvinnor.
att ca 50 företag tagit del av 3,1 mkr i
affärsutvecklingscheckar för
internationalisering, varav 1 mkr med
inriktning på miljöteknikföretag.

Målet uppfyllt.

878 företag, (ca 44 % kv), därtill 348
UF-företag (48 % kv.)

710 företag (56 % kv)

har näringslivsklimatet i Uppsala län förbättrats, mätt
som resultat i undersökningar av Svenskt Näringsliv,
Nöjd-kund-index och Tillväxtanalys (nyföretagande).

Målet uppfyllt.

ska förutsättningarna att samordna regionens insatser
för ett bättre regionalt företagsklimat och stärkt
etableringsfrämjande ha undersökts, med utgångspunkt
från Tillväxtrådet Uppsala län, Aktörssamverkan,
Innovationsforum samt analyser av regionens smarta
specialisering.

Målet uppfyllt. Aktörssamverkan har
inrättats med ett 40-tal ingående
medlemmar. Projektet Regionalt
innovationsområde och kluster (RIK)
har slutförts och en ny portal för
verksamhetsstöd, verksamt.se har
skapats.

ska ett socialt investeringsperspektiv vara förtydligat hos
ingående aktörer

Målet uppfyllt. Ett erbjudande om
stöd i lokala processer har antagits av
flera kommuner i länet.

Växande region
ska det ha investerats minst 120 mkr i länets
transportinfrastruktur, med utgångspunkt från
länstransportplan 2014-2025.
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Målet uppfyllt. 171 mkr har investerats

ska en regional digital plattform för e-tjänster vara i drift
och de första tjänsterna tillgängliga för medborgarna.

Målet ej uppfyllt. Upphandling har
slutförts, men driftsättning sker
under första halvåret 2017.

Kompetent och socialt hållbar region
ska implementeringen av de länsgemensamma
riktlinjerna för demensvård- och omsorg vara påbörjad

ska minst två projekt med inriktning mot att öka
inkludering i Uppsala län ha startats, med finansiering av
europeiska socialfonden (ESF).
ska minst tre konkreta aktiviteter i särskild
handlingsplan för bättre folkhälsa bland barn och unga
ha påbörjats

har genomförandet av konkreta handlingsplaner för
jämställd rekrytering inom Vård- och omsorgscollege.
Teknikcollege och Fastighetsforum, med målet om 70-30
fördelning, påbörjats.

Målet uppfyllt. Ett särskilt
implementeringsprojekt är startat i
samarbete med kommunerna och
landstinget.
Målet uppfyllt. Fyra beviljade projekt
för 99 mkr. Nisa, Smart industri,
Praktikkartläggning och KIVO-C.
Målet uppfyllt. Handlingsplaner för
stärkt folkhälsa bland barn och unga
har beslutats av förbundsstyrelsen,
varpå insatser för minskad
tobaksanvändning, föräldrastöd och
fritidsbank påbörjats.
Målet uppfyllt. Handlingsplaner har
upprättats, med stöd från
Tillväxtverket.

har minst sju av länets kommuner utarbetat tidsatta
aktivitetsplaner för att minska avhoppen från gymnasiet,
inom ramen för projektet #jagmed.

Målet uppfyllt. Projektet pågår enligt
plan, med stöd från socialfonden.

ska verksamma uppleva en förbättrad samverkan mellan
kommun och landsting inom äldreområdet

Målet inte uppfyllt pga. att en
nyckelaktör inte deltagit

ska de långsiktiga förutsättningarna för SUF-KC vara
klara

Målet inte uppfyllt. Dialog fortsätter
under 2017 mellan Region Uppsala
och övriga aktörer.
Målet är uppfyllt. Delar av arbetet
sker i nära samverkan med Uppsala
kommun.

ska en kunskapsbaserad verksamhetsutveckling ske vid
minst två olika verksamheter inom
funktionshinderområdet
ska implementeringen av de nationella riktlinjerna för
missbruks- och beroendevård ha påbörjats
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Målet är uppfyllt. Dialogkonferens är
genomförd och en uppdaterad
regional överenskommelse är
antagen. Arbetet med att stödja
revidering av de lokala
överenskommelserna är påbörjat.

ska länsgemensamma indikatorer inom
folkhälsoområdet ha prövats

Målet är uppfyllt. Älvkarleby har
utgjort pilotkommun.

ska implementeringen av handlingsplan för den sociala
barnavården, ”Stärkt skydd för barn och unga” vara
påbörjad

Målet är uppfyllt. En plan med
prioriterade insatser har tagits fram i
samverkan med socialtjänsterna i
länet
Målet är uppfyllt.

ska framtagen rutin för hälsoundersökning av barn och
unga som socialtjänsten utreder och ger insatser vara
känd och användas
ska innehållet i ”Program för stabilitet och
kompetensutveckling” vara harmonierat med SKL:s
handlingsplan (Stärkt skydd för barn och unga)

Målet är uppfyllt. Programmet och
uppföljningen av programmet har
även presenterats för SKL och
Socialstyrelsen, som rekommenderar
programmet i ”Kunskapsguiden”.

Regionförbundets arbetsformer
En viktig del av regionbildningen är att ta tillvara på det framgångsrika arbetssätt som
karaktäriserar regionförbundet och som godkänts av förbundets medlemmar i verksamhetsplaner och handlingsplaner. Kortfattat innebär detta arbetssätt följande.
Regionförbundet samverkar i de allra flesta uppdragen med andra aktörer – ofta i långa
processer. Exempel på detta är infrastrukturplaneringen och planering och genomförande av Forskning pågår-konferenser.
Förbundet äger med andra ord sällan hela frågan utan samverkan med aktörer såväl
inom som utanför länet är en förutsättning för att nå de mål som sätts upp. Exempel på
detta är arbetet med att genomföra EU:s strukturfondsprogram där samarbetet dels sker i
en geografi med fyra andra län, dels med en mängd aktörer inom respektive projekt.
Ytterligare exempel är utvecklingen av PYC (Parenting Young Children) där utbildning
ges runt om i Sverige och leds gemensamt av fyra FoU-miljöer från olika delar av
landet.
Ett annat karaktärsdrag är att tyngdpunkten ligger på att medverka till att skapa förutsättningar för utveckling. Förbundet har således i stort sett inte någon verksamhet i egen
drift. Arbetet sker ofta i projekt med extern medfinansiering. Antalet pågående projekt
varierar över tiden. De projekt där regionförbundet är projektägare – med egna finansieringen och medel från olika externa finansiärer - finns förtecknade i en särskild bilaga,
liksom de projekt som förbundet medfinansierar med statliga medel från anslaget 1:1
Allmänna tillväxtåtgärder.
En av regionförbundet viktigaste roller är att fungera som mötesplats för politiker samt
lokala och regionala aktörer. Politiker möts i förbundsfullmäktige, förbundsstyrelsen
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och klimat- och infrastrukturberedningen. Möten mellan utbildningsarrangörer och
arbetsgivare, Tillväxtråd, Nätverket för destinationsutveckling samt FoU-cirklar är
exempel på andra mötesplatser på tjänstemannanivå.
Kansliet
Vid årets slut arbetade 26 personer på kansliet (20 kvinnor och 6 män). Två personer har
varit inhyrda - en från Uppsala kommun och en från Uppsala Universitet.
En tjänst som infrastrukturstrateg har återbesatts under året. Regiondirektören har inför
kommande pensionering beviljats en arbetstid på 60-80 procent fr o m den 1 september
2015 – 31 december 2016.
Sjukfrånvaron har varit 3,99 procent.
Förbundsfullmäktiges presidium
Håkan Collin (S)
Maria Gardfjell (MP)
Björn-Owe Björk (KD)

ordförande, Landstinget i Uppsala län
1:e vice ordförande, Uppsala kommun
2:e vice ordförande, Landstinget i Uppsala län,

Förbundsstyrelsen
Johan Edstav (MP)
ordförande
Bengt-Olov Eriksson (S) 1:e vice ordförande
Cecilia Forss (M)
2:e vice ordförande
Marlene Burwick (S)
Jacob Spangenberg (C)
Börje Wennberg (S)
Helena Proos (S)
Marie Larsson (S)
Ilona Szatmari-Waldau (V)
Nina Lagh (M)
Jenny Gavelin (L)
Anna-Karin Klomp (KD)
Simon Alm (SD)
Ersättare
Agneta Hägglund (S)
Vivianne Macdisi (S)
Jonas Nyberg (S)
Maria Gardfjell (MP)
Sören Bergqvist (V)
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Fredrik Ahlstedt (M)
Klas Bergström (M)
Carina Lund (M)
Marie Wilén (C)
Jonas Segersam (KD)
Klimat- och infrastrukturberedningen – KIB
Jenny Lundström (MP)
Johan Örjes (C)
Margareta Widén Berggren (S)
Bertil Kinnunen (S)
Carina Schön (S)
Erik Pelling (S)
Claes Litsner (S)
Åskar Anderson (V)
Sverker Åslund (V)
Daniel Blomstedt (M)
Kenneth Holmström (M)
Carl Nettelblad (L)
Roger Thelander (SD)
Björn-Owe Björk (KD)

Ordförande, Tierps kommun
Vice ordförande, Landstinget i Uppsala län
Östhammars kommun
Landstinget i Uppsala län
Heby kommun
Uppsala kommun
Knivsta kommun
Landstinget i Uppsala län, t o m 2016-09-22
Landstinget i Uppsala län, fr o m 2016-09-22
Tierps kommun
Älvkarleby kommun
Landstinget i Uppsala län
Uppsala kommun
Landstinget i Uppsala län

Valberedningen
Valberedningen är identisk med förbundsstyrelsen. Samtliga är ordinarie ledamöter.
Revisorer
Anna Wiklund (M)
Knut Rexed (S)
Cecilia Hamenius (L)
Mats Sjöborg

ordförande, t o m 2016-12-31
vice ordförande
ordförande, fr o m 2017-01-01M
fr om 2017-01-01.

Sammanfattning av verksamheten
Innovativ region
En betydande del av insatserna för utveckling av fler och växande företag i Uppsala län
bedrivs inom ramen för företagsfrämjande organisationer som erhåller verksamhetsstöd
från regionförbundet. Under 2016 fördelades totalt 13,5 mkr till detta ändamål, varav
hälften utgör länets driftstöd till Almi. Verksamheten inom dessa organisationer har i
korthet gett följande resultat:

11 (35)

145











Almi har fortsatt en bra mix av mindre och större lån i lånestocken. Nyutlåningen
blev totalt 164 mkr (122 mkr år 2015), totalt 232 lån ackumulerat (203 lån år 2015).
På rådgivningssidan når Almi 1084 kunderbjudanden. 30 innovationer har under
året kommersialiserats. Andelen kvinnor i Almi Uppsalas affärsrådgivning uppgår
till 36 procent vilket ger en andra plats i landet. Antalet unika rådgivningskunder har
varit 663 (561 för 2015). Kundnöjdheten är fortsatt hög och 98 procent
rekommenderar Almi till andra (94 % för 2015). Andelen tid av total arbetstid som
läggs på kund når 75 procent (74 % för 2015). För mer information se särskild
rapport från Almi.
Uppsala Innovation Centre (UIC) utvärderar ca 200 projekt årligen och under 2016
har 67 projekt antagits i något av UIC:s fem olika program. UIC har som mål att öka
förutsättningarna för internationella kontakter och affärer i bolagen som antas i
programmen och 10 relevanta besök har genomförts under året. UIC har bidragit
inom projektet Växtzon, där samtliga inkubatorer och Science Park från Östra
Mellansverige som deltar i projektet, fått tagit del av UIC-modellen. Hösten 2016
initierade UIC ett samarbete med Europas högst rankande företagsinkubatorer. Fem
länder med de topprankade inkubatorerna INiTS, Österrike, Yes!Delft,
Nederländerna, Imec, Belgien och i3P i Italien ingår i det nya nätverket,
EuroIncNet,. Nätverket blir en länk ut till en internationell marknad för UIC-bolag
som vill etablera sig i Europa. Två UIC-bolag inledde samarbeten i Österrike och
Nederländerna där man tittar på hur förutsättningarna för en etablering ser ut. På
samma sätt ska inkubatorbolag som vill in på den svenska marknaden i sin tur kunna
få stöd av UIC, som utvärderar affärsmodellen och tar fram en lanseringsplan.
Under läsåret har 1204 UF-företagare tillsammans drivit 348 UF-företag i Uppsala
län. (48 % flickor och 52 % Pojkar). Det är oftast flickor som tar rollen som vd och
vinner flest tävlingar. UF-företag drivs på 22 olika gymnasieskolor och 7 nya UFlärare har engagerats. Under samma läsår har 52 grundskoleklasser i länet arbetat
med UF:s läromedel.
Under året arrangerade och medverkade Drivhuset i 128 aktiviteter som involverade
studenter. Inspirationsaktiviteterna och utbildningsinsatserna nådde 1 340 deltagare.
Individuellt affärsutvecklande stöd gavs till 478 individer (276 unika) på 402
vägledningsmöten. 93 företag fick stöd i start-fasen. 2 216 studenter kontaktades vid
olika mässarrangemang under året. Drivhuset deltog, genom ett samarrangemang
med andra aktörer, i en starta eget-butik i Gottsunda. Syftet var att stärka
kännedomen om det affärsutvecklingsstöd som finns att tillgå i Uppsala, hos
utomnordiska medborgare.
Connect har under 2016 genomfört 17 språngbrädor för företag som söker kapital
(24 % av företagen med kvinnlig ledning) och 4 investeringsmöten med totalt 22
bolag där 30 procent av bolag fått finansiering inom 6 månader (prel siffror då alla
bolag ännu inte rapporterat sin finansiering). Connect driver ett investerarnätverk
med 50 investerare (23 % kvinnor). Connect har också genomfört 11 aktiviteter av
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karaktären information, inspiration och nätverk, 3 kompetensutvecklande aktiviteter
riktade mot investerare och en aktivitet för att inspirera fler kvinnor att investera i
tidiga bolag. Under 2016 startade pilotprojektet "Connect FöretagsAcceleratorn".
Coompanion har genomfört professionell rådgivning vid 43 tillfällen till totalt 95
personer. Coompanion har utbildat 122 personer i egen regi eller tillsammans med
andra. 2 kooperativa verksamheter har startat under 2016. Coompanions
rådgivningar har fördelat sig på 54 % kvinnor och 46 % män och utbildningar under
samma tid har fördelat sig på 55 % kvinnor och 45 % män.

Under 2016 har Visit Uppland främst samordnat aktörerna i nätverk för
destinationsutveckling men även andra aktörer inom besöksnäringen för att aktivt
medverka i genomförandet av den regionala strategin för hållbar besöksnäring i Uppsala
län. Visit Upplands viktigaste verktyg för att uppnå strategins intentioner är: samordna
nätverk för destinationsutveckling, initiera framtagandet av lokala turismstrategier/handlingsplaner samt att stötta/initiera utvecklingsprojekt. Under 2016 startade
Visit Uppland projektet Augmented Export, ett 3-årigt projekt med syfte att utveckla
upplevelseprodukter mot en internationell marknad.
Inom socialtjänst och vård och omsorg är brukarmedverkan och personcentrerad
verksamhet viktiga ledord. FoU-stöd har organiserat nätverksmöten för de processledare
i kommunerna som har i uppdrag att stödja implementeringen av Äldres behov i
centrum (ÄBIC), en modell för behovsbedömning som nationellt stöds av
Socialstyrelsen. Under 2016 har modellen av Socialstyrelsen utvecklats till Individens
behov i centrum (IBIC) för att också omfatta behov hos personer med
funktionsnedsättning.
”Forum för brukarinflytande” har genomfört sitt andra av tre projektår. ”Brukare på
plats” är ett exempel på en metod som prövats med framgång under året.
Studieförbundet Vuxenskolan är nu projektägare och FoU-stöds roll är att medverka i
styrgruppen för projektet.
Projektet Skol-BIM framskrider planenligt och har fått medel beviljade från
Folkhälsomyndigheten även för 2017, som det sista projektåret. Projektet ska utveckla
skolans förmåga att upptäcka barn och ungdomar som lever i familjer med missbruk,
och ge stöd för att de ska klara sin skolgång. Det består av både forskning och
metodutveckling.
Metodstöd har erbjudits kring socialt investeringsperspektiv i form av gemensamma
fördjupningsdagar och lokalt processtöd. Flera av länets kommuner har tagit del av detta
stöd under året.
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Växande region
Under året genomfördes åtgärder för 171 mkr inom ramen för länsplan för regional
transportinfrastruktur 2014-2025. Planeringsramen är 1 601 mkr för hela planperioden
och innehåller satsningar på kollektivtrafik och cykelvägar samt färdigställande av
överenskomna och förskotterade objekt från tidigare plan.






Åtgärdsvalsstudie för väg 55, sträckan Uppsala-Katrineholm, påbörjades under
2016 och slutförs under våren 2017.
Åtgärdsvalsstudie för väg 282, sträckan Uppsala-Almunge, påbörjades under
2016 och slutförs hösten 2017.
Åtgärdsvalsstudie för Uppsala-Uppsala Näs, brister för gång- och
cykeltrafikanter, påbörjades under 2016 och slutförs till sommaren 2017.
Åtgärdsvalsstudie för sträckan Knivsta-Alsike, brister för gång- och
cykeltrafikanter, slutfördes under 2016.
Det med länets kommuner, länsstyrelsen och kollektivtrafikmyndigheten
gemensamma Forum för fysisk planering har fortsatt under året.

I syfte att stödja en vård och omsorg på lika villkor för demenssjuka i länet har en
länsövergripande riktlinje för demensvård- och omsorg tagits fram av regionförbundet i
nära samverkan med kommunerna och landstinget. Ett projekt för implementering av
riktlinjen har också startats under året med processledning från regionförbundet.
År 2016 har inneburit stora utmaningar för socialtjänsten när det gäller att tillgodose
ensamkommande barn och ungas behov av stöd och skydd. En del av
barnen/ungdomarna är traumatiserade och i behov av kvalificerade insatser medan andra
kan få tillräckligt stöd genom första linjens insatser. Därför utbildas nyckelpersoner och
genomförs det manualbaserade programmet Teaching Rewcovery Techniques (TrT) i
Uppsala län för ensamkommande asylsökande ungdomar, i form av en pilotstudie under
hösten/vintern 2016 -2017. Deltagande verksamheter är socialtjänsten i Knivsta, Tierp
och Uppsala, elevhälsan i Uppsala, Cosmos samt Röda Korset.
Kompetent region
Den regionala kompetensplattformen Kompetensforum Uppsala län är en regional
struktur och mötesplats för utbildningsanordnare och arbetslivet för samverkan kring
kompetensförsörjningsfrågor. Under 2016 har satsningar skett inom Kompetensforum
för att underlätta individens val av utbildningar och yrken samt påskynda ungdomars
etablering på arbetsmarknaden genom implementering av Ung Företagsamhets tre
grundskolekoncept för en bättre arbetslivsanknytning inom grundskolan
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Kompetensforum har genomfört flera tematiska studiebesöksdagar inom olika branscher
för arbetsförmedlare och studievägledare, samt arrangerat konferenser kring
digitaliseringens påverkan på framtidens kompetens och regionens insatser för att
förhindra skolavhopp.
Det finns fortfarande brister i vårdkedjan för äldre liksom i samverkan mellan olika
aktörer, såsom kommunens socialtjänst, den kommunala hälso- och sjukvården,
primärvården och specialistvården. Nya krav på ökad och effektivare samverkan
initieras även från nationell nivå. Två satsningar har gjorts under året med
regionförbundet som bas. Då delar av landstingets verksamhet inte deltagit har det
önskade resultatet inte uppnåtts. Medvetenheten om behoven och viljan till ökad
samverkan har dock höjts inom alla berörda organisationer.
Ansträngningar för en långsiktig finansiering av SUF-KC har gjorts genom ett flertal
tillfällen av dialog och information med länets kommuner om innehåll och nivå på
finansiering. En dialog har även förts med den s.k. Sjuklövern inom landstingens
verksamhet för att bredda finansieringsbasen, men de långsiktiga förutsättningarna är
ännu inte klara. Dialogen fortsätter inom ramen för Region Uppsala.
Från länets kommuner har frågan väckts om på vilket sätt personer som har stora
svårigheter att uttrycka sig med talat språk på grund av ett funktionshinder ska kunna
vara mer delaktiga och ha större inflytande över de insatser man tar del av. En
arbetsgrupp har bildats med företrädare för profession, brukarorganisationer och
forskning för ett ökat lärande inom området. Uppsala kommun deltar i projektet
”Innovationsguiden” i samarbete med Socialdepartementet och SKL. För Uppsalas del
handlar det om delaktighet och inflytande för barn med funktionsnedsättningar vid
myndighetsbeslut.
Vid en välbesökt konferens presenterades och spreds innehållet i de nya riktlinjerna
inom missbruks/beroendeområdet. Den regionala överenskommelsen, som inkluderar de
nya områdena i riktlinjen, antogs under året. Arbetet med att inkludera de nya områdena
i riktlinjen i de lokala överenskommelserna pågår.
En nationell handlingsplan ”Stärkt skydd för barn och unga – handlingsplan för social
barnavård” har tagits fram av SKL. Planen innehåller 44 förslag till insatser. I vårt län
har det övergripande arbetet för året har varit att åstadkomma en struktur med regionala
och lokala prioriteringar och konkretiseringar av de prioriterade förslagen. En
arbetsgrupp med deltagare från länets socialtjänster/barn och unga har under året arbetat
med att ta fram mätbara regionala mål.
Länets program för stabilitet och kompetensutveckling i den sociala barnavården har
fortsatt under året. Fokus har legat på den reviderade versionen av BBIC och
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introduktion men också på insatser som ger stöd för yrkesutveckling till exempel
utbildning av arbetsledare, introduktörer, mentorer och specialisthandläggare.
Programmodellen är integrerad i länets arbete med SKL:s handlingsplan.
Den hälsorutin som togs fram och förankrades förra året har spridits och funnits
tillgänglig för socialtjänsten att använda under 2016. En uppföljning av hur hälsorutinen
används i länet har gjorts av FoU-stöd tillsammans med hälso- och sjukvården i slutet
av året.
Generellt kan konstateras att intresset för att delta i de arrangemang som FoU-stöd har
inbjudit till har varit mycket stort under 2016, det gäller inom verksamhetens alla
områden (äldre, barn/unga, missbruk/beroende och funktionshinder).
För att kunna följa viktiga faktorer som påverkar folkhälsan har ett regionalt uppföljningssystem i form av en modell med huvudindikatorer och underindikatorer utarbetats.
Arbetet har skett i samverkan med Älvkarleby kommun som pilotkommun och kommer
att implementeras under 2017 och också kunna användas som en fördjupad uppföljning
av RUS – en region för alla.
År 2016 beslutade förbundsstyrelsen uppdraget att arbeta fram handlingsplaner för
ökade samverkansinstaser för bättre hälsa bland barn och unga. Tre handlingsplaner för
samverkansinsatser har antagits och undertecknats med temana fysisk aktivitet,
tobaksfri skoltid och ökat föräldrastöd. Regionförbundet ansvarar för framtagandet av
handlingsplanerna i samverkan med länets kommuner, länsstyrelse,
länsbarnombudsman, landsting och andra organisationer. Regionförbundet har under
2016 initierat och stimulerat lokala processer för sociala investeringsperspektiv i
Älvkarleby, Enköping, Östhammar och Uppsala.
Särskild rapport om Almi Företagspartner Uppsala AB
Verksamheten har utvecklats bra under året med höga volymer inom både lån och
rådgivning och med hög kundnöjdhet. Ett antal nya medarbetare har också kunnat
hälsas välkomna och Almi står nu väl rustade för att vara en bra partner till länets
företag på deras tillväxtresa.




Almi har fortsatt en bra mix av mindre och större lån i lånestocken. Tempot i
utlåningen har varit god och når, mätt i antal lån per rådgivare, upp till 4.3 (4.0
år 2015) per månad, vilket placerar Almi Uppsala på andra plats i landet.
Nyutlåningen blev totalt 164 mkr (122 mkr år 2015), totalt 232 lån ackumulerat
(203 lån år 2015).
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På rådgivningssidan når Almi 1084 kunderbjudanden jämfört med 775 under
2015. Vidare når Almi 12,4 kunderbjudanden per rådgivare och månad inom affärsrådgivningen (12.2 kunderbjudanden år 2015).
30 innovationer har under året kommersialiserats jämfört med 29 innovationer
under 2015.
Andelen kvinnor i Almi Uppsalas affärsrådgivning uppgår till 36 procent vilket
ger en andra plats i landet (36 procent under 2015 som då var tredje plats i
landet).
Antalet unika rådgivningskunder har varit 663 (561 för 2015).
Kundnöjdheten är fortsatt hög och 98 procent rekommenderar Almi till andra
(94 % för 2015). Andelen tid av total arbetstid som läggs på kund når 75 procent
(74 % för 2015).

Det tillväxtprogram som startades upp under 2015 (Tillväxtlyftet) och som är ett
samverkansprojekt mellan Almi i Östergötland, Örebro, Västmanland, Sörmland och
Uppsala har mottagets mycket väl av regionens företag. Projektet löper under tre år och
gör det möjligt att erbjuda företagen i länet olika former av företagscoaching, både i
grupp och individuellt. Ett nära samarbete runt tillväxtföretag sker med Almi Invest och
under året har en samlokalisering planerats som genomfördes i början av 2017. Under
2016 har 20 företag (18 företag för 2015) påbörjat ”Tillväxtprogrammet för etablerade
företag” samt ytterligare 62 företag deltagit i något av de övriga programmen inom
Tillväxtlyftet; ”Tillväxtprogrammet för unga företag”, Skuggstyrelse, Företagscoach
och Lönsamhetsstyrning.
41 par (52 för 2015) deltog i årets Mentorprogram som genomfördes med deltagare från
sju av Regionens kommuner.
Almi deltar i många forum som finns ute i regionens kommuner såsom tillväxtråd, företagsråd och frukostmöten och varje kommun har en utpekad person inom Almi att
vända sig till om inte direktkontakt i specifik fråga kan tas. Almi deltar också i olika
typer av aktörssamverkan med Drivhuset, Coompanion, Arbetsförmedlingen, Ung Företagsamhet, NFC, Uppfinnarföreningen och UIC.
UIC och Almi har ett nära samarbete med regelbundna avstämningsmöten där Almi
under 2016 bland annat förmedlat 35 (40 för 2015) idébärare/företag till UIC. Andelen
företag inom UICs olika program som också är kunder till Almi är hög och som högst i
de senare programmen där två av tre företag är Almikunder.
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Ekonomisk redogörelse
Regionförbundets intäkter uppgick under 2016 till 56 477 tkr varav 38 149 tkr från
medlemsavgifter. Övriga intäkter var bland annat projektmedel. Årets resultat uppgår
till -2 702 tkr. Kostnaderna för representation var 69 449 kr.
Redovisningsprinciper
Redovisningen följer Lagen om kommunal redovisning (1997:614).
Intäkter och kostnader har periodiserats.
Inventarier som överstiger ett halvt basbelopp avskrivs på fem år.
God ekonomisk hushållning
Syftet med god ekonomisk hushållning är väl utförd verksamhet.
Enligt Kommunallagen ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.
För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk
hushållning. En plan för ekonomin de kommande tre åren ska upprättas, varav budgetåret är det första. En treårsplan finns med i verksamhetsplan och budget 2015 som förbundsfullmäktige godkände den 15 januari 2015. Treårsplanen blir endast delvis relevant på grund av regionbildningen.
Kommunallagen reglerar också vilka åtgärder som ska vidtas om kostnaderna överstiger
intäkterna. Minst en delårsrapport ska behandlas av fullmäktige. Förbundsfullmäktige
behandlade delårsbokslutet den 16 december 2016.
Regionförbundet redovisar ett negativt resultat för 2016, vilket täcks av eget kapital.
Återstående eget kapital överförs till Region Uppsala efter avslutad likvidation av
regionförbundet.
Finansiellt mål
Enligt Kommunallagen ska det finnas finansiella mål som är av betydelse för en god
ekonomisk hushållning. Regionförbundets finansiella mål är 4 000 tkr. Det egna kapitalet ska vara en buffert för att möta eventuella omstrukturerings- eller andra
oförutsedda kostnader av engångskaraktär utan att man ska behöva gå till medlemmarna
och begära extra bidrag. Dessa medel, eller delar av dem, har tagits i anspråk i samband
med regionbildningen.
Tack vare tidigare års ackumulerade överskott har en buffert av eget kapital kunnat
byggas, som täcker årets underskott och uppkomna avvecklingskostnader. Det egna
kapitalet uppgick vid 2016 års bokslut till 3 729 tkr.
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Övrigt
I bokslutet 2010 avsattes medel för att täcka kostnader för tidigare ordförandens
pension. En överenskommelse mellan landstinget och regionförbundet gjordes vilket
innebar att förbundet medfinansierar landstingets pensionskostnader för den tid som
ledamoten tjänstgjort som ordförande. Förbundets del uppgick 2016 till 192 tkr vilket
har räknats av från den reserverade skulden.
Verksamhetens resultat totalt exkl. externfinansierade projekt
2016-12-31

Budget helår

Medlemsavgifter
Bidrag
Övriga intäkter

38 148 696
1 997 004
-1 017 884

38 148 690
1 961 000
414 000

Summa verksamhetens intäkter

39 127 816

40 523 690

Kostnader för lokaler
Övriga driftskostnader
Kostnader för personal
Avskrivningar

-1 628 596
-21 718 005
-18 494 591
-34 320

-1 698 140
-18 584 257
-20 386 293
-35 000

Summa verksamhetens kostnader

-41 875 512

-40 703 690

-2 747 696

-180 000

45 141

180 000

2 702 555

0

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens nettokostnad
Finansnetto
Resultat

Ekonomisk uppföljning per enhet
Verksamhet
Regional utveckling
därav verksamhetsstöd
därav övrigt
Välfärd och FoU-stöd

Intäkter jan-dec
Kostnader jan-dec
Tkr
%
Tkr
%
Resultat Årsbudget
21 994
95%
22 457
97%
-463
23 113
13 465
100%
13 385
99%
80
13 465
8 529
88%
9 072
94%
-543
9 648
7 966
101%
8 038
102%
-72
7 897
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Ledning
Stab
Politik
Resultat

990
6 497
1 681
39 128

100%
95%
100%
97%

778
8 571
1 986
41 830

79%
125%
118%
103%

212
-2 074
-305
-2 702

990
6 843
1 681
40 524

Kommentarer till bokslutet
I delårsbokslutet prognosticerades ett överskott på 400 tkr, främst förklarat av lägre
personalkostnader till följd av flera vakanser.
I slutet av året har emellertid avvecklingen av regionförbundet inneburit högre
kostnader än beräknat, samtidigt som medfinansiering av projekt minskat intäkterna,
vilket sammantaget resulterat i ett underskott på ca -2,7 mkr.
Uppvisat underskott utgörs av uppkomna avvecklingskostnader av engångskaraktär och
har avsett pensionsutbetalningar, förtroendemannaersättningar, IT-tjänster, mobiler och
datorer samt inhyrd personal, bl a för e-samordning.
Kostnaderna för e-samordning och upphandling av en e-tjänsteplattform uppgår till 400
tkr, vilket enligt beslut i förbundsfullmäktige inför verksamhetsåret 2015 skulle kunna
belasta det egna kapitalet. Under 2015 behövde det egna kapitalet inte tas i anspråk för
e-samordning, men däremot under 2016.
De tillkommande kostnaderna till följd av avvecklingen summeras till 2,1 mkr.
Därutöver har inhyrd personal och konsulter engagerats för att upprätthålla viss
verksamhet i väntan på att den nya organisationen hunnit träda i kraft. Verksamheten
exkl staben ger ett underskott på 600 tkr.
Regionförbundets balanserade medel har inför 2016 uppgått till ca 6,5 mkr, vilket
överstigit det finansiella målet med 2,5 mkr. Enligt beslut av förbundsfullmäktige 10
december 2015 har förbundsstyrelsen bemyndigats att ta i anspråk delar av det egna
kapitalet för att möta eventuella omstrukturerings- eller andra oförutsedda kostnader
som kan uppstå i samband med likvideringen av regionförbundet.
Efter justering för 2016 års underskott uppgår det egna kapitalet till något under
förbundets finansiella mål för en god ekonomisk hushållning.
Externa projekt 2016
Projektnamn
Välfärd och FoU-stöd:
RIM (implementering)
Anhörigstöd
Kunskapscentrum FIB
Plattformsprojektet

IB 160101
803
66
0
455

Intäkter
115
157
1 200
-366
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Kostnader Resultat
-525
-223
-1 200
-89

393
0
0
0

Barn i samhällsvård
Ledningsstruktur äldre
Föräldrastöd
Analysmedel

469
38
97
466

766
15
0
-445

-386
-53
-58
-21

849
0
39
0

Modellkommunsprojekt
eHälsa
Brukarinflytande LSS
RIM utbildning
Öppna jämförelser
Chatta med soc
Tillnyktring
PHASE 20 primärvård
Riktlinjer rehab
Länsprogram demens
Skol-BIM
Uppföljning SIP
PYC 2015
Bättre liv 2015
Kompetensutvecklingsprogram
RIP nätverk/konferens

154
374
683
65
40
292
2 337
286
39
200
69
140
513
742
162
0

0
0
759
0
0
0
0
0
-14
0
2 020
0
1 352
100
501
43

-154
0
-883
0
0
-292
-2 282
0
-25
0
-1 915
-140
-1 865
-298
-709
-43

0
374
559
65
40
0
55
286
0
200
174
0
0
544
-46
0

Regional utveckling:
Slutförvarsprojektet
Nya kompetensforum
RIK-Reg innovationsarbete
ÖMS - Smart spec
Unga till utbildning och arbete
Reg bredbandskoordinator
Hälsodatabas
Startfinansiering RF Ua län
Augmented Export
Jämställd regional tillväxt
Totalt

0
-321
96
0
-75
620
300
0
0
0
9 110

485
1 028
83
659
288
857
0
200
1 938
4
11 745

-485
-679
-508
-935
-613
-635
-300
-200
-1 829
-4
-17 349

0
28
-329
-276
-400
842
0
0
109
0
3 506

Balanskravskommentar
Balanskravet har inneburit att eventuellt underskott ska återställas med motsvarande
överskott de nästföljande tre åren. Detta är det sista bokslutsåret för regionförbundet och
det balanserade egna kapitalet överförs till den nya organisationen.
Regionförbundet gör ett underskott för verksamhetsåret 2016, men kompenseras av ett
ackumulerat överskott från regionförbundets verksamhet sedan 2003.
Intern kontroll
Förbundsstyrelsen har ansvaret för den interna kontrollen och fastställde senast en intern
kontrollplan 2014. Revisionen gjorde 2015 en övergripande granskning av den interna
kontrollen och lyfte i denna upp vissa brister. Styrelsen initierade med anledning av
detta ett antal åtgärder. Stickprov har gjorts beträffande risk för missvisande resultat,
kontrollmoment Att riktlinjer för projektredovisning följs. Så har även skett avseende
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risk att beslut inte verkställs, kontrollmoment Delgivning av ärenden till berörda organisationer samt risk att fakturor betalas felaktigt, kontrollmoment Att attestreglemente
följs. En skriftlig dokumentation påbörjades under 2016, men har inte slutförts till följd
av avvecklingsprocessen.

Regionförbundet årsbokslut 2016-12-31
2016.

Budget

2015.

38 148 696

38 148 690

36 846 012

Projektmedel Not 2
Ersättning från staten för tre överförda
tjänster

8 762 349

0

14 109 715

1 997 004

1 961 000

1 961 000

Övriga intäkter Not 3

1 964 707

414 000

3 048 497

5 604 377

0

-2 657 215

56 477 133

40 523 690

53 308 008

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter Not 1

Balansering av projekt

Not 14

Summa verksamhetens intäkter

27 146 973
Verksamhetens kostnader
Kostn för lokaler
Övriga driftkostnader

Not 4

Kostnader för personal Not 5
Avskrivningar Not 6

Summa verksamhetens kostnader

Verksamhetens nettokostnad

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Resultat efter finansiella poster
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-1 628 596

-1 698 140

-1 544 306

-35 232 503

-18 584 257

-30 939 634

-22 329 411

-20 386 293

-20 978 053

-34 320

-35 000

-34 320

-59 224 830

-40 703 690

-53 496 312

-2 747 697

-180 000

-188 304

45 507

180 000

195 928

-366

0

-436

-2 702 555

0

7 187

ÅRETS RESULTAT

-2 702 555
1134434,68

0

7 187

Regionförbundet årsbokslut 2016-12-31
2016

2015

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Investeringar i annans fastighet Not 7

0

0

Inventarier Not 7

0

34 319

Aktier Not 8

513 293

513 293

Summa anläggningstillgångar

513 293

547 612

228 040

1 858 992

Övriga kortfristiga fordringar Not 9

3 401 750

2 414 974

Interimsfordringar Not 10

1 051 118

1 374 421

Summa

4 680 908

5 648 387

Kassa och Bank

12 754 013

20 886 794

Summa omsättningstillgångar

17 434 921

26 535 181

SUMMA TILLGÅNGAR

17 948 214

27 082 793

Finansiella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Fordringar
Kundfordringar

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital
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Balanserad vinst o förlust

6 431 481

6 424 295

-2 702 555
3 728 926

7 187
6 431 481

308 256

500 399

Leverantörsskulder

2 327 186

4 656 214

Övriga kortfristiga skulder Not 12

4 745 302

4 005 663

Interimsskulder Not 13

6 838 545

11 489 035

13 911 033

20 150 912

17 948 214

27 082 793

0

203 279

Inga

Inga

Periodens resultat
Avsättningar
Avsättningar för pensioner Not 11

Kortfristiga skulder m m

Summa
h bok
diff
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
h bok
Ansvarsförbindelse
Pensionsförpliktelse inkl. löneskatt som ej upptagits
bland skulder Not 15
Ställda panter
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Regionförbundet Årsbokslut 2016-12-31
Finansieringsanalys
2016-12-31

2015-12-31

-2 702 555
0
-192 143
34 320
-2 860 378

7 187
0
-193 009
34 320
-151 502

0
0

0
0

Förändring av rörelsekapitalet

-2 860 378

-151 502

Specifikation av rörelsekapitalets förändring:
+/- kortfristiga fordringar
+/- kortfristiga skulder
+/- likvida medel

-967 479
6 239 879
-8 132 778

-414 473
-813 259
1 076 231

Summa

-2 860 378

-151 502

2016 12 31

2015 12 31

13 351 926
24 796 770
38 148 696

12 896 012
23 950 000
36 846 012

1 090 000
620 000

1 072 460
903 000
2 310 154
1 350 000

Tillförda medel
Årets resultat
Ej rörelsekapitalpåverkande poster:
Förändring av avsättningar
Avskrivningar
Summa tillförda medel
Använda medel
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Summa använda medel

Regionförbundet årsbokslut 2016

Not 1. Medlemsavgifter
Länets kommuner
Landstinget i Uppsala län
Summa
Not 2. Projektmedel
Kommuner (Kompetensstegen m fl ..)
Landstinget i Uppsala län
Kammarkollegiet (SUF)
Kärnavfallsfonden (slutförvar)
Sv kommuner o landsting (Barn i samh vård,
Brukarinflytande, Bättre liv 2015, Unga till utbildn
o arb)
Sv ESF rådet (Mot en inkl arb marknad)
Tillväxtverket (Kompetensforum, ÖMS, RIK,
Unga till arb o utb)
Folkhälsomyndigheten
Högskolan i Borås
Region Östergötland, Unga till utbildning och
arbete
Länsstyrelsen Västmanlands län
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485 000
861 485

2 176 190
1 338 118

2 482 110
2 020 000

1 811 665
2 300 000
53 128

196 754
150 000

Post o telestyrelsen (Reg bredbandskoordinator)
FoU (PYC 2015)
Visit Roslagen, Augmented Export
Håbo Marknad, Augmented Export
Upplandsstiftelsen, Augmented Export
Destination Uppsala, Augmented Export
Summa

Not 3. Övriga intäkter
Kursavgifter
Ersättn från Regionförbundet Kalmar
Reglering av reservation avseende revisionen
Region Gävleborg
Landstinget och kommunerna Uppsala län
Allmänna barnhuset
Akademikerförbundet
Destination Uppsala AB
Forsa
Diverse intäkter
Summa

Not 4. Övriga driftkostnader
Annons,reklam, info
Verksamhetsstöd
Fr tjänster
Inhyrd personal
Konferenskostn vid egna kurser
Konsultarvoden
Kontorsmtrl, trycksaker
Leasing inventarier
Resekostnader
Telefoni
Projektkostnader
Övr driftkostnader
Summa

Not 5. Kostnader för personal
Lönekostnader
Arvoden förtr valda
Arbetsgivaravgifter
Avsättning till pensionsstiftelsen
Löneskatt på avsättning till pensionstiftelse, pens
premier
Pensionsutbetalningar
Pensionskostnader (IPV)
Försäkringar till anställda
Kompetensutveckling
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857 000
70 000
20 000
10 000
50 000
8 762 349

1 593 450
133 247

39 198
10 000
4 000

620 000
25 000

14 109 715

1 466 176
478 669
433 565
109 997
267 854

90 000
7 500
177 312
1 964 707

202 236
3 048 497

-195 755
-13 395 536
-2 395 589
-2 546 629
-2 008 178
-4 726 853
-288 977
-24 388
-493 926
-273 011
-7 858 049
-1 025 615
-35 232 503

-606 843
-12 740 618
-2 289 197
-2 827 280
-2 001 757
-3 083 510
-287 694
-25 000
-606 432
-232 922
-5 483 506
-754 874
-30 939 634

2 573 067

6 865 936

-13 877 335
-629 067
-4 175 445
-1 174 294

-12 707 160
-445 791
-3 961 587
-1 443 933

-755 636
-789 222
-821 485
128 633
-798

-682 723
-428 577
-1 004 880
-16 250
-91 461

Förändring semesterskuld, företagshälsovård ,
traktamenten, resersättning, löneskatt etc.
Summa

Not 6. Avskrivningar
Investeringar i annans fastighet
Inventarier
Summa

-234 761
-22 329 411

-195 691
-20 978 053

0

1 279 884

0
-34 320
-34 320

0
-34 320
-34 320

Not 7. Anläggningstillgångar
Investeringar i annans fastighet avskrivs på tre år enl hyreskontrakt.
2010 års nyanskaffningar avskrivs på fem år.
IB anskaffningsvärde
Årets nyanskaffningar
Årets utrangeringar
UB anskaffningsvärde
IB ack avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets utrangeringar
Summa

163 044
0
-163 044
163 044
-163 044
0
163 044
0

163 044
0
0
163 044
-153 955
-9 089
0
0

Inventarier avskrivs på fem år.
Som anskaffningsvärde för övertagna inventarier används Kommunförbundets Uppsala läns
anskaffningsvärden då detta bättre speglar kvarvarande ekonomisk livslängd.
IB anskaffningsvärde
Årets nyanskaffningar
Årets utrangeringar
UB anskaffningsvärde
IB ack avskrivningar
Årets utrangeringar
Årets avskrivningar
Summa

820 971
-820 971
0
-786 652
820 971
-34 319
0

820 971

820 971
-752 332
-34 320
34 319

Not 8. Aktier
Bokfört
värde
23 293
490 000
513 293

Destination Uppsala AB (1060 st)
ALMI (4900 st)
Summa

Bokfört
värde
23 293
490 000
513 293

Not 9. Övriga kortfristiga fordringar
Avräkning skatter och avgifter
Skattefordringar F-skatt
Momsfordran
Vidarefaktureras
Övrigt
Summa
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883

1 378

880 044
1 914 203
532 869
73 751
3 401 750

880 044
1 081 981
451 571
0
2 414 974

Not 10. Interimsfordringar
Förutbetalda hyror
Förutbetalda kostnader leverantörsfakturor
Projektbalanseringar externa
Upplupen ränta
Summa

0
0
1 051 118
0
1 051 118

328 738
490 854
396 391
158 438
1 374 421

308 256

500 399

422 361
1 131 422

365 888
1 212 477

1 396 666

377 120

Pensionsvalet (2016) t v

556 068

532 785

Pensionsvalet (2016) v t

64 524

67 778

Pensionsstiftelsen (avsättningar) t v

1 030 014

1 292 244

Pensionsstiftelsen (avsättningar) v t

144 247

151 520

0

5 851

4 745 302

4 005 663

1 158 900

1 373 620

497 335

393 640

4 556 380

9 648 438

625 929

73 337

6 838 545

11 489 035

410 352
66 252
455 571

-142 406
470 097
16 267
76 951

Not 11. Avsättningar för pensioner

Pensionsåtagande inkl löneskatt för tidigare ordförande Regionförbundet.
Regionförbundet Uppsala län´s samlade pensionsskuld exkl ordförande
visstidspension
uppgår per 161231 till 27 935 000 kr och är tryggad genom tillgångar i
pensionsstiftelsen

Not 12. Övr kortfristiga skulder
Källskatt, personal
Löneskatt 24,26%, dekl
Övriga skulder
Periodisering lev fakt, övr skuld (del av 2990)

Övriga kortfristiga skulder
Summa

Not 13. Interimsskulder
Semesterlöneskuld (inkl soc avg)
Upplupna soc avg
Projektbalanseringar externa
Övriga skulder kto 2990
Summa

Not 14. Balansering av projekt
Balansering 1209 Slutförvarsprojektet
Balansering 1214 RIM (Implementering)
Balansering 1218 Anhörigstöd
Balansering 1226 Plattformsprojektet
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Balansering 1246 Barn i samällsvård
Balansering 1249 Ledningsstruktur äldre
Balansering 1250 Föräldrastöd
Balansering 1251 PYC 2
Balansering 1255 Funktionshinder plattform
Balansering 1256 Analysmedel
Balansering 1257 FoU-handledning IFO
Balansering 1258 Barn i missbruksmiljö
Balansering 1259 Medelkommunsprojekt
Balansering 1260 eHälsa
Balansering 1261 Brukarinflytande LSS
Balansering 1262 RIM (utbildning)
Balansering 1263 Öppna jämförelser
Balansering 1264 Chatta med soc
Balansering 1265 Omhänd berusade personer
Balansering 1267 Riktlinjer rehab
Balansering 1268 Länsprogram demens
Balansering 1269 Skol-BIM
Balansering 1270 Uppföljning SIP
Balansering 1271 PYC 2015
Balansering 1272 Bättre liv 2015
Balansering 1273 Kompetensutveckl prg
Balansering 1283 Arenor för tillväxt
Balansering 1285 Inkl arbetsmarknad
Balansering 1286 Främja kvinnors företagande
Balansering 1287 Utv kompetensforum
Balansering 1288 ÖMS förstudie ERUF
Balansering 1289 RIK-Reg innovationsarbete
Balansering 1290 ÖMS - Smart spec
Balansering 1291 Unga till utbildning och arbete
Balansering 1292 Reg bredbandskoordinator
Balansering 1293 Hälsosamtalsdatabas
Balansering 1295 Augmented export
Summa

Not 15. Ansvarsförbindelse
Avser pensionsåtagande för tidigare anställd
direktör för Kommunförbundet/Regionförbundet.
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-379 772
38 235
57 881

465 334

154 465
123 356

291 775
2 282 481
39 111
-500
-105 257
140 321
513 534
197 981
207 932

-349 235
425 001
276 334
323 998
-222 180
300 000
-108 593
5 604 377
-2 657 215
2 947 162
0

407 337
47 617
-69 092
30 053
27 225
1 512 202
67 736
31 556
107 000
235 850
447 242
25 141
268
0
-1 987 504
0
-199 759
-68 660
-140 321
-513 535
-741 798
-162 258
0
-1 035 296
269 901
91 189
-520 328
-94 865
74 976
-620 000
-300 000
-2 657 215
982 771
-1 674 444
203 279

Sammanställd resultaträkning, Regionförbundet inkl andel i Almi

År 2016

År 2015

59 830

55 675

-62 696

-55 375

-101

-100

-2 967

200

65

206

0

-1

-2 902

405

Extraordinära intäkter

0

0

Extraordinära kostnader

0

0

-2 902

405

Bokslut
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster

Årets resultat

Resultaträkningen avser sammanlagd redovisning avseende
Regionförbundet samt 49 % av ALMI Företagspartner i Uppsala AB.

Sammanställd balansräkning, Regionförbundet inkl andel i Almi
År 2016

År 2015

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Investeringar i annans fastighet
Inventarier

0
148

0
249

Finansiella anläggningstillgångar

23

23

Summa anläggningstillgångar

171

272

TILLGÅNGAR

Fordringar
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Kortfristiga fordringar
Kassa och bank

12 291
12 754

12 844
20 887

Summa omsättningstillgångar

25 045

33 731

SUMMA TILLGÅNGAR

25 216

34 003

10 464
-2 902
7 561

10 059
405
10 464

308

500

Kortfristiga skulder

17 347

23 040

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

25 216

34 004

0

203

0

0

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital (bal)
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner

Ansvarsförbindelse
Pensionsförpliktelse och löneskatt som ej upptagits
bland skulder
Ställda panter
Bankgaranti

Balansräkningen avser sammanlag redovisning avseende
Regionförbundet samt 49 % av ALMI Företagspartner i Uppsala AB.
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Bilaga: Beslut om projektstöd med 1:1-medel Allmänna tillväxtåtgärder 2016
(Tillväxtverket)
Beslut

2016

1:1 medel och budget för 2016 (konto 1681)
NYPS - avgift, Tillväxtverket
Allmänt
Myggbekämpning, NeDa RFUL 2015/19
En attraktiv region
verksamt.se/regionuppsala – resurs
En attraktiv region
KOMPIS-projektet, Havsplanering, Lst + kommuner
En attraktiv region
SBA - Stockholm Business Arena
En attraktiv region
Augmented Export (Förstärkt Export besöksnäringen)
En attraktiv region
Gitarrfestivalen
En attraktiv region
Biosfärområde som identitet och varumärkesplattform
En attraktiv region
App 3D-visualisering Gamla Uppsala och Valsgärde, UU
En attraktiv region
Vallonbruk, Skrivet i Järn
En attraktiv region
Turismstrategi – Heby
En attraktiv region
Turismstrategi – Älvkarleby
En attraktiv region
Almi Invest (ERUF)
En innovativ region
Almi Utökad rådgivning ISF
En innovativ region
Disting
En innovativ region
EuroIncNet (UIC Inkubatorer Europa)
En innovativ region
Innovation Akademiska
En innovativ region
Life Science Going Global (Connect styrelse för internationalisering)
En innovativ region
The Uppstart pitching competition
En innovativ region
Starta eget butik Gottsunda - Aktörer tillsammans
En innovativ region
Växtzon 1 (ERUF) UIC
En innovativ region
Affärsänglarna UNT mediahuset
En innovativ region
JCI - Business by mee
En innovativ region
Campus Ultuna - Green Innovation Park
En innovativ region
Biogas Öst Xpose (Life+)
En innovativ region
Biogas Öst Utveckling
En innovativ region
Biogas Öst, Biogas tankinfrastruktur ÖMS
En innovativ region
Förstudie Elstolpar LST Uppsla
En innovativ region
Klimathjälpen Uppsala kommun
En innovativ region
Förstudie Transportsystem
En innovativ region
Region Örebro, Energieffektiva företag genom energikontor i samverkan
(ERUF)
En innovativ region
Region Örebro, Restvärmesamverkan ÖMS
En innovativ region
STUNS Energi, Energiportal inom Energiområdet (ERUF)
En innovativ region
STUNS Energi, Offentlig innovation inom Energiområdet (ERUF)
En innovativ region
Samarbete ÖMS-projektledare (Per Holmström)
En innovativ region
BioGas ÖST, Fossilfria och effektiva transporter
En innovativ region
Gemensam ÖMS-satsning mot CO2-avsnittet, Laddinfrastruktur
En innovativ region
Connect FöretagsAcceleratorn
En innovativ region
BAM - Business attraction management
En innovativ region
RIK - regional ledarskap TVV, inkl benchmarkresa
En innovativ region
ÖMS3 (ERUF-smart specialisering)
En innovativ region
Östhammar kommun - turismstrategi
En innovativ region
En kompetent region Reglab medlemskap
En kompetent region #jag med (medfin. av lön)
En kompetent region Kompetensforum
En kompetent region Smart industrier ÖMS
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93 000
920 000
101 346
130 000
700 000
50 000
100 000
40 000
30 000
75 000
8 151
920 000
250 000
30 000
171 425
799 000
100 000
50 000
1 815 000
50 000
400 000
137 640
33 000
15 000
50 000
250 000

355 370
50 000
350 000
200 000
44 422
300 000

34 357
102 000
30 000
50 000
100 000

En växande region
En växande region
En växande region

Räta linjen, fortsatt samverkan kring sträckan
Swedavia AB, Connect Sweden - internationell flygtrafik
Relationsdagen 2 mars
Summa - beslut projekt
Anslag 2016
Ej utnyttjat anslag
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25 000
50 000
158 652
9 168 363
9 380 000
211 637

Bilaga: Uppföljning av RUS-mål

En innovativ region

Nuläge

Privata och offentliga investeringar i BRP ska uppgå till minst 7 %
av BRP

5,8% (2013)

Länet ska placera sig i topp på nationella rankinglistor över innovationskraft

1:a (2015)

I länet ska det årligen startas minst 13 nya företag per 1000 invånare

11,5 (2015)

Antalet exporterande företag i länet ska minst ligga på snittet i landet,
898 (2014)
motsvarande 1 200 företag år 2010

En växande region

Nuläge

Länet ska planera bostadsbyggandet utifrån en befolkningsökning på
3 500 personer per år, med beredskap för ytterligare 1 000 invånare
per år fram till 2020

2010 bostäder (2015)

Utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 % till 2020

26% (2014)
67% hushåll

År 2020 ska minst 90 % av alla hushåll och verksamheter ha tillgång
till bredbandsuppkoppling på 100 Mbit/s

52% arbetsställen
(2015)

En kompetent region

Nuläge*

Andelen elever som fullföljt sin gymnasieutbildning inom 4 år ska
överstiga 80 %

73,8 %
(2014)

Andelen 30-34 åringar som har minst en tvåårig eftergymnasial utbildning ska överstiga 55 %

53,8 (2014)
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Andelen arbetslösa ungdomar i åldrarna 18-24 ska understiga 10 %

10,5 (2014)

Andelen sysselsatta i åldrarna 20-64 ska överstiga 80 %

77,3 (2014)

Antalet studerande inom yrkeshögskolan ska uppgå till minst 2 500
år 2020

820 (2014)

Kostnaderna för ersatt arbetsfrånvaro (försörjningsmått) ska minska
till väl under 13 000 kr/inv

16 090 (2014)

En attraktiv region

Nuläge*

Omsättningen från turismnäringen ska fördubblas från 2010 till 2020 +13 % (2013)
Uppsalaregionen ska vara den bästa storstadsregionen att bo i
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~ REGIONFÖRBUNDET
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Uppsala län

Likvidationskommitten

Protokoll för likvidationskommitten
Tid: Fredag 28 april2017 kl. 15.00- 15.30
Plats: Regionens hus
Närvarande
J ohan Edstav (MP), ordförande
Cecilia Forss (M), 2:e vice ordförande
Marlene Burwick (S)
Förhindrade
Bengt-Olov Eriksson (S), l :e vice ordförande
Jacob Spangenberg (C)
Tjänstemän
Tomas Stavbom
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[! Uppsala län
Likvidationskommitten

§ 101 Öppnande
Ordföranden öppnar mötet.

§1 02 Protokollsjusterare

Likvidationskommitten beslutar
att till protokollsjusterare utse Cecilia Forss (M).

§103 Föredragningslista

Likvidationskommitten beslutar
att fastställa föredragningslistan.

§104 Arsredovisning 2016

Likvidationskommitten beslutar föreslå kommunfullmäktige i länets kommuner samt
regionfullmäktige i Region Uppsala besluta
att godkänna årsredovisning 2016, samt att årets resultat -2 702 tkr täcks av eget kapital.
att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2016.
att godkänna att likvidering av Regionförbundet Uppsala län sker.

Likvidationskommitten beslutar
att godkänna uppföljningen av handlingsplanema.
Ärende
Förbundsstyrelsen fastställde 2016-03-18 en plan för likvidationen av regionförbundet (org.nr
222000-1511 ). I den anges att varje medlems fullmäktige ska godkänna att förbundet formellt
upplöses per 2017-01-01 får att fårbundet ska kunna träda i likvidation. Beslut om detta, samt
om hur fårbundets egna kapital, ~kulder, tillgångar och åtaganden ska hanteras, fattas dä~efter
av förbundsfullmäktige. Alla regionförbundets medlemmar har godkänt förbundets
upplösande i enlighet med förslaget.

För genomförande av likvidationen har förbundsfullmäktige utsett ordinarie ledamöter i
förbundsstyrelsens arbetsutskott till likvidatorer. När likvidator har fullgjort sitt uppdrag ska
de enligt förbundsordningen avge en slutredovisning genom en förvaltningsberättelse som rör
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~ REGIONFÖRBUNDET
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Uppsala län

Likvidationskommitten

likvidationen i sin helhet med redovisning av i skiftet behållna tillgångar. Till berättelsen ska
redovisningshandlingar för hela likvidationen fogas. När förvaltningsberättelse och
redovisningshandlingar har delgivits samtliga förbundsmedlemmar är förbundet upplöst.
För att bokslut och förvaltningsberättelse ska kunna upprättas och granskas samt för att
förbundsstyrelsen ska kunna beviljas ansvarsfrihet måste samtliga medlemmars fullmäktige
fatta beslut om godkännande av bokslut samt om ansvarsfrihet för 2016 senast 2017-06-30.
2016 har varit ett år präglat av förändring för regionförbundet Verksamheten har bedrivits
enligt plan, samtidigt som förberedelser skett inför nedläggning av verksamheten och
sammanslagning med Landstinget i Uppsala län till Region Uppsala. I förhållande till
verksamhetsplan 2016 bedöms den samlade måluppfyllelsen som god.
I slutet av året har avvecklingen av regionförbundet inneburit högre kostnader än beräknat,
även i förhållande till bedömning i delårsbokslutet, vilket resulterat i ett underskott på ca 2, 7
mkr. Underskottet förklaras av kostnader av engångskaraktär för pensionsutbetalningar,
förtroendemannaersättningar, !T-tjänster, mobil och datorer samt inhyrd personal, samt lägre
intäkter till följd av medfinansiering av projekt.
Underskottet täcks av regionförbundets egna kapital, i enlighet med beslut av
förbundsfullmäktige 10 december 2015 om att bemyndiga förbundsstyrelsen att ta i anspråk
delar av det egna kapitalet för att möta eventuella omstrukturerings- eller andra oförutsedda
kostnader som kan uppstå i samband med likvideringen av regionförbundet
Regionförbundets egna kapital uppgår därmed till 3 729 tkr. vilket överförs till Region
Uppsala efter avslutad likvidation.

Bilagor:
Förvaltningsberättelse 2016
Revisionsberättelse för år 2016
Revisorernas redogörelse för år 2016
Granskning av årsredorisning 2016. Regionförbundet i Uppsala län. PwC

apri~

2017

Uppföljning av handlingsplan för FoU-stöd
Uppföljning av handlingsplan för regional utveckling.
Återrapportering 2016 till Näringsdepartementet-En sammanfattning av verksamheten för
utgiftsområde 19 Regional tillväxt. 2017-02-28
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§105 Avslutning
Ordföranden avslutar sammanträdet.

Tomas Stavbom, sekreterare

Justeras 2017-04-28

- - ___________&-/~
J ohan Edstav (MP), ordförande

Cecilia Forss (M), justerare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-05-29

Ärende 10

Kommunstyrelsen

§ 133

Dnr 2017/00342

Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar förslaget på nytt reglemente för
kommunstyrelsen.
2. Kommunfullmäktige upphäver det reglemente för kommunstyrelsen
som antogs 2016-12-12 § 147.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen kommer som ett led i det ständigt pågående kvalitets- och
effektiviseringsarbetet att besluta om att mer beslutanderätt inom
kommunstyrelsens ansvar för plan- och exploateringsarbetet delegeras till
kommunstyrelsens arbetsutskott. Detta förväntas leda till mindre ledtider
inom kommunens planarbete och förbättra den politiska styrningen av
kommunens strategiska exploateringsprojekt.
Delegationsförändringen kommer även att innebära att beslutanderätten
delegeras till en mindre grupp av förtroendevalda än vad som tidigare varit
brukligt i Håbo kommun. För att bibehålla en så hög nivå av insyn och
transparens som möjligt föreslås därför kommunfullmäktige besluta om en
generell förändring i kommunstyrelsens reglemente som medger rätt för
ersättarna i kommunstyrelsens arbetsutskott att delta på arbetsutskottets
sammanträden med yttranderätt. På så sätt möjliggörs ett bred politisk
diskussion i för kommunens utveckling viktiga frågor samtidigt som
utskottets faktiska ledamöter aldrig kan utgöra en egen majoritet i
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
-

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16 § 93
Tjänsteskrivelse 2017-05-04
Förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen (förändringar är
gulmarkerade)

______________

JUSTERA
RE

EXPEDIERAD
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-05-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 93

Dnr 2017/00342

Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige antar förslaget på nytt reglemente för
kommunstyrelsen.
2. Kommunfullmäktige upphäver det reglemente för kommunstyrelsen
som antogs 2016-12-12 § 147.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen kommer som ett led i det ständigt pågående kvalitets- och
effektiviseringsarbetet att besluta om att mer beslutanderätt inom
kommunstyrelsens ansvar för plan- och exploateringsarbetet delegeras till
kommunstyrelsens arbetsutskott. Detta förväntas leda till mindre ledtider
inom kommunens planarbete och förbättra den politiska styrningen av
kommunens strategiska exploateringsprojekt.
Delegationsförändringen kommer även att innebära att beslutanderätten
delegeras till en mindre grupp av förtroendevalda än vad som tidigare varit
brukligt i Håbo kommun. För att bibehålla en så hög nivå av insyn och
transparens som möjligt föreslås därför kommunfullmäktige besluta om en
generell förändring i kommunstyrelsens reglemente som medger rätt för
ersättarna i kommunstyrelsens arbetsutskott att delta på arbetsutskottets
sammanträden med yttranderätt. På så sätt möjliggörs ett bred politisk
diskussion i för kommunens utveckling viktiga frågor samtidigt som
utskottets faktiska ledamöter aldrig kan utgöra en egen majoritet i
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse 2017-05-04
Förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen (förändringar är
gulmarkerade)

______________

JUSTERA
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EXPEDIERAD
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2017-05-04
Kommunstyrelsens kansli
Jonas Eliasson, Kanslichef
0171-525 58
jonas.eliasson@habo.se

Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige antar förslaget på nytt reglemente för
kommunstyrelsen.
2. Kommunfullmäktige upphäver det reglemente för kommunstyrelsen
som antogs 201X-xx-xx, §xx
Sammanfattning

Kommunstyrelsen kommer som ett led i det ständigt pågående kvalitets- och
effektiviseringsarbetet att besluta om att mer beslutanderätt inom
kommunstyrelsens ansvar för plan- och exploateringsarbetet delegeras till
kommunstyrelsens arbetsutskott. Detta förväntas leda till mindre ledtider
inom kommunens planarbete och förbättra den politiska styrningen av
kommunens strategiska exploateringsprojekt.
Delegationsförändringen kommer även att innebära att beslutanderätten
delegeras till en mindre grupp av förtroendevalda än vad som tidigare varit
brukligt i Håbo kommun. För att bibehålla en så hög nivå av insyn och
transparens som möjligt föreslås därför kommunfullmäktige besluta om en
generell förändring i kommunstyrelsens reglemente som medger rätt för
ersättarna i kommunstyrelsens arbetsutskott att deltaga på arbetsutskottets
sammanträden med yttranderätt. På så sätt möjliggörs ett bred politisk
diskussion i för kommunens utveckling viktiga frågor samtidigt som
utskottets faktiska ledamöter aldrig kan utgöra en egen majoritet i
kommunstyrelsen.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Ärendet innebär vissa ökade kostnader för kommunen i form av ökade
arvoden. Dessa bedöms kunna hanteras inom nuvarande kostnadsram.
Uppföljning

Beslutet föranleder inget behov av uppföljning.
Beslutsunderlag

– Förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen (förändringar är
gulmarkerade)
__________

Beslut skickas till

Kommunfullmäktige
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REGLEMENTE
Datum

2017-05-04

Reglemente för Kommunstyrelsen
Antaget av kommunfullmäktige 2016-XX-XX, § XX
Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen och
annan lagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente.
KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER
Ledningsfunktionen
1§

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den
har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av
kommunens ekonomi och verksamheter.
2§

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att bedrivs, utveckla, samordna
och följa upp bland annat:


Planeringen av användningen av mark och vatten.



Exploateringsverksamheten.



Miljö-, natur- och klimatvård samt samordning av kommunens
interna miljöarbete.



Arbetet med strategiska miljöfrågor och en hållbar utveckling.



Folkhälsoarbetet.



Bostadspolitiken samt att verka för att bostadsförsörjningen och
samhällsbyggandet främjas.



Energiplaneringen och energihushållningen i kommunen.



Kommunikations- och informationsverksamheten.



Utveckling av informationssystem/IT.



Trafikpolitiken samt att verka för en tillfredsställande
trafikförsörjning.



Utvecklingen och effektiviseringen av den övergripande
organisationsstrukturen och administrationen.

179

Vår beteckning

KS 2017/00342 nr 75193

3(13)

REGLEMENTE
Datum

2017-05-04



Utvecklingen av brukarinflytande, medborgardialog och den
kommunala demokratin.



Utvecklingen av e-förvaltningen.



Frågor som rör riskhantering, säkerhet, sårbarhet och beredskap
inom hela den kommunala verksamheten.



Övergripande näringslivsfrågor.



Upphandlingsverksamheten.



Utformningen av riktlinjer avseende intern kontroll i den
kommunala organisationen.



Teknisk verksamhet.



Personalpolitik.

Kommunstyrelsen skall vidare med uppmärksamhet följa:


socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål uppfylls



den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god
kommunal hälso- och sjukvård



skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas



omsorgen om fysiskt och psykiskt funktionshindrade och verka för
en god omsorg och vård

Kommunstyrelsen skall med uppmärksamhet följa övriga nämnders
verksamheter.
Styrfunktionen
3§

I kommunstyrelsen styrfunktion ingår att:


Leda samordningen av utformningen av övergripande mål, riktlinjer
och ramar för styrning av hela den kommunala verksamheten.
Kommunstyrelsen ska även redovisa förslag till målformuleringar
som inte ska göras av annan nämnd.



Övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för
verksamheten och ekonomin efterlevs samt att kommunens löpande
förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt.
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Se till att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om
hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är
under budgetåret.



Utfärda föreskrifter och anvisningar till nämnderna rörande
budgetförslag, budgetuppföljning, delårsrapport, årsredovisning
inklusive verksamhetsberättelse mm.



Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst
vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv
men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för
kommunen.



Tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor
och andra liknade sammanträden i de företag som kommunen helt
eller delvis äger eller har intresse, bland annat. genom att lämna
direktiv till kommunens ombud.



Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som
anges i 3 kap 17-18 §§ i kommunallagen (1991:900) är uppfyllda
avseende de aktiebolag som kommunen innehar aktier i.



Årligen i samband med bokslut i beslut pröva om den verksamhet
som bedrivit i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger
eller annars har intresse av enligt 3 kap 17-18§§ i kommunallagen
(1991:900) under föregående kalenderår har varit förenligt med det
fastställda kommunala ändamålet samt har utförts i enlighet med de
kommunala befogenheterna. Beslut ska delges fullmäktige snarast.
Finner styrelsen att brister förelegat ska förslag om lämpliga åtgärder
lämnas samtidigt till fullmäktige.



Utifrån kommunens intressen genomföra en aktiv
omvärldsbevakning och vid behov föreslå förändringar av, och i, den
kommunala organisationen.



I övrigt följa frågor som rör kommunens utveckling.

KOMMUNSTYRELSENS ÖVRIGA VERKSAMHETER
Ekonomisk förvaltning
4§

Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens ekonomiska förvaltning och
därvid följa av fullmäktige meddelade föreskrifter. I den ekonomiska
förvaltningen ingår medelsförvaltningen, vilken omfattar placering och
upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens
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inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder
som behövs för indrivning av förfallna fordringar.
Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna
uppgift ingår bland annat att:


Handha egen samt övriga nämnders donationsförvaltning samt
placera medel.



Handha koncernkonto, upplåning och medelsplacering enligt avtal
med, eller uppdrag från kommunens företag.



Fortlöpande hålla sig underrättad om förvaltning och underhåll av
kommunens fasta och lösa egendom.



Tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett.



Ingå borgen för belopp upp till 500 000 kr.



Ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige
fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om
säkerheten som fullmäktige angivit.



Regelmässigt rapportera till fullmäktige hur verksamheten i
kommunen och de bolag som kommunen helt eller delvis äger, eller
annars har intresse i, utvecklas.

Kommunstyrelsen ska svara för årsredovisning, med sammanställd
redovisning och delårsrapport med budgetuppföljning, enligt lagen om
kommunal redovisning.
Personalpolitik
5§

Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har i det
sammanhanget att:
 vara anställnings-, löne- och pensionsmyndighet för all personal.
 ansvara för övriga övergripande styrdokument i personalpolitiska
frågor.
 besluta om stridsåtgärd.
 med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera
frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och
dess arbetstagare.
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 förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om
förhandlingsrätt utom vad gäller 11-14§§ och 38 § lagen om
medbestämmande i arbetslivet (1976:580) inom andra nämnders
verksamhetsområden.
 avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra
bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare.
 lämna uppdrag som avses i lag om vissa kommunala befogenheter
(2009:47).
 tillse att förhandling sker enligt lagen om medbestämmande i
arbetslivet 11-14 §§ och 38 § eller kommunens samverkansavtal.
 utarbeta regler beträffande de förtroendevaldas arvoden och
ersättningar, samt besluta om tolkning av desamma.
Teknisk verksamhet
6§

Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens tekniska verksamhet och har
i det sammanhanget att:
 Vara kommunens väghållningsmyndighet enligt väglagen
(1971:948).
 Svara för kommunens parkeringsövervakning enligt lagen om
kommunal parkeringsövervakning (1987:24).
 Ansvara för den kommunala renhållningsskyldigheten enligt
miljöbalken (1998:808) och den kommunala renhållningsordningen.
 Bereda de frågor som kommunfullmäktige ska besluta om enligt
avfallsförordningen (2011:927).
 Handlägga frågor om gaturenhållning enligt lagen om
gaturenhållning och skyltning (1998:814).
 Handlägga frågor som anges i lagen om flyttning av fordon i vissa
fall (1982:129) och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall
(1982:198).
 Fullgöra kommunens åtaganden enligt trafikförordningen
(1998:1276).
 Ansvara för upplåtelse av salutorg och övriga allmänna platser,
inklusive torghandel.
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 Vara huvudman för kommunens allmänna vatten- och
avloppsanläggningar och fullgöra de uppgifter som anges i lagen om
allmänna vattentjänster (2006:412), exklusive fastställelse av taxa.
 Initiera och bereda ärenden som inrättande av vattenskyddsområden
enligt 7 kap. miljöbalken i den mån det är påkallat.
 Förvalta kommunens fasta egendom om inte kommunfullmäktige
beslutat annat i särskilt fall. Detta innebär bl.a. underhåll och skötsel
av kommunens skogar, parker, grönområden, tekniska anläggningar
och byggnader.
 Lokalvård.
 Hantera bidrag till väghållning.
 Handläggning och utfärdande av parkeringstillstånd för
funktionsnedsatta.
 Tolka tillämpningen av taxor inom sitt verksamhetsområde.
Näringsliv
7§

Kommunstyrelsen är ansvarig för de övergripande näringslivsfrågorna.
Det innebär att det ankommer på kommunstyrelsen att samverka med
näringslivets parter samt med uppmärksamhet följa samhällsutvecklingen
och verka för åtgärder som strävar efter en positiv näringslivsutveckling och
ett gott näringslivsklimat.
Information
8§

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens centrala
informationsverksamhet. Resterande nämnder ansvarar för information
inom det egna verksamhetsområdet. Nämnderna ska dock samråda med
kommunstyrelsen om informationens utformning.
I egenskap av centralt informationsorgan ansvarar kommunstyrelsen för:
 ledning, samordning och utformning av kommunens övergripande
kommunikations- och informationsinsatser såsom framtagande och
utgivande av kommunala informationsbroschyrer, kataloger,
publikationer och andra informationsprodukter.
 utveckling och samordning av kommunens övergripande information
på Internet och intranät.
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 ledning och samordning av kommunens övergripande annonsering.
 varumärkesfrågor som rör kommunens verksamhet.
 frågor som rör kommunens logotyp.
 informationsfunktionen i den kommunala
krisledningsorganisationen.
Informationsteknik
9§

Kommunstyrelsen är ansvarig för kommunens informationsteknik och
informationssystem (IS/IT) samt för datakommunikation och telefoni.
Det innebär att kommunstyrelsen ansvarar för:
 samordning och utveckling av kommunens IS/IT-verksamhet
 den strategiska ledningen och styrningen av kommunens IS/ITverksamhet
 driften av kommunens IS/IT-system inklusive datakommunikation
 kommunens gemensamma telefonväxel samt att samordna den
övriga telefonin i kommunen
 samordning av informationssäkerhetsarbetet i kommunen
Upphandling
10 §

Kommunstyrelsen är centralt ansvarigt organ för kommunens upphandlingsoch inköpsverksamhet.
Det innebär att det ankommer på kommunstyrelsen att leda och samordna
kommunens upphandling av varor, tjänster och entreprenader på ett sådant
sätt att kommunens ekonomiska och övriga intressen tillvaratas.
Kultur och fritid
11 §

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens kultur- och
fritidsverksamhet.
Det innebär att det ankommer på kommunstyrelsen att:


främja och stimulera ett allsidigt kultur- och fritidsliv.



ansvara för folk- och gymnasiebiblioteksverksamheten.
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bevaka frågor om utsmyckning av offentliga platser och byggnader.



ansvara för att ett regelverk finns för hyressättning och
prioriteringsordning för föreningsaktiviteter i kommunägda lokaler
och anläggningar.



handha och besluta om kommunens bidragsverksamhet gentemot det
ideella föreningslivet inom Håbo kommun

Uppgifter enligt speciallagstiftning
§ 12

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet enligt arkivlagen (1990:782).
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla och webbplats
Kommunstyrelsen ansvarar för lotteritillstånd med mera enligt lotterilagen
(1994:1000).
Kommunstyrelsen ansvarar för de uppgifter som ankommer på kommunen
enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) samt
övriga uppgifter rörande krisberedskap och säkerhetsskydd.
Kommunstyrelsen ska upprätta förslag till handlingsprogram enligt lagen
om skydd mot olyckor (2003:778) samt svara för den samordningsuppgift
som följer av handlingsprogrammet
Övrig verksamhet
§ 13

Det åligger kommunstyrelsen vidare att:


ansvara för de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som
inte uppdragits åt annan nämnd.



verka för trygghet och säkerhet i samhället, en god folkhälsa och en
god livsmiljö.



ansvara för reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och
utformningen av fullmäktiges handlingar.



ansvara för kommunens verksamhet med anledning av att
kommunen ingår i Finskt förvaltningsområde. För kommunens
verksamhet utgår statsbidrag. Verksamheten regleras i lag
(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk och i
förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och
minoritetsspråk.



ansvara för kommunens vänortsverksamhet.
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Delegering från kommunfullmäktige
§ 14

Kommunstyrelsen skall besluta i följande grupper av ärenden:


Teckna avtal som behövs för verksamheten och som är av principiell
och/eller övergripande betydelse.



Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte
yttrandet är av principiell betydelse för den kommunala
självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda slag
av yttrande om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på
ordinarie sammanträde med fullmäktige.



I sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen
att föra kommunens talan, på kommunens vägnar träffa
överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå
förlikning och sluta annat avtal.



Köp och försäljning av lös och fast egendom till ett värde av högst
Tjugo (20) miljoner kronor.



Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller
inlösen med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller
fastighetsdel.



Rätt att påkalla förrättning enligt anläggningslagen (1973:1149) och
fastighetsbildningslagen (1970:988) och ledningsrättslagen
(1973:1144).



Upplåtelse och utarrendering av kommunens mark.



Att enligt Plan- och bygglagen (PBL) kap 5 §§ 27, 38-39, kap 6
§§ 3-9, besluta om antagande, ändring eller upphävande av
detaljplan och områdesbestämmelser.



Att förlänga eller förnya detaljplanens genomförandetid, PBL kap 4
§ 24-25.



Avskrivning av fordran som hänför sig till kommunstyrelsens
förvaltningsområde med begränsning som i särskilt fall kan följa av
lag eller beslut av kommunfullmäktige.
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Ansvar och rapporteringsskyldighet
§ 15

Kommunstyrelsen skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan
finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.
Kommunstyrelsen ska regelmässigt rapportera till fullmäktige hur
verksamheten i kommunen och de bolag som kommunen helt eller delvis
äger, eller annars har intresse i, utvecklas och hur den totala ekonomiska
ställningen är under budgetåret
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER
Ordföranden, kommunalråd och oppositionsråd
§ 16

Kommunstyrelsens ordförande ska också vara kommunalråd och ägna hela
arbetstiden åt uppdrag för Håbo kommun.
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att särskilt:


närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela
nämndförvaltning,

Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med
kommunens styrelser och nämnder samt styrelserna för kommunens bolag.
Ordföranden har därvid rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten.
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning.
Bland kommunstyrelsens ledamöter ska kommunfullmäktige utse ett
oppositionsråd. Oppositionsrådet ansvarar för samordningen av kontakterna
mellan majoritet och oppositionspartierna och beredning av ärenden inför
kommunstyrelsens sammanträden. Oppositionsrådet äger rätt att närvara vid
sammanträde med beredning, nämnd och styrelse eller för särskild
arbetsuppgift tillsatt kommitté med undantag för ärenden som utgör
myndighetsutövning. Oppositionsrådet ska fullgöra sitt uppdrag på heltid.
Undertecknande av handlingar§ 17

Avtal, köpehandlingar avseende fast egendom, som grundar sig på beslut i
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen samt andra handlingar och
skrivelser enligt beslut av kommunstyrelsen, ska i första hand undertecknas
av ordföranden och kontrasigneras av kommundirektören eller
ekonomichefen, I frånvaro av dessa, sker undertecknandet i enlighet med
den av styrelsen beslutade ordningen för tecknande av firma för
kommunstyrelsens verksamheter.
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Låne- och borgensförbindelser ska i första hand undertecknas av
ordföranden med kontrasignation av kommundirektören eller
ekonomichefen. I frånvaro av dessa, sker undertecknandet i enlighet med
den av styrelsen beslutade ordningen för tecknande av firma för
kommunstyrelsens verksamheter.
Vid behov bestämmer styrelsen vem som skall underteckna handlingar.
Utskott
§ 18

Inom kommunstyrelsen ska det finnas:


ett arbetsutskott



ett personal- och förhandlingsutskott

Arbetsutskottet består av fem ledamöter och tre ersättare. Personal- och
förhandlingsutskottet består av tre ledamöter och två ersättare.
Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland nämndens
ledamöter och ersättare, respektive utskotts ledamöter, ersättare och
ordförande.
Om respektive ordförande i utskotten på grund av sjukdom eller av annat
skäl är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid, får styrelsen utse
en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra
dennes uppgifter.
Ersättare i arbetsutskottet äger rätt att närvara vid utskottets sammanträden
och har där yttranderätt. Ersättare i övriga utskott ska endast närvara vid
utskottens sammanträden om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare
inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda
ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i något av utskotten, som inte utsetts vid
proportionellt val, skall fyllnadsval snarast förrättas.
Utskotten sammanträder på dag och tid som kommunstyrelsen bestämmer.
Personal- och förhandlingsutskottet sammanträder på dag och tid som
utskottet bestämmer. Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser
att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.
Utskotten får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är
närvarande.
Utskottens huvudsakliga uppgift är att bereda kommunstyrelsens ärenden
samt att fatta beslut i enlighet med kommunstyrelsens fastslagna
delegationsordning. Kommunstyrelsen får besluta om kompletterande
uppdrag för utskottet.
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Personal- och förhandlingsutskottets uppgift är att företräda kommunen som
arbetsgivare i huvudsak i ärenden enligt reglementes, 5 §. Kommunstyrelsen
får besluta om kompletterande uppdrag för utskottet.
Kommunstyrelsens uppgifter som krisledningsnämnd, enligt reglementets
12 §, fullgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott enligt uppgifter,
befogenheter och skyldigheter som framgår av reglemente för
krisledningsnämnden.
Utskottens protokoll skall löpande delges kommunstyrelsen.
Ärenden som skall hanteras av kommunstyrelsen skall beredas av utskotten,
om beredning bedöms nödvändig.
När ärenden beretts bör utskotten lägga fram förslag till beslut.
Referensorgan
§ 19

Som referensorgan till kommunstyrelsens handläggning av ärenden bör, då
skäl föreligger, inhämtas från:
 Handikapprådet
 Pensionärsrådet
 Hälso- och trygghetsråd
 Ungdomsrådet
 Näringslivsrådet
Närvarorätt
§ 20

Vid kommunstyrelsens och dess utskotts sammanträden skall tjänsteman
och övriga föredraganden närvara utifrån ordförandens avgörande.
_____
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§ 147

Ärende 11

Dnr 2017/00348

Budget 2018
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer kommunalskatten för år 2018 till 21:34
kr.
2. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till
driftbudgetramar år 2018, totalt 1 090 307 tkr enligt följande
Kommunfullmäktige
Stöd till politiska partier
Valnämnd
Revision
Räddningstjänst
Håbo Marknads AB
Anslag för gemensamma projekt
Anslag till KS förfogande
Kommunstyrelse
Överförmyndare
Bygg- och miljönämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd
Vård- och omsorgsnämnd

1 441
1 000
7
1 139
20 500
5 000
3 200
10 000
155 607
1 928
21 492
562 894
58 379
247 720

3. Kommunfullmäktige beslutar att respektive nämnd inom ramarna och
under de förutsättningar som blir kända under hösten, gör nödvändiga
preciseringar av hur respektive ram ska användas.
4. Räddningstjänstens anslag om 20 500 tkr beslutas under förutsättning att
Enköpings kommun fattar ett likalydande beslut om utökning av sin
andel för år 2018.
5. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till
investeringsbudget år 2018, totalt om 413 025 tkr, enligt följande,
Skattefinansierade verksamheter:
Kommunstyrelse
Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd
Vård- och omsorgsnämnd
Exploatering
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Taxefinansierade verksamheter:
VA-verksamhet
Avfallsverksamhet

90 000
1 600

6. Kommunfullmäktige beslutar att extern medverkan prövas i etableringen
av alla nya verksamhetslokaler och arenor.
7. Kommunfullmäktige beslutar att i november fastställa behov av
låneutrymme för 2018 samt fastställa en reviderad budget för år 2018.
8. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2018 har
rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån
som förfaller till betalning under år 2018 och vid
omförhandling/omplacering av kommunens befintliga lån mellan olika
kreditinstitutioner.
9. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Håbohus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
1 040,0 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
10. Kommunfullmäktige beslutar att ta ut borgensavgift av Håbohus AB
enligt lagstiftningen om allmännyttan.
11. Kommunfullmäktige godkänner att kommunstyrelsen beslutar om vad
som anses som marknadsmässigt borgensavgift.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar, att ekonomichefen har rätt, att för
kommunstyrelsens räkning under år 2018 omsätta lån, det vill säga låna
upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år
2018 och vid omförhandling/omplacering av kommunens befintliga lån
mellan olika kreditinstitutioner.
2. Kommunstyrelsen beslutar att skuldebrev och borgensåtaganden, som är
beslutade med stöd av delegering, ska undertecknas två i förening enligt
kommunstyrelsens beslut om firmateckning.
Sammanfattning
Håbo kommun är en kommun under stark tillväxt. Visionens mål om 25000
invånare 2030 är vi på god väg att nå i förtid, med en årlig tillväxttakt med
ca 500 medborgare. Detta ställer kommunens uppdrag i en delvis ny
situation. Vi behöver över tid planera för ökade insatser inom såväl skola
och omsorg, som kommunal infrastruktur och samhällsplanering.
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Kommunen har under senare år haft en gynnsam ekonomisk utveckling,
men de utmaningar vi står inför de kommande åren kommer att kräva
prioriteringar och nya sätt att arbeta för att kunna leva upp till medborgarnas
förväntningar.
Håbo kommun har under 2017 blivit medlem i Sveriges Eko kommuner. I
jämförelse med andra kommuner hävdar vi oss väl i vårt miljö- och
klimatarbete. Insatserna som aviseras i budgetunderlaget för
energieffektivisering och säkra gång- och cykelvägar samt säkra skolvägar
stärker ytterligare detta arbete.
Kommunens insatser inom äldreomsorgen är enligt jämförbara mätningar
höga, här gäller det att vi kan möta de behov en allt mer åldrande befolkning
i kommunen har rätt att ställa. Det gäller såväl möjligheter till ett rikt liv,
som ett boende med ökad insats av service. För att tydliggöra det
kommunala uppdraget är vår ambition att en äldreplan omfattande all
verksamhet syftande till livskvalitet i åldrandets alla skeden ska tas fram.
Planen ska utarbetas i nära dialog med de berörda, så att insatserna görs på
ett väl avvägt hållbart sätt. Digitaliseringens och den nya teknikens
möjligheter ska tas tillvara för att höja kvaliteten i omsorgsarbetet.
Håbo kommun är en kommun med många barn som behöver en väl utbyggd
skola, med såväl kommunala som privata aktörer som arbetar för förbättrade
studieresultat och en god studiemiljö.
Kommunens gymnasieskola är respekterad och uppskattad av såväl
kommunens ungdomar, som ungdomar från andra kommuner. Då vi inte har
yrkesinriktade hantverkslinjer är samverkan med grannkommunerna viktig
för att kunna erbjuda kommunens ungdomar ett brett urval. Det ökar också
företagens möjligheter att rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens.
I vår växande kommun står vi inför behovet av en utbyggnad av såväl
förskola, grundskola som gymnasium. Vi önskar för denna utveckling ett
nära samarbete med externa aktörer, såväl för investeringen som för driften.
Allt i syfte att skapa mångfald och förutsättningar för ekonomiska hållbara
lösningar som fungerar över tid. Exempel på detta är Raoul
Wallenbergstiftelsens önskan om markanvisning för ett skolbygge och Ur
och Skurs intresse av etablering av en förskola är exempel på detta.
I Håbo kommun finns nära 200 föreningar inom många olika verksamheter.
Föreningslivets insatser är en viktig del av samhället. Föreningarna för
samman medborgarna, skapar förutsättningar för värdefull sysselsättning
och bidrar till en trygg och säker livsmiljö. Flera av föreningarna har löst
aktivitets- och arenabehov av egen kraft, ibland med kommunal
uppbackning. För andra krävs mer omfattande kommunala insatser för att få
behoven tillgodosedda. En arena för bollsport, en ny simhall och lokaler för
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pensionärsverksamheten står högt på investeringslistan. Vår ambition är att i
dialog med berörda föreningar hitta partnerskap för att såväl effektivisera
drift som finansiering av dessa behov. För att understödja den viktiga
verksamhet många ideella krafter gör i kommunens föreningsliv kommer vi
att under hösten presentera förslag till omarbetade föreningsbidrag och
hyresregler, samtidigt som vi föreslår en uppräkning av föreningsbidraget.
Allt i syfte att skapa bättre förutsättningar för allt ideellt arbete som görs i
kommunens föreningsliv.
För att stärka arbetet med integration behöver en särskild
integrationssamordnare utses, vilken kan finansieras genom de särskilda
statsbidrag som kommuner får.
För kommunens hållbara utveckling är en robust VA-försörjning en
förutsättning för bostadsbyggandet, och möjligheten att utveckla och
etablera företag, helt avgörande. Köerna till en lägenhet i den kommunala
bostadskön är idag allt för lång. Flera hyreshusprojekt är på gång, men för
att tillgodose behovet av bostäder behöver fler bostadsrätter byggas liksom
villor. I Skokloster behöver särskilt behovet av mindre lägenheter och
lokaler för samhällsservice och fritidsaktivitet tillgodoses. Här kan det
kommunala bostadsbolaget Håbo Hus göra en insats. Håbo Hus kan också
tillsammans med andra fastighetsaktörer aktivt tillgodose behovet av fler
bostadsrätter, vilket skulle underlätta den s.k. flyttkedjan.
För industrietablering behövs mer mark, särskilt som den tänkta
utvecklingen av Logistik Bålsta drabbats av tidsförskjutningar. Kommunen
behöver aktivt söka mark, för egen del eller i samverkan med andra aktörer,
för att få mer mark som kan planeras för industrietablering. Här behöver ett
tydligt uppdrag, ägardirektiv, preciseras till ledningen för Håbo Marknad.
Skatteprognosen för 2018 är fortsatt osäker och kommer slutligen att
baseras på invånarantalet i november 2017. Från Regeringen har aviserats
att i höstbudgeten kommer att anslås ytterligare statsbidrag till den
kommunala verksamheten. Även om vi i grunden hellre sett generella
statsbidrag så behöver vi förhålla oss till de anslag som kommer. Detta
innebär att de ekonomiska förutsättningarna i budgetprocessen i dagsläget
innehåller en stor grad av osäkerhet. Om vi under hösten kan förutse ökade
skatteintäkter är det vår ambition att detta ska ge utrymme för en ökning av
Barn och Utbildningsnämndens anslagsram, vilket då kan fastställas vid
kommunfullmäktiges novembermöte när den reviderade budgeten för 2018
beslutas.
Den demografiska utvecklingen motiverar en ökning av de ekonomiska
ramarna för respektive verksamheter, samtidigt som vi också för att klara de
ekonomiska målen behöver ålägga alla verksamhet ett effektivitetskrav. Vår
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ambition med budget 2018 är oförändrad skattesats och ett beräknat
överskott på 2 %.
Mot denna bakgrund föreslår vi i Håboalliansen att kommunfullmäktige
anvisar ekonomiska ramar i enlighet med det underlag som ledningsgruppen
presenterat, med minskning av finansnetto 5 miljoner kronor, ökning ram
barn och utbildningsnämnd 3 miljoner kronor, föreningsbidrag ökning 1
miljon kronor och omkostnad Polarna 1 miljon kronor. Justeringarna är
införda i ”Ekonomiska ramar budgetår 2018 och plan år 2019-2020”.
Driftbudget
Förslaget till ekonomiska ramar för driftbudgeten utgår bland annat från
analys av förändringar i befolkningens sammansättning, behov, förändringar
i lagar och förordningar samt politiska prioriteringar. Budgeterat resultat för
år 2018 uppgår till 21,8 miljoner kronor eller 1,9 procent av skattenettot.
Nämndernas budgetramar har utökats med 41,0 miljoner kronor (4,0
procent) från budget år 2017. Budgeterat resultat för åren 2019 och 2020
uppgår till 27,1 miljoner kronor eller 2,3 procent av skattenettot år 2019
respektive 24,6 miljoner kronor eller 2,0 procent år 2020.
Investeringsbudget och finansiering
Investeringsbudgeten för år 2018 uppgår till 255,9 miljoner kronor för
skattefinansierade verksamheter och till 91,6 miljoner kronor för
taxefinansierade verksamheter. I övrigt uppgår exploateringsbudgeten till
65,5 miljoner kronor. Med föreliggande investeringsförslag uppgår
upplåningsbehovet för år 2018 till 181,3 miljoner kronor.
Kommunövergripande mål
Kommunfullmäktiges inriktningsmål är fasta under mandatperioden.
Fortsatt budgetarbete
Nämnder och styrelser beslutar om mål och nyckelindikatorer, mått för
grunduppdraget samt budget per verksamhet och återrapporterar till
kommunfullmäktiges sammanträde i december.
Även budgetstyrprinciper och exploateringsbudget kommer att ingå till
december.
Beslutsunderlag
JUSTERA
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Ekonomiska ramar budgetår 2018
Budgetförslag S+V

Förslag till beslut på sammanträdet
Carina Lund (M) yrkar bifall till Håboalliansens förslag till budget.
Agneta Hägglund (S) presenterar budgetförslaget från S+V och yrkar bifall
till detta.
Owe Fröjd (Båp) presenterar budgetförslaget från Båp och yrkar bifall till
detta.
Bengt Björkman (SD) presenterar budgetförslaget från SD och yrkar bifall
till detta.
Efter överläggning meddelar Agneta Hägglund (S) att socialdemokraterna
yrkar bifall till de förändringar som Owe Fröjd (Båp) presenterat. Därmed
anses S+V:s och Båp:s förslag identiska och slås samman till ett.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut d.v.s. håboalliansens
förslag, socialdemokraternas, vänsterpartiets och bålstapartiets förslag samt
sverigedemokraternas förslag.
Ordförande ställer först socialdemokraternas, vänsterpartiets och
bålstapartiets förslag mot sverigedemokraternas förslag, för att utse
motförslag till håboalliansens förslag, och finner då att kommunstyrelsen
bifaller förslaget från socialdemokraterna, vänsterpartiet och bålstapartiet.
Ordförande ställer därefter håboalliansens förslag mot socialdemokraternas,
vänsterpartiets och bålstapartiets förslag och finner då att kommunstyrelsen
bifaller håboalliansens förslag.
Omröstning begärs.
Omröstningsresultat
Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till
håboalliansens budgetförslag, Nej-röst för bifall till budgetförslaget från
socialdemokraterna, vänsterpartiet och bålstapartiet.
Ja-röst avges av: Carina Lund (M), Tommy Rosenkvist (M), Leif Zetterberg
(C), Anders Cyrillus (L), Christian Nordberg (MP) och Fred Rydberg (KD).
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Nej-röst avges av: Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Lars-Göran
Bromander (S), Fredrik Anderstedt (S), Helene Cranser (S) och Owe Fröjd
(Båp).
Bengt Björkman (SD) avstår.
Med 6 Ja-röster, 6 Nej-röster och en som avstår bifaller kommunstyrelsen
håboalliansens förslag. Detta då ordförande vid lika röstetal har utslagsröst.
______________
Beslutet skickas till:

Ekonomichefen
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KS 2017/00348 nr

Reviderad 2017-05-22

Ekonomienheten
Carin Homann, Controller
0171-528 05
carin.homann@habo.se

Ekonomiska ramar budgetår 2018 och plan år 2019-2020
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer kommunalskatten för år 2018 till
21:34 kr.
2. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till
driftbudgetramar år 2018, totalt 1 090 307 tkr enligt följande
Kommunfullmäktige
Stöd till politiska partier
Valnämnd
Revision
Räddningstjänst
Håbo Marknads AB
Anslag för gemensamma projekt
Anslag till KS förfogande
Kommunstyrelse
Överförmyndare
Bygg- och miljönämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd
Vård- och omsorgsnämnd

1 441
1 000
7
1 139
20 500
5 000
3 200
10 000
155 607
1 928
21 492
562 894
58 379
247 720

3. Kommunfullmäktiga beslutar att respektive nämnd inom ramarna
och under de förutsättningar som blir kända under hösten, gör
nödvändiga preciseringar av hur respektive ram ska användas.
4. Räddningstjänstens anslag om 20 500 tkr beslutas under
förutsättning att Enköpings kommun fattar ett likalydande beslut om
utökning av sin andel för år 2018.
5. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till
investeringsbudget år 2018, totalt om 413 025 tkr, enligt följande,
Skattefinansierade verksamheter:
Kommunstyrelse
Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd
Vård- och omsorgsnämnd
Exploatering

198

222 904
31 695
120
1 230
65 476
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Taxefinansierade verksamheter:
VA-verksamhet
Avfallsverksamhet
6. Kommunfullmäktige beslutar att extern medverkan prövas i
etableringen av alla nya verksamhetslokaler och arenor
7. Kommunfullmäktige beslutar att i november fastställa behov av
låneutrymme för 2018 samt fastställa en reviderad budget för år
2018.
8. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2018
har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på
de lån som förfaller till betalning under år 2018 och vid
omförhandling/omplacering av kommunens befintliga lån mellan
olika kreditinstitutioner.
9. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen
för Håbohus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 1 040,0 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta
och kostnader.
10. Kommunfullmäktige beslutar att ta ut borgensavgift av Håbohus AB
enligt lagstiftningen om allmännyttan.
11. Kommunfullmäktige godkänner att kommunstyrelsen beslutar om
vad som anses som marknadsmässigt borgensavgift.

Kommunstyrelsens beslut

12. Kommunstyrelsen beslutar, att ekonomichefen har rätt, att för
kommunstyrelsens räkning under år 2018 omsätta lån, det vill säga
låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning
under år 2018 och vid omförhandling/omplacering av kommunens
befintliga lån mellan olika kreditinstitutioner.
13. Kommunstyrelsen beslutar att skuldebrev och borgensåtaganden,

som är beslutade med stöd av delegering, ska undertecknas två i
förening enligt kommunstyrelsens beslut om firmateckning.
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Sammanfattning

Håboalliansen – budget 2018
Håbo kommun är en kommun under stark tillväxt. Visionens mål om 25000
invånare 2030 är vi på god väg att nå i förtid, med en årlig tillväxttakt med
ca 500 medborgare. Detta ställer kommunens uppdrag i en delvis ny
situation. Vi behöver över tid planera för ökade insatser inom såväl skola
och omsorg, som kommunal infrastruktur och samhällsplanering.
Kommunen har under senare år haft en gynnsam ekonomisk utveckling,
men de utmaningar vi står inför de kommande åren kommer att kräva
prioriteringar och nya sätt att arbeta för att kunna leva upp till medborgarnas
förväntningar.
Håbo kommun har under 2017 blivit medlem i Sveriges Eko kommuner. I
jämförelse med andra kommuner hävdar vi oss väl i vårt miljö- och
klimatarbete. Insatserna som aviseras i budgetunderlaget för
energieffektivisering och säkra gång- och cykelvägar samt säkra skolvägar
stärker ytterligare detta arbete.
Kommunens insatser inom äldreomsorgen är enligt jämförbara mätningar
höga, här gäller det att vi kan möta de behov en allt mer åldrande befolkning
i kommunen har rätt att ställa. Det gäller såväl möjligheter till ett rikt liv,
som ett boende med ökad insats av service. För att tydliggöra det
kommunala uppdraget är vår ambition att en äldreplan omfattande all
verksamhet syftande till livskvalitet i åldrandets alla skeden ska tas fram.
Planen ska utarbetas i nära dialog med de berörda, så att insatserna görs på
ett väl avvägt hållbart sätt. Digitaliseringens och den nya teknikens
möjligheter ska tas tillvara för att höja kvaliteten i omsorgsarbetet.
Håbo kommun är en kommun med många barn som behöver en väl utbyggd
skola, med såväl kommunala som privata aktörer som arbetar för förbättrade
studieresultat och en god studiemiljö.
Kommunens gymnasieskola är respekterad och uppskattad av såväl
kommunens ungdomar, som ungdomar från andra kommuner. Då vi inte har
yrkesinriktade hantverkslinjer är samverkan med grannkommunerna viktig
för att kunna erbjuda kommunens ungdomar ett brett urval. Det ökar också
företagens möjligheter att rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens.
I vår växande kommun står vi inför behovet av en utbyggnad av såväl
förskola, grundskola som gymnasium. Vi önskar för denna utveckling ett
nära samarbete med externa aktörer, såväl för investeringen som för driften.
Allt i syfte att skapa mångfald och förutsättningar för ekonomiska hållbara
lösningar som fungerar över tid. Exempel på detta är Raoul
Wallenbergstiftelsens önskan om markanvisning för ett skolbygge och Ur
och Skurs intresse av etablering av en förskola är exempel på detta.
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I Håbo kommun finns nära 200 föreningar inom många olika verksamheter.
Föreningslivets insatser är en viktig del av samhället. Föreningarna för
samman medborgarna, skapar förutsättningar för värdefull sysselsättning
och bidrar till en trygg och säker livsmiljö. Flera av föreningarna har löst
aktivitets- och arenabehov av egen kraft, ibland med kommunal
uppbackning. För andra krävs mer omfattande kommunala insatser för att få
behoven tillgodosedda. En arena för bollsport, en ny simhall och lokaler för
pensionärsverksamheten står högt på investeringslistan. Vår ambition är att i
dialog med berörda föreningar hitta partnerskap för att såväl effektivisera
drift som finansiering av dessa behov. För att understödja den viktiga
verksamhet många ideella krafter gör i kommunens föreningsliv kommer vi
att under hösten presentera förslag till omarbetade föreningsbidrag och
hyresregler, samtidigt som vi föreslår en uppräkning av föreningsbidraget.
Allt i syfte att skapa bättre förutsättningar för allt ideellt arbete som görs i
kommunens föreningsliv.
För att stärka arbetet med integration behöver en särskild
integrationssamordnare utses, vilken kan finansieras genom de särskilda
statsbidrag som kommuner får.
För kommunens hållbara utveckling är en robust VA-försörjning en
förutsättning för bostadsbyggandet, och möjligheten att utveckla och
etablera företag, helt avgörande. Köerna till en lägenhet i den kommunala
bostadskön är idag allt för lång. Flera hyreshusprojekt är på gång, men för
att tillgodose behovet av bostäder behöver fler bostadsrätter byggas liksom
villor. I Skokloster behöver särskilt behovet av mindre lägenheter och
lokaler för samhällsservice och fritidsaktivitet tillgodoses. Här kan det
kommunala bostadsbolaget Håbo Hus göra en insats. Håbo Hus kan också
tillsammans med andra fastighetsaktörer aktivt tillgodose behovet av fler
bostadsrätter, vilket skulle underlätta den s.k. flyttkedjan.
För industrietablering behövs mer mark, särskilt som den tänkta
utvecklingen av Logistik Bålsta drabbats av tidsförskjutningar. Kommunen
behöver aktivt söka mark, för egen del eller i samverkan med andra aktörer,
för att få mer mark som kan planeras för industrietablering. Här behöver ett
tydligt uppdrag, ägardirektiv, preciseras till ledningen för Håbo Marknad.
Skatteprognosen för 2018 är fortsatt osäker och kommer slutligen att
baseras på invånarantalet i november 2017. Från Regeringen har aviserats
att i höstbudgeten kommer att anslås ytterligare statsbidrag till den
kommunala verksamheten. Även om vi i grunden hellre sett generella
statsbidrag så behöver vi förhålla oss till de anslag som kommer. Detta
innebär att de ekonomiska förutsättningarna i budgetprocessen i dagsläget
innehåller en stor grad av osäkerhet. Om vi under hösten kan förutse ökade
skatteintäkter är det vår ambition att detta ska ge utrymme för en ökning av
Barn och Utbildningsnämndens anslagsram, vilket då kan fastställas vid
kommunfullmäktiges novembermöte när den reviderade budgeten för 2018
beslutas.
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Den demografiska utvecklingen motiverar en ökning av de ekonomiska
ramarna för respektive verksamheter, samtidigt som vi också för att klara de
ekonomiska målen behöver ålägga alla verksamhet ett effektivitetskrav. Vår
ambition med budget 2018 är oförändrad skattesats och ett beräknat
överskott på 2 %.
Mot denna bakgrund föreslår vi i Håboalliansen att kommunfullmäktige
anvisar ekonomiska ramar i enlighet med det underlag som ledningsgruppen
presenterat, med minskning av finansnetto 5 miljoner kronor, ökning ram
barn och utbildningsnämnd 3 miljoner kronor, föreningsbidrag ökning 1
miljon kronor och omkostnad Polarna 1 miljon kronor. Justeringarna är
införda i ”Ekonomiska ramar budgetår 2018 och plan år 2019-2020”.
Driftbudget
Förslaget till ekonomiska ramar för driftbudgeten utgår bland annat från
analys av förändringar i befolkningens sammansättning, behov, förändringar
i lagar och förordningar samt politiska prioriteringar. Budgeterat resultat för
år 2018 uppgår till 21,8 miljoner kronor eller 1,9 procent av skattenettot.
Nämndernas budgetramar har utökats med 41,0 miljoner kronor (4,0
procent) från budget år 2017. Budgeterat resultat för åren 2019 och 2020
uppgår till 27,1 miljoner kronor eller 2,3 procent av skattenettot år 2019
respektive 24,6 miljoner kronor eller 2,0 procent år 2020.
Investeringsbudget och finansiering
Investeringsbudgeten för år 2018 uppgår till 255,9 miljoner kronor för
skattefinansierade verksamheter och till 91,6 miljoner kronor för
taxefinansierade verksamheter. I övrigt uppgår exploateringsbudgeten till
65,5 miljoner kronor. Med föreliggande investeringsförslag uppgår
upplåningsbehovet för år 2018 till 181,3 miljoner kronor.
Kommunövergripande mål
Kommunfullmäktiges inriktningsmål är fasta under mandatperioden.
Fortsatt budgetarbete
Nämnder och styrelser beslutar om mål och nyckelindikatorer, mått för
grunduppdraget samt budget per verksamhet och återrapporterar till
kommunfullmäktiges sammanträde i december.
Även budgetstyrprinciper och exploateringsbudget kommer att ingå till
december.
Ärendet

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Framgår av budgeten
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Uppföljning

Under hösten återrapporteras budget för år 2018, plan år 2019-2020 till
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag

– Ekonomiska ramar budgetår 2018 och plan år 2019-2020 (daterat 201705-15)
__________

Beslut skickas till

Samtliga förvaltningar
Håbo Marknads AB
Räddningstjänsten
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 86

Dnr 2017/00348

Budget 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet till kommunstyrelsen
utan eget förslag till beslut.
Sammanfattning
Håbo kommun är en kommun under stark tillväxt. Visionens mål om 25000
invånare 2030 är vi på god väg att nå i förtid, med en årlig tillväxttakt med
ca 500 medborgare. Detta ställer kommunens uppdrag i en delvis ny
situation. Vi behöver över tid planera för ökade insatser inom såväl skola
och omsorg, som kommunal infrastruktur och samhällsplanering.
Kommunen har under senare år haft en gynnsam ekonomisk utveckling,
men de utmaningar vi står inför de kommande åren kommer att kräva
prioriteringar och nya sätt att arbeta för att kunna leva upp till medborgarnas
förväntningar.
Håbo kommun har under 2017 blivit medlem i Sveriges Eko kommuner. I
jämförelse med andra kommuner hävdar vi oss väl i vårt miljö- och
klimatarbete. Insatserna som aviseras i budgetunderlaget för
energieffektivisering och säkra gång- och cykelvägar samt säkra skolvägar
stärker ytterligare detta arbete.
Kommunens insatser inom äldreomsorgen är enligt jämförbara mätningar
höga, här gäller det att vi kan möta de behov en allt mer åldrande befolkning
i kommunen har rätt att ställa. Det gäller såväl möjligheter till ett rikt liv,
som ett boende med ökad insats av service. För att tydliggöra det
kommunala uppdraget är vår ambition att en äldreplan omfattande all
verksamhet syftande till livskvalitet i åldrandets alla skeden ska tas fram.
Planen ska utarbetas i nära dialog med de berörda, så att insatserna görs på
ett väl avvägt hållbart sätt. Digitaliseringens och den nya teknikens
möjligheter ska tas tillvara för att höja kvaliteten i omsorgsarbetet.
Håbo kommun är en kommun med många barn som behöver en väl utbyggd
skola, med såväl kommunala som privata aktörer som arbetar för förbättrade
studieresultat och en god studiemiljö.
Kommunens gymnasieskola är respekterad och uppskattad av såväl
kommunens ungdomar, som ungdomar från andra kommuner. Då vi inte har
yrkesinriktade hantverkslinjer är samverkan med grannkommunerna viktig
för att kunna erbjuda kommunens ungdomar ett brett urval. Det ökar också
företagens möjligheter att rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens.
JUSTERA
RE

EXPEDIERAD

204

SIGNATU UTDRAGSBESTYRK
R
NING

1(4)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-05-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott

I vår växande kommun står vi inför behovet av en utbyggnad av såväl
förskola, grundskola som gymnasium. Vi önskar för denna utveckling ett
nära samarbete med externa aktörer, såväl för investeringen som för driften.
Allt i syfte att skapa mångfald och förutsättningar för ekonomiska hållbara
lösningar som fungerar över tid. Exempel på detta är Raoul
Wallenbergstiftelsens önskan om markanvisning för ett skolbygge och Ur
och Skurs intresse av etablering av en förskola är exempel på detta.
I Håbo kommun finns nära 200 föreningar inom många olika verksamheter.
Föreningslivets insatser är en viktig del av samhället. Föreningarna för
samman medborgarna, skapar förutsättningar för värdefull sysselsättning
och bidrar till en trygg och säker livsmiljö. Flera av föreningarna har löst
aktivitets- och arenabehov av egen kraft, ibland med kommunal
uppbackning. För andra krävs mer omfattande kommunala insatser för att få
behoven tillgodosedda. En arena för bollsport, en ny simhall och lokaler för
pensionärsverksamheten står högt på investeringslistan. Vår ambition är att i
dialog med berörda föreningar hitta partnerskap för att såväl effektivisera
drift som finansiering av dessa behov. För att understödja den viktiga
verksamhet många ideella krafter gör i kommunens föreningsliv kommer vi
att under hösten presentera förslag till omarbetade föreningsbidrag och
hyresregler, samtidigt som vi föreslår en uppräkning av föreningsbidraget.
Allt i syfte att skapa bättre förutsättningar för allt ideellt arbete som görs i
kommunens föreningsliv.
För att stärka arbetet med integration behöver en särskild
integrationssamordnare utses, vilken kan finansieras genom de särskilda
statsbidrag som kommuner får.
För kommunens hållbara utveckling är en robust VA-försörjning en
förutsättning för bostadsbyggandet, och möjligheten att utveckla och
etablera företag, helt avgörande. Köerna till en lägenhet i den kommunala
bostadskön är idag allt för lång. Flera hyreshusprojekt är på gång, men för
att tillgodose behovet av bostäder behöver fler bostadsrätter byggas liksom
villor. I Skokloster behöver särskilt behovet av mindre lägenheter och
lokaler för samhällsservice och fritidsaktivitet tillgodoses. Här kan det
kommunala bostadsbolaget Håbo Hus göra en insats. Håbo Hus kan också
tillsammans med andra fastighetsaktörer aktivt tillgodose behovet av fler
bostadsrätter, vilket skulle underlätta den s.k. flyttkedjan.
För industrietablering behövs mer mark, särskilt som den tänkta
utvecklingen av Logistik Bålsta drabbats av tidsförskjutningar. Kommunen
behöver aktivt söka mark, för egen del eller i samverkan med andra aktörer,
för att få mer mark som kan planeras för industrietablering. Här behöver ett
tydligt uppdrag, ägardirektiv, preciseras till ledningen för Håbo Marknad.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Skatteprognosen för 2018 är fortsatt osäker och kommer slutligen att
baseras på invånarantalet i november 2017. Från Regeringen har aviserats
att i höstbudgeten kommer att anslås ytterligare statsbidrag till den
kommunala verksamheten. Även om vi i grunden hellre sett generella
statsbidrag så behöver vi förhålla oss till de anslag som kommer. Detta
innebär att de ekonomiska förutsättningarna i budgetprocessen i dagsläget
innehåller en stor grad av osäkerhet. Om vi under hösten kan förutse ökade
skatteintäkter är det vår ambition att detta ska ge utrymme för en ökning av
Barn och Utbildningsnämndens anslagsram, vilket då kan fastställas vid
kommunfullmäktiges novembermöte när den reviderade budgeten för 2018
beslutas.
Den demografiska utvecklingen motiverar en ökning av de ekonomiska
ramarna för respektive verksamheter, samtidigt som vi också för att klara de
ekonomiska målen behöver ålägga alla verksamhet ett effektivitetskrav. Vår
ambition med budget 2018 är oförändrad skattesats och ett beräknat
överskott på 2 %.
Mot denna bakgrund föreslår vi i Håboalliansen att kommunfullmäktige
anvisar ekonomiska ramar i enlighet med det underlag som ledningsgruppen
presenterat, med minskning av finansnetto 5 miljoner kronor, ökning ram
barn och utbildningsnämnd 3 miljoner kronor, föreningsbidrag ökning 1
miljon kronor och omkostnad Polarna 1 miljon kronor. Justeringarna är
införda i ”Ekonomiska ramar budgetår 2018 och plan år 2019-2020”.
Driftbudget
Förslaget till ekonomiska ramar för driftbudgeten utgår bland annat från
analys av förändringar i befolkningens sammansättning, behov, förändringar
i lagar och förordningar samt politiska prioriteringar. Budgeterat resultat för
år 2018 uppgår till 21,8 miljoner kronor eller 1,9 procent av skattenettot.
Nämndernas budgetramar har utökats med 41,0 miljoner kronor (4,0
procent) från budget år 2017. Budgeterat resultat för åren 2019 och 2020
uppgår till 27,1 miljoner kronor eller 2,3 procent av skattenettot år 2019
respektive 24,6 miljoner kronor eller 2,0 procent år 2020.
Investeringsbudget och finansiering
Investeringsbudgeten för år 2018 uppgår till 197,1 miljoner kronor för
skattefinansierade verksamheter och till 91,7 miljoner kronor för
taxefinansierade verksamheter. I övrigt uppgår exploateringsbudgeten till
65,5 miljoner kronor. Med föreliggande investeringsförslag uppgår
upplåningsbehovet för år 2018 till 122,7 miljoner kronor.
Kommunövergripande mål
Kommunfullmäktiges inriktningsmål är fasta under mandatperioden.
Fortsatt budgetarbete
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Sammanträdesdatum

2017-05-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Nämnder och styrelser beslutar om mål och nyckelindikatorer, mått för
grunduppdraget samt budget per verksamhet och återrapporterar till
kommunfullmäktiges sammanträde i december.
Även budgetstyrprinciper och exploateringsbudget kommer att ingå till
december.
Förslag till beslut på sammanträdet
Då oppositionen inte hunnit ta ställning till Håboalliansens budgetförslag är
arbetsutskottet överens om att ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan
förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Håboalliansens budgetförslag 2017-05-15
______________
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Bålsta 2017-05-28

Bålstapartiet

Bålstapartiet budgetförslag 2018
Driftbudget
Vår utgångspunkt har varit förvaltningens tjänsteförslag till budget, samt delar av
SD, S och V budgetförslag
-Vi yrkar bifall till S och V budgetförslag med den ändringen att marginalen för
räntekostnader ändras till 5.400 000 kronor vilket är ett mer troligt scenario.
Detta är en ytterligare minskning av kostnaderna på 400.000 kronor jämfört än S
och V förslag. Dessa 400.000 kronor fördelas till Barn och Utbildningsnämnden.
Barn och Utbildning tilldelas då 10.674.000 kronor extra utifrån förvaltningens
tjänsteförslag, det är 7.674.000 kronor mer än i Alliansens förslag.
Av dessa ”öronmärks” 1.500.000 kronor till bättre skolmat, 400.000 kronor för
trivselskapande åtgärder i skolmatsalar under 2018, och 200.000 kronor under 2018
till fortsatt upprustning till ”restaurangmiljö, i ”Restaurang Fride” på
Fridegårdsgymnasiet.
Resterande 8.574.000 kronor fördelas till Lions Quest och kompensation av
internhyra enligt S och V förslag, samt till lönekostnadsökningar.

Investeringsbudget
-Bålstapartiet yrkar bifall till förvaltningens, Alliansens, S, V och SD förslag.
-Tilläggsyrkande:
Att det 2018 uppförs en gångbro till ”Svanholmen”, (nya parken vid gamla
järnvägsstationen), att det på holmen monteras bänkar och att marken iordningställs
för detta ändamål. Kostnad 300.000 kronor som finansieras inom befintlig ram efter
särskilt beslut i KS

Owe Fröjd, Bålstapartiet
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l. Inledning med ekonomisk lägesanalys
Sverigedemokraterna ser kommunen ur ett konservativt perspektiv. Vi vill bevara
kulturorvet utan att ge avkall pä utvecklingen. Kommuninvånare skall ha ett bro idag och
ett bättre imorgon, vilket vi strövor efter i vår budget genom prioriteronde och öronmärkta
satsningar. Sverigedemokraternas budget ger en ramverk för den närmsta framtiden,
med målsättningar och strävan efter en bättre kommun för olla som bor och vislos här.
Sverigedemokraternas budget för Håbo 2018 ör ett dokument för att gestalta och
tydliggöra vår politiska vilja. Budgeten hor inte ambitionen att utgöra en fullständig
manual för den ekonomiska och driltsmässigo styrningen. Det är ett dokument skopat
fra n en position av opposition, för att tydliggöra ekonomiska, ideologiska. och
visionsmässigo skillnader.
Vi föreslär i vår budget en del förändringar, och vill med det visa att en annan politik som
renderor ett bättre ekonomiskt resultat faktiskt ör möjlig. Vår politik står i kontrost till de
andra partiernas politik. Alla siffror och ställningstagande är i jämförelse med
kommunledningsgruppens budgetförslog för 2018.
Håbo kommun har sedan en tid tillboka drabbats av en allt högre invandring till
kommunen. Än så länge är det oklart vilka ekonomisko konsekvenser detta hor. Genom
att döremot se tilllondet i sin helhet blir det tydligt off den massiva invandringen innebär
en stor förlust. Därför vill Sverigedemokraterna alt kostnoderna och intäkterna för
invandringen redovisas i ett så kollat mångkulturellt bokslut samt off invandringen
minskas till en minimol nivå. Vidare hor vi även monenerot om alt låta våra invånare få
folkomrösta om kommunens fromtido åtaganden.
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2. Levandelandsbygd
Vi strövor efter en levande landsbygd dar vara riktode satsningar stärker en fromtid för en
blomstrande närproduktion för kommunen. Genom alf ge landsbygden möjligheter
utökas valfriheten för kommuninvönorna och kommunen kon pö sö vis locka till sig fler
näringsidkare och ge möjlighet till försörjning för fler medborgare utanför tötorterna.
Sverigedemokralerna definierar "hörproducerar som varor producerade inom kommunen
eller angränsande kornrnuner och som längst från den uppländska eller stocl::holmska
landsbygden. Sverigedemokralerna ser alf många varor självklart måste komma från
större avstånd men vi ser vi att en satsning på härproducerat i den utsträckning det är
möjligt gynnar såval arbetstillfällen inom ko mmunen och naromrödet. samt ör gynnsamt
för miljön i stort. med kortare transportsträckor.
Sverigedemokraterna anser att mer behöver göras för att garantera säkra skolvägar i vår
kommun. Kommunen behöver ta ansvar för och genomföra nödvändiga satsningar för de
vägar som är en del av det kommunala vägnätet och bör tillshiva kollektivtrafiknämnden
på landstingsnivå för den del av vägnötet som inte ligger under kommunens ansvar. Vi ör
mycket glada över alf vår motion i frågan bifölls av kommunfullmäktige under våren 2017
och vi förväntar oss nu att nödvändiga satsningar från övriga partier nu även görs för att
förverkliga delta.

3. Politisk ledning och kommunstyrelsen
Vi anser att kommunens stöd till föreningar och projekt som har politisk agenda eller
ställningstaganden bör slopas och de som uppbör stöd från kommunen idog bör
granskas så all deras verksamhet är mer neutral. De kommunfinansierade kulturen bär
främst belysa den svenska kulturen och det historiska arvet.
Håbo kommun har et antal mycket vackra rondeller som saväl kommunen som
innevanorna ar mycket stolla över. Dock kostar underheliet av dessa kommunen mycket
pengar. l Strängnös kommun har man arbetat from en modell där lokala företag mot en
kostnad fastställd genom budgivning för arrendera en rondell i kommun en vilken de
sedan har ett ansvar att förvalta och utsmycka, självklart då med e!f minimikrav
motsvarande kommunens alaganden och utsmyckning idog. På detta vis för vi minstlika
fina rondeller som idag men troligen ännu flnare då de olika företagen villlyfta fram just
sin rondell som den vackraste i kommunen och samtidigt profilera det egna företaget och
samtidigt minskar vi gatukontorets kostnader för underhåll av rondeller med 220 lkr varje
ar. Ekonomiska medel som istället kan användas exempelvis inom skola, vard och
omsorg.
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Kommunen skall vid upphandlingar i möjligaste mån gynna lokala företagare, satsa på
"härproducerar samt se folkbokföring inom kommunen som meriterande vid kommunala
anställningar.
För an säkerställa ungdomars möjlighet an påverka politiken i Håbo bör kommunen ha en
nära dialog mellan ungdomsråd och kommunalråd. Då ungdomsrådet uppbör
ekonomiskt stöd frön kommunen ör det viktigt att det sökerställs att rOdet efterlever
kommunens likabehandlingspolicy och att inga ungdomar fryses ut på grund av politisk
tillhörighet eller åsikt.
Cafe Fridegård fyller en viktig funktion för saväl elever i Fridegårdsskolan som besökare till
biblioteket och Bålsta centrum men det är inte rimligt an kommunen skall finansiera
denna verksamhet som dessutom innebär en orättvis konkurrens för andra näringsidkare
i kommunen. sverigedemokraternos uppfattning ör an careet i någon farm självklart bör
finnas kvar men an det skall drivas i samma regi och pa samma villkor som övriga cafeer i
kommunen i kombination med ett utökat rabattsystem till fördel för skolans ungdomar.
l budgetunderlaget förslås inröltandet av sö kallade integrationssamordnare.
Sverigedemol<raterna förstår syftet men menar att dessa statsbidrag som finansierar
dessa tjänster till ca 50 % kan nyttjas på betydligt effektivare sätt. Personer som valt att
bosätta sig i just Sverige bör rimligtvis även ha en stark önskan om att integreras och bli
en del av det svenska samhället. Uppstår behovet av hjälp längs resans gång finns
flertalet såväl privatpersoner och föreningar som företag och organisationer beredda alt
hjälpa till. Att anställa integrationssamordnare spär på skillnader, fördomar och orättvisor
mellan svenskar och invandrare.

Arrendera ut rondeller
Aweckla Care Fridegård
Besparing integrationssamordnare
Totalt:

220.000
1.200.000
645.000
2.065.000
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4. Barn och utbildningsnämnd
Rötten till bro mat i skolan är viktig för elevernos utveckling. Vi anser att moten som serveros
inte skall vara vakuumförpackad eller vara återuppvärmd - vår vision är att nytillagod mat
pö förska råvaror och i möjligaste mon vara "härprodcuerad". Kött som inte avlivats i
enlighet med svensk djurlogstiftning ska ej serveros inom den kommunala verksamheten.
PISA-rapporterno visor på att det ständigt sjunkande resultatet i skolon bygger till stor del
på undermineringen av lärarens roll och en ständig nedvärdering av själva
kunskopsutlärningen. Inte heller tillåts lärare upprätthålla ordning och redo i klassrummet inga disciplinära åtgärder fillots trots stökiga elever och ordningsstörningar.
Sverigedemokraterna anser att kommunen ska gå i täten mot problematiken och ge
behöriga lärare stotus som t;änstemän enligt det förvaltningsröttsliga begreppet om
myndighetsutövning Utöver denna förhöjda status - som ger läraren ett större lagligt skydd
mot verbala och fysiska angrepp - inför vi möjligheten för lärare att utbildas till
ordningsvakteroch därigenom fa begränsade polisiära befogenheter.
Friskolor som i grund och botten har samma förutsättningar som den kommunala skolorna
har inte bara en budget i bolans utan går som oftast med vinst, detta med bibehållen
kvalitet. Personal och beslutslottare inom den kommunala skolan bör göra studiebesök hos
dessa friskolor för att to med sig nytt tänk och nya uppslog och eventuellt se över den egna
organisationen.
Håbos skolor ska vara rök och drogfria. Organisationer så som hälsoäventyret bör fortsätta
sin verksamhet och kontokt med Håbos skolor. Elever med drogproblem sko erbjudas bättre
stöd och hjälp. En konsekvens av att Polisen minskat sin lokala verksomhet är att avståndet
till medborgarna ökat. Polisen bör därför bjudas in till skolorna för att informera om sin
verksamhet och skopa dialog kring lokala problem. Vi ser positivt på ett samarbete med
Lions Quest och satsar därför 150 tkr på verksamheten.
Håbo kommun skall uppmuntra traditionsenliga skolavslutningar i kyrl<:an.
Vi minskar anslaget till modersmalsverksamheten med 1 250 ml<:r, en reform som gar att
göra även inom logens krav på att tillhondahålla modersmålsundervisning. eftersom
barnets behov av denna undervisning måste vägas mot barnets behov av att använda sin
tid at andra ämnen.

Minskat anslag till modersmålsverksamhet
Anslog till Lions Quest
Kompensation internhyra
Totalt:

1.250.000
-150.000
-1.100.000
O
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5. Bygg och miljönämnd
Vid nybyggnation ar sverigedemokraternas vision aH de fastigheter som byggs följer den
befintliga arkitekturen för vår tätort. Besökare och boende i kommunen skall känna att de
befinner sig i en kommun med ett rikt arv.
Sverigedemokraterna anser att Habo behöver ha ett nytt regelverk för hur nybyggnation
kan regleras, för att bibehålla det aridtektoniska formspråk som kommunen hor.
Genom att effektivisera verksamheten överlag med ca l % kon vi göra en besparing om ca
200 tkr.
Generell effektivisering 1 %

200.000

Totalt:

200.000

6. Vård- och omsorgsnämnden
Sverigedemokraterna månar om respekten för de äldre och menar att samhället är skyldigt
dem en trygg ålderdom. stressad personal. rädsla och social isolering för vårdtagare.
personalbrist och anställda utan rätt utbildning är nagra av de generella problemen i
äldrevården.
Rötten till bra mat är grundläggonde för fortsoff bro hälsa på äldre dagar Den som inte
längre har ork att laga egen mot ska inte tvingas äta återuppvärmd mot.
Sverigedemokraterna ser att kommunen genom sin landsbygd. somt grannkommuner kan
få from bro produkter till en färsk motglädje för allo som äter inom kommunens
verksamheter.
Vi sotsar 400 tkr pa att trygghetslarmen i kommunen sko kunna bli avgiftsfria men menar
samtidigt oH behovsprövningen skall kvarstå.
Kostnodsfria trygghetslarm
Kompensation för lönekostnadsökning
Totalt:

-400.000

-4.267.000
-4.667.000
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7. Socialnämnd
Socialnämnden ör den nämnd vars verksamhet ör svårost att budgetera då
förutsättningarna och behov av hjälp kan ändras från dog till dag. För att underlätta
budgeteringen och komma så nära sanningen som möjligt bör de kända fasta och rörliga
kostnader som finns samt tidigare erfarenheter och statistik dokumenteras på bästa vis.
Sverigedemokraterna anser därför att det orligen bör upprättas dels ett socioekonomiskt
bokslut för att utreda vilka grupper och vilka områden som är i behov av stöd och vilka
insatser som behövs somt ett migrationsekonomiskt bokslut, ibland benämnt
mångkulturellt bokslut. för att utreda kostnaden, behov av stöd, behov av insatser samt
möjliga besparingar för kommunens nuvarande och fromtida flyktingmottagande.
Socialnämndens ekonomi skall uteslutande användas till att hjälpa kommunens invånare
och ej till personer tillhörande exempelvis andra kommuner, landsting eller länder.
Genom att effektivisera verksamheten överlog med ca l %kan vi göra en besparing om
strax under 600 tkr.
Sverigedemokraterna ser på "Bålstapolarna· som en mycket viktig verksamhet för
kommunens ungdomar och motsötter sig förslaget om nedläggning varför vi istället skjuter
till de medel som krävs för att verksamheten skall kunna fortsätta.
Generell effektivisering l %

570.000

Behålla Bålstapolorna

-950.000

Totalt:

-380.000

8. skattesats
Vi anser att skattesatsen bör ligga kvar pö nuvarande niva om 21:34 med den langsiktiga
tanken att skattesatsen inte skall höjas.

9. Långsiktig vision för Håbo kommun
Håbo kommun måste förbättra sin ekonomi och det är vår bestämda åsikt att större
atgärder och beslut och inte ytterligare upploning är den enda vägen att gå. Vi hor behov
av att frigöra miljontals kronor vilket Sverigedemokraterna vill använda för att ytterligare
öka satsningarna på kommunens kärnverksamheter somt priorilera bostadsbyggandet
ytterligare sa vi behöller ungdomarna och att nya personer flyttar hit. Kommunen skall
ligga steget före med fler färdiga och antagno detaljplaner för industri. småföretag och
bostäder.
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Vi måste salsa ytterligare på våra kransorter såsom Skoklosler. Kröggo och Häggeby med
bättre vägar, kommunal service, törbättrat Internet, en färja mellan skokloster och Knivsta
somt en gång och cykelväg mellan skoklosler och Slallsskogen. skoklosterspelen bör
återupptas i sin forna glans. Håbo måste skapa meningsfull fromtid tör Håbos ungdomar
och ytterligare uppmuntra politiskt engagemang. Vi behöver i någon form återupprätta
motsvoronde en lokal arbetsförmedling med könnedom om den lokala arbetsmarknoden
för att fango upp våra ungdomar innan de väljer an flytta och söka anställning po annan
ort.
Håbo kommunen bör verka för fler lokala poliser på galor och torg för all förbättra
tryggheten i kommunen samt förbättrade öppettider på vår polisstation som idag
skämtsamt benämns enbart som en possexpedilion. Tillståndspliklen för ekonomisk
insamling skall efterlevas.
l ett allt mer stillasittande samhälle är det viktigt att skolon bör kunna fungera som en
garant för att barn och ungdomar för den fysiska exercis som behövs. Därtör vänder sig
Sverigedemokraterna mot de nedskärningar som gjorts på idrottsundervisningen och
förespråkar tvärtom att den kraftigt utökas. lill stöd har vi bland annat Bunkefloprojektet
som visade all om barn/ungdomar får röra på sig en timma per dag så påverkar det
deras studieresultat positivt, inte minst för unga pojkar som ligger efter i dagens skola.
Andra positiva bieffekter ör all koncentration. inlärningsförmåga, självförtroende och
social förrnaga ökar somt att det så klart är ett led i an bekämpa den öl;:ande barnfetmon.
Håbo kommun har en intressant historia, med såväl vikingalämningar som skickliga
författare och lokala historier om till exempel Lasse-Maja. Detta bör kommunen värna om.
och arbeta för attlokal historisk kunskap förmedlos i skolan, med hjälp av till exempel
utflykter runt om i kommunen.
Det är Sverigedemokraternas bestömda uppfattning att var kommun mår bäst av
ansvarsfull invandringspolitik. Samtidigt värnar vi om demokrati och del kommunala
självbestämmandet och anser att de som bor i kommunen vet bäst själva. varför vi
förordar och har som tidigare nämnt motionerat om en kommunal folkomröstning om
invandringen. Slutligen anser Sverigedemokraterna i Habo an vi måste börja amortera av
kommunens skulder för attlongsiktigt kunna både skoffa en buffert och minska
kommunens skulder.
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Budget 2017 Tjänsteförslag
S/V
H Alliansen
-1 441
-1 441
-1 441
-1 441
-1 000
-1 000
-1 000
-1 000
-7
-7
-7
-7
-1 139
-1 139
-1 139
-1 139
-19 900
-20 500
-20 500
-20 500
-5 000
-5 000
-5 000
-1 250
-3 200
-3 200
-3 200
0
0
0
0
-148 448
-154 607 -152 916
-155 607
-1 828
-1 928
-1 928
-1 928
-21 392
-21 492
-21 392
-21 492
-551 574
-559 894 -570 168
-562 894
-55 679
-57 379
-58 329
-58 379
-235 620
-247 720 -252 714
-247 720
0
-10 000
-5 000 - 10 000
-1 039 278
-1 085 307 -1 094 734 -1 090 307
0
0
0
0
24 205
20 032
20 032
20 032
-15 500
-19 516
-19 516
-19 516
-3 300
-2 775
-2 775
-2 775
0
0
0
0
-1 033 873
1 029 720
39 347
2 500
-25 679
12 015
1,10%
21 381

-1 087 566 -1 096 993
1 075 390 1 075 390
55 703
55 703
2 500
2 500
-24 191
-19 191
21 836
17 409
1,90%
1,50%
22 622
22 622

-1 092 566
1 075 390
55 703
2 500
-19 191
21 836
1,90%
22 622

SD
-1 441
-1 000
-7
-1 139
-20 500
-5 000
-3 200
0
- 152 541
-1 928
- 21 392
-559 894
- 57 759
- 252 387
- 10 000
-1 088 188
0
20 032
-19 516
-2 775
0
-1 090 447
1 075 390
55 703
2 500
-19 191
23 955
2,14%
22 622
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Justering av investeringsbudgeten för 2018-2020.
De stora förändringarna i investeringsbudgeten mellan budgetåren som
föreslagits i Delårsrapport mars 2017, påverkar Ekonomiska ramar budgetår
2018 och plan år 2019-2020. Förändringarna har redovisats per nämnd, men
hänsyn har inte tagits i sammanställningen.
Det har också framkommit att vissa investeringar i förskolor har redovisats
både av barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsens.
Korrigeringarna kommer att införas i budgetdokumentet som skickas ut
inför fullmäktige, enligt nedan
s. 25 Investeringar i skattefinansierade och taxefinansierade verksamheter
ökar med 55,7 miljoner kronor år 2018, 7,1 miljoner kronor år 2019 och
11,6 miljoner kronor år 2020.
s. 42 Investering i nya lokaler kommunstyrelsen; Investeringar som avser
Nybyggets förskola, Gröna Dalens förskola, paviljonger Futurum och
klassrum Fridegård tas bort och redovisas endast på barn- och
utbildningsnämnden.
s. 71 Investering i nya lokaler barn- och utbildningsnämnden;
Pågående/beslutad investering i Skogsbrynets förskola redovisas endast på
kommunstyrelsen.
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Vår beteckning

KS 2017/00348 nr

Budget 2018
Socialdemokraterna och Vänsterpartiets utgångspunkt har varit det tjänstemannaförslag till
budget som vi fick den 8 maj och det tidigare beslut som fullmäktige fattat om att kommunens
resultat ska över perioden uppgå till minst två procent av skattenettot. Resultat hittills är totalt
för 2 år 12,2 % av skattenettot.
I tjänstemannaförslaget så var förutsättningarna följande:
De ekonomiska ramarna bygger på nämndernas budget år 2017
Ledningsgruppens budgetunderlag förutsätter ett effektiviseringskrav på samtliga verksamheter om ca
1,6 % år 2018. Vilket innebär att nämnderna erhåller ingen kompensation för löneökningskostnader,
vilket innebär besparingar på ca 17,3 miljoner.
Hänsyn ska tas till prisökningar ca 2% inom respektive ram.
Internräntan sänks till 2%
Generell prisökning internhyra, vilket innebär ca 1,8 % (totalt1,8 mkr) utan att kompensation ges till
nämnderna.
Vårt förslag S+V
Kommunstyrelsen:
Den nämnd som har största möjligheten att kunna effektivisera/digitalisera utan att det ”drabbar”
tredje man får ingen kompensation för lönekostnadsökning, besparing på ny tjänst på personalavdelningen och kommunikationsavdelningen. Även en besparing på Kultur och livsmiljö.
Vidare vill vi ge ett utredningsuppdrag när det gäller verksamheterna under Kultur och livsmiljö.
Återkoppling och ett underlag för samtliga kostnader när det gäller aktivitetsbaserad arbetsplats. För
2018-2019 så finns i drift/ investeringsbudget totalt = 39,2 miljoner utan någon form av redovisning
av kostnaderna eller underlag för budget.
Bygg och Miljönämnd:
Ingen kompensation för lönekostnadsökning. Besparing delfinansierad miljöinspektör.
Barn- och utbildningsnämnd:
Får lönekompensation med 9 024 mkr, kompensation för att driva projekt Lions Quest i våra skolor i
samarbete med Lions. Får även kompensation för höjning av internhyra.
Nämnden har av staten fått ca 7,1 mkr i förstärkning av F-3, för att minska barngrupperna i förskolan
och fritids. Nämnden riskerar att bli återbetalningsskyldig om nämnden tvingas göra besparingar inom
dessa områden, återstår då med den av ledningsgruppens föreslagna ram att göra besparingar inom
mellanstadiet , högstadiet och/eller musikskolan. Detta är inte acceptabelt anser vi, därför är vårt förslag om utökning av barn och utbildningsnämnden ram med totalt 10 274 jämfört med ledningsgruppens förslag.
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Socialnämnden:
Ingen löneökningskompensation. Får + 950 för Polarverksamheten.
Vård- och omsorgsnämnd:
Kompensation för lönekostnadsökning med 4 267, 1 ny tjänst på Dalängens dagverksamhet, kompensation för en sänkning av larmkostnad för våra brukare.
Total utökning av ram 4 994 jämfört med ledningsgruppens förslag.
Konsekvens av om nämnden inte får kompensation för lönekostnadsökning är att det blir upp till varje
verksamhetschef att hantera denna kostnad inom sin ram, vilket i sin tur kan medföra att vissa ”rader”
i scheman ej blir tillsatta. Detta innebär i sin tur att den vårdpersonal som vi idag har och som gör sitt
yttersta kommer att få en ännu mer ansträngd arbetssituation.
Vi vill dessutom påtala att i budgetunderlaget från förvaltningen finns följande skrivning ” Förvaltningen har för avsikt att vid revidering av riktlinjer för biståndsbedömning föreslå att ALL avlösning
biståndsbedöms”. Detta motsätter vi oss kraftfullt emot. Idag har vi en stor brist på korttidsplatser, vilket innebär att de anhöriga som vårdar sina nära och kära har stora svårigheter att få en möjlighet till
tex avlastning på ett korttidsboende. Ska man dessutom då börja att biståndsbedömma all avlösning i
hemmet så innebär det inte bara ökad administration/kostnader utan en mycket klar försämring för
våra anhöriga/brukare.
Till förfogande:
I tjänstemännens förslag finns 10 mkr ofördelat och där föreslår vi en sänkning till 5 mkr och som
främst ska användas till volymökningar och till Centrumutveckling/samhällsbyggnad och efter förhandling med Region Uppsala/UL genomföra gratis resor under lågtrafik och inom Håbo kommun för
våra pensionärer.
Marginalen på räntekostnaderna år 2018 om 5,0 mkr minskas, helt i enlighet med den marginal som
tidigare redovisats.
När regeringen lagts sitt förslag till budget i höst och ev tilldelar kommunerna extra statsbidrag till
vård, skola och omsorg återkommer vi med förslag på justeringar av nämndernas budget.
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Budget
2017

Förslag 2018

S +V

Not

Kommunfullmäktige

-1 441

-1 441

-1 441

Stöd till politiska partier

-1 000

-1 000

-1 000

-7

-7

-7

-1 139

-1 139

-1 139

-19 900

-20 500

-20 500

-5 000

-5 000

-1 250

-3 200

-3 200

0

0

0

-148 448

-154 607

-152 916

Överförmyndarnämnd

-1 828

-1 928

-1 928

Bygg- och miljönämnd

-21 392

-21 492

-21 392

2)

-551 574

-559 894

-570 168

3)

-55 679

-57 379

-58 329

4)

-235 620

-247 720

-252 714

5)

0

-10 000

-5 000

6)

-1 039 278

-1 085 307

-1 094 734

0

0

0

24 205

20 032

20 032

Kalkylerad pension o upplupna
lönekostnader

-15 500

-19 516

-19 516

Avskrivningar, internräntekostn,
bidrag infrastruktur gemensamt

-3 300

-2 775

-2 775

Tillkommande kapitalkostnader

0

0

0

-1 033 873

-1 087 566

-1 096 993

1 029 720

1 075 390

1 075 390

39 347

55 703

55 703

2 500

2 500

2 500

-25 679

-24 191

-19 191

12 015

21 836

17 409

1,1%

1,9%

1,5%

21 381

22 622

22 622
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1)
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Finansiella intäkter
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Resultat
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1.Ingen kompensation för lönekostnadsökning. Besparing: KuL ‐951,
Kontaktcenter ny tjänst ‐ 440, personalavdelningen (uppgradering lönesystem) ‐
330
2.Ingen kompensation för lönekostnadsökning
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7)

3.Kompensation för lönekostnadsökning + 9 024, Lionsquest i våra skolor + 150+
komp. Interhyra 1,1 mkr.
4.Polarverksamheten kvar + 950, Ingen lönekostnadsökning
5.Kompensation för lönekostnadsökning + 4 267, 1 tjänst på Dalängens dagverksamhet
+ 530, halverad kostnad för trygghetslarm + 200
6. Halverat till förfogande och som främst ska användas till volymökningar och
Centrumutveckling
7. Marginalen på räntekostnaderna år 2018 om 5,0 mkr minskas.
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1 Inledning
Håboalliansen – budget 2018
Håbo kommun är en kommun under stark tillväxt. Visionens mål om 25000 invånare
2030 är vi på god väg att nå i förtid, med en årlig tillväxttakt med ca 500 medborgare.
Detta ställer kommunens uppdrag i en delvis ny situation. Vi behöver över tid planera
för ökade insatser inom såväl skola och omsorg, som kommunal infrastruktur och
samhällsplanering.
Kommunen har under senare år haft en gynnsam ekonomisk utveckling, men de
utmaningar vi står inför de kommande åren kommer att kräva prioriteringar och nya sätt
att arbeta för att kunna leva upp till medborgarnas förväntningar.
Håbo kommun har under 2017 blivit medlem i Sveriges Eko kommuner. I jämförelse
med andra kommuner hävdar vi oss väl i vårt miljö- och klimatarbete. Insatserna som
aviseras i budgetunderlaget för energieffektivisering och säkra gång- och cykelvägar
samt säkra skolvägar stärker ytterligare detta arbete.
Kommunens insatser inom äldreomsorgen är enligt jämförbara mätningar höga, här
gäller det att vi kan möta de behov en allt mer åldrande befolkning i kommunen har rätt
att ställa. Det gäller såväl möjligheter till ett rikt liv, som ett boende med ökad insats av
service. För att tydliggöra det kommunala uppdraget är vår ambition att en äldreplan
omfattande all verksamhet syftande till livskvalitet i åldrandets alla skeden ska tas fram.
Planen ska utarbetas i nära dialog med de berörda, så att insatserna görs på ett väl
avvägt hållbart sätt. Digitaliseringens och den nya teknikens möjligheter ska tas tillvara
för att höja kvaliteten i omsorgsarbetet.
Håbo kommun är en kommun med många barn som behöver en väl utbyggd skola, med
såväl kommunala som privata aktörer som arbetar för förbättrade studieresultat och en
god studiemiljö.
Kommunens gymnasieskola är respekterad och uppskattad av såväl kommunens
ungdomar, som ungdomar från andra kommuner. Då vi inte har yrkesinriktade
hantverkslinjer är samverkan med grannkommunerna viktig för att kunna erbjuda
kommunens ungdomar ett brett urval. Det ökar också företagens möjligheter att
rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens.
I vår växande kommun står vi inför behovet av en utbyggnad av såväl förskola,
grundskola som gymnasium. Vi önskar för denna utveckling ett nära samarbete med
externa aktörer, såväl för investeringen som för driften. Allt i syfte att skapa mångfald
och förutsättningar för ekonomiska hållbara lösningar som fungerar över tid. Exempel
på detta är Raoul Wallenbergstiftelsens önskan om markanvisning för ett skolbygge och
Ur och Skurs intresse av etablering av en förskola är exempel på detta.
I Håbo kommun finns nära 200 föreningar inom många olika verksamheter.
Föreningslivets insatser är en viktig del av samhället. Föreningarna för samman
medborgarna, skapar förutsättningar för värdefull sysselsättning och bidrar till en trygg
och säker livsmiljö. Flera av föreningarna har löst aktivitets- och arenabehov av egen
kraft, ibland med kommunal uppbackning. För andra krävs mer omfattande kommunala
insatser för att få behoven tillgodosedda. En arena för bollsport, en ny simhall och
lokaler för pensionärsverksamheten står högt på investeringslistan. Vår ambition är att i
dialog med berörda föreningar hitta partnerskap för att såväl effektivisera drift som
finansiering av dessa behov. För att understödja den viktiga verksamhet många ideella
krafter gör i kommunens föreningsliv kommer vi att under hösten presentera förslag till
omarbetade föreningsbidrag och hyresregler, samtidigt som vi föreslår en uppräkning av
föreningsbidraget. Allt i syfte att skapa bättre förutsättningar för allt ideellt arbete som
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görs i kommunens föreningsliv.
För att stärka arbetet med integration behöver en särskild integrationssamordnare utses,
vilken kan finansieras genom de särskilda statsbidrag som kommuner får.
För kommunens hållbara utveckling är en robust VA-försörjning en förutsättning för
bostadsbyggandet, och möjligheten att utveckla och etablera företag, helt avgörande.
Köerna till en lägenhet i den kommunala bostadskön är idag allt för lång. Flera
hyreshusprojekt är på gång, men för att tillgodose behovet av bostäder behöver fler
bostadsrätter byggas liksom villor. I Skokloster behöver särskilt behovet av mindre
lägenheter och lokaler för samhällsservice och fritidsaktivitet tillgodoses. Här kan det
kommunala bostadsbolaget Håbo Hus göra en insats. Håbo Hus kan också tillsammans
med andra fastighetsaktörer aktivt tillgodose behovet av fler bostadsrätter, vilket skulle
underlätta den s.k. flyttkedjan.
För industrietablering behövs mer mark, särskilt som den tänkta utvecklingen av
Logistik Bålsta drabbats av tidsförskjutningar. Kommunen behöver aktivt söka mark,
för egen del eller i samverkan med andra aktörer, för att få mer mark som kan planeras
för industrietablering. Här behöver ett tydligt uppdrag, ägardirektiv, preciseras till
ledningen för Håbo Marknad.
Skatteprognosen för 2018 är fortsatt osäker och kommer slutligen att baseras på
invånarantalet i november 2017. Från Regeringen har aviserats att i höstbudgeten
kommer att anslås ytterligare statsbidrag till den kommunala verksamheten. Även om vi
i grunden hellre sett generella statsbidrag så behöver vi förhålla oss till de anslag som
kommer. Detta innebär att de ekonomiska förutsättningarna i budgetprocessen i
dagsläget innehåller en stor grad av osäkerhet. Om vi under hösten kan förutse ökade
skatteintäkter är det vår ambition att detta ska ge utrymme för en ökning av Barn och
Utbildningsnämndens anslagsram, vilket då kan fastställas vid kommunfullmäktiges
novembermöte när den reviderade budgeten för 2018 beslutas.
Den demografiska utvecklingen motiverar en ökning av de ekonomiska ramarna för
respektive verksamheter, samtidigt som vi också för att klara de ekonomiska målen
behöver ålägga alla verksamhet ett effektivitetskrav. Vår ambition med budget 2018 är
oförändrad skattesats och ett beräknat överskott på 2 %.
Mot denna bakgrund föreslår vi i Håboalliansen att kommunfullmäktige anvisar
ekonomiska ramar i enlighet med det underlag som ledningsgruppen presenterat, med
minskning av finansnetto 5 miljoner kronor, ökning ram barn och utbildningsnämnd 3
miljoner kronor, föreningsbidrag ökning 1 miljon kronor och omkostnad Polarna 1
miljon kronor. Justeringarna är införda i ”Ekonomiska ramar budgetår 2018 och plan år
2019-2020”.
Driftbudget
Förslaget till ekonomiska ramar för driftbudgeten utgår bland annat från analys av
förändringar i befolkningens sammansättning, behov, förändringar i lagar och
förordningar samt politiska prioriteringar. Budgeterat resultat för år 2018 uppgår till
21,8 miljoner kronor eller 1,9 procent av skattenettot. Nämndernas budgetramar har
utökats med 41,0 kronor miljoner kronor (4,0 procent) från budget år 2017. Budgeterat
resultat för åren 2019 och 2020 uppgår till 27,1 miljoner kronor mkr eller 2,3 procent av
skattenettot år 2019 respektive 24,6 miljoner kronor eller 2,0 procent år 2020.
Investeringsbudget och finansiering
Investeringsbudgeten för år 2018 uppgår till 197,1 miljoner kronor för
skattefinansierade verksamheter och till 91,7 miljoner kronor för taxefinansierade
verksamheter. I övrigt uppgår exploateringsbudgeten till 65,5 miljoner kronor. Med
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föreliggande investeringsförslag uppgår upplåningsbehovet för år 2018 till 122,7
miljoner kronor.
Kommunövergripande mål
Kommunfullmäktiges inriktningsmål är fasta under mandatperioden.
Fortsatt budgetarbete
Nämnder och styrelser beslutar om mål och nyckelindikatorer, mått för grunduppdraget
samt budget per verksamhet och återrapporterar till kommunfullmäktiges sammanträde i
december.
Även budgetstyrprinciper och exploateringsbudget kommer att ingå till december.
Verksamhetsanalysen
Verksamhetsanalysen utgör tillsammans med de ekonomiska förutsättningarna
underlaget för förslag till budget och mål år 2018 och plan för år 2019-2020.
Verksamhetsanalysen ska redogöra för de förändringar verksamheten står inför de
kommande åren och grundas på en omvärldsanalys. Förändringar i verksamheten som
planeras för eller till följd av befolkningsförändringar, ändrade lagar och förordningar
mm ska beskrivas i verksamhetsanalysen. Verksamheten ska utvecklas i den riktning
kommunfullmäktiges mål visar.
Samtidigt är kommunens ekonomi mycket begränsad de närmsta åren. Utvecklingen
visar att ett glapp riskerar uppstå mellan kommunens intäkter och de växande behov av
skola, vård och omsorg som befolkningsutvecklingen för med sig.
För att skapa ett gemensamt utgångsläge har ett planeringsunderlag tagits fram som stöd
för verksamhetsanalysen. Planeringsunderlaget redovisar förutsättningarna för
kommunens budget och mål för år 2018-2020.
Analysen avser främst de tre kommande åren.
Det finns ett behov av att förlänga planeringshorisonten några år till. Detta till följd av
den expansion som planeras av bostäder och näringsliv och som leder till ökad
befolkning, samtidigt som antalet äldre invånare blir fler. Förvaltningarna har tagit fram
en tioårig investeringsplan för sin verksamhet, grundat på lokalförsörjningsprogram och
underhållsplaner. Planen ska ligga till grund för de treåriga investeringsförslagen som
redovisas i verksamhetsanalysen och utgör en underlag för en kommungemensam
planering.
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2 Tidplan för mål- och budgetprocessen
En övergripande tidplan för årets budget- och målprocess beslutades i kommunstyrelsen
den 13 februari.
Datum

Aktivitet

Berörd

13 feb

Beslut om tidplan för mål- och budgetprocessen

16 feb

Skatteprognos från SKL

17 feb

Anvisningar för verksamhetsanalys inkl analys- och
planeringsförutsättningar.

18 feb – 7
april

Förvaltningarna arbetar med verksamhetsanalys

31 mars

Befolkningsprognos klar

Plan- och
utvecklingsavdelningen

7 april

Förvaltningarnas verksamhetsanalys klar

Förvaltningschef

10 -21 april

Ledningsgruppen arbetar med förvaltningarnas
verksamhetsanalyser

Ledningsgrupp

18 april

Regeringens vårproposition – ev justeringar i
verksamhetsanalyser och budgetförslag

21 april

Kommunledningsgruppens budgetförslag klart och
distribueras till samtliga politiker

22 april – 22
maj

Politiskt budgetarbete, tjänstemän finns till förfogande

26 april

Nämndernas delårsuppföljning klar

27 april

Skatteprognos från SKL – ev justeringar i
verksamhetsanalyser och budgetförslag

8 maj

Budgetkonferens – Kommunledningsgruppens
budgetförslag presenteras och diskuteras.

maj

Information till fackliga representanter

16 maj

Håboalliansens förslag till budget 2018 och plan för 20192020 för drift och investeringar

KSAU
KS

29 maj

Politiska förslag till budget för drift och investeringar med
KF-mål, skattesats och budgetstyrprinciper. Samtliga
handlingar digitalt till KS-kansli senast 22 maj för
distribution.

12 juni

Beslut om budget för drift och investeringar med KF-måll,
skattesats och budgetstyrprinciper.

KF

29 aug

Skatteprognos från SKL

20 sept

Regeringens budgetproposition

Sep-okt

Förvaltningarna arbetar med detaljbudget

5 okt

Skatteprognos från SKL

30 okt

Nämnders och bolags budget och mål, nyckelindikatorer
och mått klara i Stratsys

2 nov

Sista dag för nämnder att lämna protokoll med beslut om
nämndsmål, nyckelindikatorer och mått för 2018.

Nämnder

7 nov

Återrapport om budget 2018 och plan 2019-2020

KS Au

20 nov

Återrapport om budget 2018 och plan 2019-2020

KS

4 dec

Återrapport om budget 2018 och plan 2019-2020

KF
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3 Vision och mål för kommunen
Vision
I visionen Vårt Håbo 2030 kan man läsa:
”Året är 2030 och Håbo kommun i hjärtat av Mälardalen är en plats för hela livet. Det
bor 25 000 invånare i vår växande kommun och vi har hög kvalitet i alla våra
verksamheter. Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och
naturen nära inpå oss. Vi ligger i en av Sveriges viktigaste tillväxtregioner med
Stockholm runt knuten och vi bygger tillsammans vidare på det goda och hållbara
samhället. Håbo år 2030 är en kommun för framtiden.”
Visionen har fyra huvudområden och där framgår det att:





Vi ska vara Hållbara Håbo och sträva mot jämlikhet och delaktighet. Vi tar vårt
långsiktiga ansvar för natur och klimat och är energieffektiva och
fossilbränslefria.
Bålsta ska vara en levande småstad med en intressant mix av människor,
aktiviteter och service. Bålsta är en bra kombination av den täta stadens puls och
småstadens stillhet.
Håbo kommun ska vara den naturnära Mälarkommunen genom att
tillgängliggöra natur och vattenmiljöer för boende och besökare. Samtidigt har
vi ett stort ansvar att förvalta och bevara.
Håbo kommun ska vara en aktiv part i Mälardalen genom att utnyttja sitt
strategiska läge i regionen. Vi ska vara en attraktiv marknad för varor, tjänster,
arbetsplatser, kompetens och kultur.

Kommunfullmäktiges mål
För perioden 2016-2018 har fyra målområden med tillhörande strategier på
kommunfullmäktiges nivå prioriterats. Dessa är tillika kommunens mål för god
ekonomisk hushållning.
Håbo kommun ska under perioden bli:





Attraktiva
Kvalitativa och effektiva
Hållbara
en kommun med sund ekonomi

Med utgångspunkt ifrån kommunfullmäktiges mål har varje nämnd och styrelse i
uppdrag att årligen arbeta fram egna måldokument. Dessa ska innehålla
nämndens/styrelsens egna prioriterade mål och åtgärder för att bidra till att nå
kommunfullmäktiges prioriterade målområden och strategier. Utvärdering av
kommunfullmäktiges mål, som tillika är mål för god ekonomisk hushållning, sker
genom utvärdering av nämndernas mål enligt plan för uppföljning som årligen fastställs
av kommunstyrelsen.
Nedan följer en beskrivning av respektive målområde med tillhörande motivering och
strategier.
Attraktiva Håbo
Håbo kommun är en unik och attraktiv plats i Mälardalen med goda förutsättningar för
tillväxt. Bra kommunal service och insatser i samverkan med andra aktörer stärker
känslan av Håbo kommun som en bra plats för boende, arbete och besök.
För att bli attraktiva Håbo ska vi
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Skapa förutsättningar för fler bostäder och ett varierat näringsliv.
Stimulera möjligheter till meningsfull fritid för alla.
Öka samarbetet med olika aktörer för förbättrad infrastruktur och kollektivtrafik.
Förbättra tillgängligheten till mötesplatser och upplevelser.

Kvalitativa och effektiva Håbo
Vi ska utveckla våra tjänster utifrån håbobornas behov. Kraven på innehåll och kvalité
på tjänster och service ökar samtidigt som resurserna är begränsade. Vi måste
eftersträva ett effektivt resursutnyttjande där ständiga förbättringar är en ledstjärna i alla
våra verksamheter.
För att bli kvalitativa och effektiva Håbo ska vi





Utveckla vår medborgardialog för ökad delaktighet och kunskap om
kommunens verksamheter.
Tillvarata och uppmuntra medarbetarnas kompetens och engagemang.
Följa upp alla verksamheter med kvalitets- och effektivitetsmått och förtydliga
arbetet med ständiga förbättringar.
Förbättra våra resultat genom att jämföra oss med andra kommuner och
verksamheter för att identifiera förbättringsområden.

Hållbara Håbo
Vår verksamhet och tillväxt ska vara ekonomiskt och ekologiskt hållbar. Kommande
generationer ska ha bättre förutsättningar att förvalta och utveckla kommunen.
För att bli hållbara Håbo ska vi




Minska de egna verksamheternas miljö- och klimatpåverkan.
Skapa förutsättningar för att invånare och näringsliv aktivt ska kunna bidra till
att minska kommunens miljö- och klimatpåverkan.
Värna kommunens grönområden och biologiska mångfald.

Håbo en kommun med sund ekonomi
Håbo kommuns verksamhet präglas av god ekonomisk hushållning. Skatten ska inte
höjas och bör vara i nivå med jämförbara kommuner i Mälardalen.





Kommunens resultat ska över perioden uppgå till minst två procent av
skattenettot.
Kommunens investeringar, exklusive exploateringsrelaterade kostnader, ska vara
egenfinansierade.
Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att
minska kommunens skuldsättningsgrad.
Exploateringsverksamheten skall totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till
kommunen.
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4 Omvärldsanalys
4.1 Omvärlden och utmaningar för Region Uppsala
Omvärldsanalysen nedan är hämtad från den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för
Region Uppsala.
En föränderlig omvärld
Utvecklingen i världen kan beskrivas som genuint osäker och ger upphov till ett antal
globala samhällsutmaningar. De är utgångspunkt för FN:s hållbarhetsmål, EU:s
strategier och den nationella politiken, där demografisk utveckling, globalisering,
klimat, miljö och energi samt social sammanhållning särskilt lyfts fram. Alla
människor, företag, stater och regioner påverkas av dessa samhällsutmaningar och har
ett ansvar att hantera dem. Det globala hänger ihop med det lokala. I detta avsnitt
beskrivs de globala utmaningarna kortfattat, tillsammans med några centrala frågor som
den regionala utvecklingsstrategin behöver hantera. Därefter sammanfattas regionens
nuläge, dess styrkor och svagheter, vilket landar i tre övergripande utmaningar för vårt
län.
Världen knyts samman och allt hänger ihop
Den starkaste utvecklingskraften sedan andra världskriget kommer ur den snabba
globalisering som inneburit ett paradigmskifte i hur människor rör sig, företag agerar
och samhällen fungerar. Globaliseringen drivs av en snabb teknikutveckling, i synnerhet
av framväxten av internet, och sammanlänkade ekonomier. Världens befolkning växer
från 7,4 miljarder till omkring 10 miljarder år 2050. På många sätt har världen aldrig
haft det bättre. En miljard människor har lyfts ur fattigdom under de två senaste
decennierna och den ekonomiska utvecklingen har stärkts.
Städerna växer
En trend som stärks av globaliseringen är urbaniseringen – att människor bor och
arbetar i allt större städer. I början av 2010-talet bor hälften av alla människor i städer.
År 2030 beräknas andelen öka till 70 procent. I städerna genereras mer än 80 procent av
global BNP. Där finns ett brett utbud av arbetstillfällen och arbetskraft. Stadstillväxten
erbjuder möjligheter att skapa smarta, hållbara samhällen och städer, med hållbara
transportlösningar och energieffektiva byggnader, och införa ny teknik. Många städer
lider dock av stora sociala problem, trängsel och miljöförstöring, som måste hanteras
för att värna människor och natur.
Tekniken och digitaliseringen utvecklas snabbt
Digitaliseringen av samhället och teknikutveckling har förändrat tillvaron för människor
och företag i hela världen på oerhört kort tid. Tekniken kommer att ta stora steg framåt
och nya innovationer lär förändra vårt beteende och få dramatiska konsekvenser för
staters, näringslivets och individers sammankoppling, produktivitet, effektivitet,
ekonomisk tillväxt och sysselsättning.
Digitalisering, smarta telefoner, nya betalningslösningar och innovation stödjer
framväxten av nya, revolutionerande affärsmodeller. Ett synligt resultat är en ökad
konkurrens, liksom en lokal och global delningsekonomi som gör underutnyttjade
resurser tillgängliga för fler.
Klimatet förändras och miljön hotas
Den snabba globaliseringen, växande ekonomier och ökat välstånd sedan 1950-talet har
fått och kommer att få stora konsekvenser på jordens klimat och ekosystem. Bara några
graders högre medeltemperatur medför allvarliga konsekvenser för kommande
Ekonomiska ramar budgetår 2018, plan 2019-2020

231

9(89)

generationers livsförutsättningar. Oförutsedda effekter uppstår, som riskerar att tippa
över utvecklingen i en oönskad riktning, bortom människans kontroll. Det krävs en
smart och innovationsdriven utveckling som genererar ekonomiskt värde, mänskligt
välbefinnande och anpassning till de ramar planeten och miljön sätter. Den svenska
ambitionen är att vara internationellt ledande i arbetet med att nå en hållbar utveckling
och bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer, som visar vägen till hur minskade
utsläpp kan kombineras med ekonomisk tillväxt, jobb och välstånd.
Konflikterna och de sociala spänningarna ökar
Historiskt sett pågår få väpnade konflikter i världen, även om antalet har ökat något
under senare år. Flera av konflikterna får konsekvenser långt utanför de direkt berörda
länderna. En ökad efterfrågan och konkurrens om sinande naturresurser, vatten och
livsmedel väntas ge upphov till fler konflikter. De flyktingströmmar som uppstått under
senare tid är sannolikt bara början på en större folkvandring som kan komma att pågå i
många år framåt. Nationellt riskerar missnöje, orättvisor och utanförskap skapa sociala
spänningar som kan följas av främlingsrädsla och minskad tillit i samhället.
Befolkningen växer och andelen äldre ökar
Förändringar i befolkningens sammansättning har stor betydelse för de offentliga
välfärdssystemen. Enligt den senaste långtidsutredningen beräknas Sveriges befolkning
öka med 3 miljoner invånare fram till år 2060.
Utifrån senare års invandring och befolkningsökning bedöms Uppsala län passera
500 000 invånare omkring år 2050. Under kommande decennier har Sverige stora
demografiska utmaningar, med minskande arbetskraft och vikande skatteunderlag. Den
högre livslängden innebär att andelen äldre ökar snabbt, vilket på sikt ökar kostnaderna
för vård och omsorg, även om äldre människor kommer att vara friska längre än
gårdagens.
Den globala konkurrensen ökar och den ekonomiska geografin förändras
Konkurrensen mellan länder, regioner och företag hårdnar, samtidigt som behovet av
samarbete ökar. De mest framgångsrika platserna i denna nya ekonomiska geografi
lyckas locka till sig investerare, besökare och invånare med de bästa förutsättningarna
för hållbar ekonomisk utveckling och jobbskapande. All utveckling är global och lokal,
allt hänger ihop lokalt. Administrativa gränser luckras upp och människor och företag
verkar i allt större arbetsmarknadsregioner, vilket i sin tur genererar högre ekonomisk
tillväxt och sysselsättning än i mindre regioner.
En framgångsrik region med potential
De senaste åren kan Uppsala län uppvisa en, i jämförelse med andra svenska regioner,
stark utveckling.
Flera indikatorer pekar på att länet är attraktivt för både företag och individer att bo och
verka i. Länet har en stark sysselsättnings- och befolkningsutveckling, vilket
tillsammans med ett positivt födelsetal gör området till det snabbast växande i landet vid
sidan av Stockholm. Länet har bland landets lägsta arbetslöshet, även om den skiftar
mycket mellan kommuner och mellan olika grupper, där utlandsfödda,
funktionsnedsatta och ungdomar som hoppar av gymnasieskolan har mycket svårt att
komma in på arbetsmarknaden. Länets samlade förmåga till förnyelse och innovation
ligger enligt flera mätningar i toppskiktet för riket. Näringslivet har en god
internationell konkurrenskraft, med en väl utvecklad basindustri och framstående
framtidsbranscher som life science, tech, gröna näringar, energiteknik och avancerade
material – från pulverstål till nano-partiklar. Besöksnäringen ökar i omsättning, liksom
servicesektorn, och många nya bolag växer fram. Detta, tillsammans med ett starkt
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regionalt företags- och innovationsstöd, en diversifierad arbetsmarknad och närhet till
ett antal statliga myndigheter, har bidragit till att regionen klarar konjunktursvängningar
bättre än flera andra svenska regioner.
Länet ingår i Stockholm–Mälarregionen – en av Europas snabbast växande – och har en
stark tradition av kunskap, kultur och kompetens. Inte minst tack vare Uppsala
universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, där forskning, utbildning och samverkan
främjar kunskap, demokrati och samhällsutveckling. Det geografiska läget i Stockholm–
Mälarregionen, närheten till Arlanda och väl utbyggd kollektivtrafik ger god
tillgänglighet inom och mellan regionerna. Länet präglas av närhet och består av åtta
kommuner med stor landsbygd, attraktiva tätorter och Uppsala stad som geografiskt
nav. Det finns en mångfald av natur- och kulturmiljöer, med kusten, Mälaren,
Dalälven och livsmiljöer som attraherar fler invånare. Trots att Uppsala län kan uppvisa
en stark historisk utveckling finns det områden som behöver utvecklas och stärkas. Det
handlar exempelvis om att möta efterfrågan på bostäder, livsmedel och upplevelser, öka
kapaciteten inom mjuk och hård infrastruktur samt koppla länet till den växande
huvudstadsregionen. På det sociala området gäller det att minska arbetslösheten,
förbättra folkhälsan och utjämna skillnaderna mellan olika grupper och mellan länets
kommuner.
Tre utmaningar för Uppsala län
Genomgången av länets styrkor och svagheter, kombinerat med hot och möjligheter
från omvärlden, kan summeras i tre övergripande utmaningar för Uppsala län.




Att fortsätta växa och vara en tillgänglig region i ett större sammanhang, som
erbjuder trygga och stimulerande livsmiljöer och bostäder efter behov, samt
minskar miljöbelastningen.
Att vara en hållbar och nyskapande region som ger förutsättningar för ett
växande arbetsliv och värdeskapande företag i en världsledande miljö för
innovation, kreativitet och kompetens.
Att vara en öppen och attraktiv region som genom god ekonomisk bärkraft
bidrar till att invånarna kan leva ett gott liv, med hög kompetens, god hälsa och
delaktighet i samhälle och arbetsliv.
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5 Befolkningsprognos
Den positiva befolkningstillväxten förväntas fortsätta i Håbo kommun. Enligt
prognosen kommer befolkningen att öka mest under de första åren, med knappt 500
personer. Efter det minskar ökningen under kommande år i prognosperioden till en
ökning på knappt 300 personer vid prognosperiodens sista år. År 2027 förväntas
befolkningen uppgå till 24 900 personer, vilket är en ökning med 20 procent jämfört
med dagens befolkningsmängd. Det första året beror ökningen till cirka 80 procent på
positivt flyttnetto och 20 procent på positivt födelsenetto. Under prognosperioden
förändras den fördelningen succesivt till att de sista fyra åren ha en befolkningsökning
som till lika stora delar beror på positivt födelsenetto och positivt flyttnetto.
När prognosen bryts ned i olika åldersgrupper visas förändringar i åldersstruktur i
kommunen. Den största förändringen sker bland personer 75 år och äldre med nästan en
fördubbling i antal under prognosperioden. Ökningen kan till stor del förklaras av de
stora födelsekullarna under 1940-talet. I ålderskategorin 65-74 sker däremot en
minskning under prognosperioden.
Befolkningsprognosen sträcker sig fram till år 2027. I slutet av prognosen förväntas
andelen 80 år och äldre öka till 5,9 procent av den totala befolkningen, vilket kan
jämföras med dagens 2,9 procent. Även andelen 75-79åringar förväntas öka något, från
3,1 till 3,8 procent. Gruppen 65-74åringar minskar från dagens 11,8 procent till 8,4
procent vid prognosperiodens slut. I övriga åldersgrupper sker endast ringa förändringar
i andel av den totala befolkningen.
Ålder

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2027

264

232

243

253

261

269

290

1-5

1 278

1 369

1 424

1 455

1 488

1 531

1 669

6-9

1 151

1 148

1 120

1 150

1 176

1 209

1 378

10-12

927

925

953

910

917

890

1 022

13-15

891

908

926

956

954

979

968

16-18

814

862

883

923

938

952

949

19-24

1 368

1 373

1 409

1 423

1 449

1 482

1 632

25-44

4 978

5 079

5 210

5 304

5 393

5 484

6 009

45-64

5 363

5 532

5 642

5 794

5 952

6 022

6 453

65-74

2 453

2 427

2 370

2 298

2 202

2 167

2 112

75-79

646

741

850

918

995

1 066

956

80 -w

604

631

673

742

809

875

1 466

20 737

21 226

21 702

22 127

22 535

22 925

24 903

489

476

425

408

390

1 978

0

Summa
Förändring
mellan
åren

Tabell 1. Befolkningsutveckling i Håbo kommun per åldersgrupp, statistik år 2016, prognos 2017-2027.
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År

Folkmängd

Födda

Döda

Födelsenetto

Inflyttande

Utflyttande

Flyttningsnetto

Folkökning

2011

19 715

199

110

89

1 054

1 062

-8

86

2012

19 883

195

112

83

1 188

1 103

85

168

2013

19 968

192

122

70

1 100

1 088

12

85

2014

20 034

207

123

84

1 209

1 228

-19

66

2015

20 279

195

118

77

1 364

1 197

167

245

2016

20 737

249

139

110

1 484

1 135

349

458

2017

21 226

216

129

87

1 575

1 173

402

489

2018

21 702

227

133

94

1 584

1 202

382

476

2019

22 127

238

137

101

1 557

1 232

324

425

2020

22 535

247

141

105

1 561

1 259

302

408

2021

22 925

255

146

109

1 563

1 282

281

390

2022

23 296

261

151

110

1 565

1 304

261

371

2023

23 647

265

156

110

1 567

1 325

242

352

2024

23 981

269

160

109

1 568

1 343

225

334

2025

24 301

272

165

107

1 572

1 359

213

320

2026

24 609

274

170

104

1 576

1 373

203

307

2027

24 903

276

175

100

1 579

1 386

194

294

Tabell 2. Förändringstabell Håbo kommun, statistik 2011-2016, prognos 2017-2027.

Håbo kommun har tidigare år gjort befolkningsprognosen själva men i år har vi beställt
prognosen från SCB. SCB har gjort antaganden om fruktsamhet, dödlighet, inrikes
inflyttning, immigration och utflyttning. Kommunen har försett SCB med planerat
bostadsbyggande.
Kommunen har beställt tre prognoser, låg, medel och hög. Medelprognosen är den som
är vår huvudprognos och redovisas här. De andra får vi leverans av i april.
Eftersom det är stora osäkerheter i det planerade bostadbyggandet har vi valt att till
denna prognos, medelscenariot, ange ett planerat bostadsbyggande om 200 färdigställda
lägenheter (i flerbostadshus och småhus) om året från 2018. För 2017 har vi angivit
167, då det är mer säkert att uppskatta så nära i tid. Till scenario låg har vi angivit det
bostadsbyggande som behövs för att nå visionen om 25000 invånare i kommunen år
2030. Det ger ett bostadsbyggande på 150 bostäder om året. För scenario hög har vi
angivit bostadsbyggandet i bostadsbyggnadsprognosen med ett snitt på 264 bostäder per
år med mer diversifierat de först åren med 167 bostäder år 2017, 294 bostäder år 2018
och 479 bostäder år 2019 och därefter ett snitt på 264 stycken per år på grund av den
stora osäkerheten i bostadsbyggnadsprognoser.
Beskrivning av prognosmodellen
I den prognosmodell som används utgår framskrivningen från befolkningen efter ålder
och kön 2016-12-31. Dödligheten antas följa samma utveckling som riket under
prognosperioden, enligt SCB:s senaste riksprognos. Dödsriskerna justeras regionalt i
åldersklasserna 20–64 år och 65–90 år för män och kvinnor efter jämförelse med rikets
dödlighet under perioden 2007–2016. Fruktsamheten antas följa utvecklingen för riket,
enligt SCB:s riksprognos, men nivån justeras regionalt.
Den tidigare observerade in- och utflyttningen till varje region utgör grunden för
antaganden om omflyttningen. Köns- och åldersfördelning för inflyttningen baseras på
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inflyttningen under perioden 2011–2016. Inflyttningsmönstret kan sedan justeras för
varje prognosår efter åldersfördelningen i riksprognosen. Om så bedöms lämpligt kan
immigrationen till kommunen sättas i relation till den antagna immigrationen till riket
enligt riksprognosen. Utflyttningsrisker baseras på flyttmönster åren 2011–2016.
Skillnader mot föregående års prognos
Skillnaderna mellan förra årets och årets prognos är stora. Den prognostiserade
befolkningsökningen under 2016 stämde dåligt med verkligt utfall, det blev mer än 300
personer fler 2016 än vad som prognostiserades. En så stor differens ger också en stor
skillnad mellan föregående års prognos och årets. Vid år 2027 förväntades befolkningen
vara 21 829 vid 2016års prognos och vid årets prognos förväntas befolkningen vara
24 903, en skillnad på drygt 3000 personer.
En förklaring till de stora skillnaderna är att föregående års prognos är en ren
framskrivning av föregående års befolkningsökning och har inte tagit hänsyn till
kommunens planerade bostadsbyggande. En alternativ befolkningsprognos, 2016 års
prognos hög, togs fram som angav bostadsbyggande utifrån visionen om att nå 25 000
invånare år 2030. Samstämmigheten är bättre mellan 2017 års prognos och 2016 års
prognos hög vilket framgår av diagrammet nedan.

Tabell 3. Befolkningsprognos 2016, 2016 hög och 2017
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5.1 Alternativt befolkningsscenario
Prognos scenario låg
År

Befolkningen

Födda

Födelse
-överskott

Döda

Inflyttade

Utflyttade

Nettoflyttade

Folkökning

2016

20 737

249

139

110

1 484

1 135

349

458

2017

21 226

216

129

87

1 575

1 173

402

489

2018

21 597

227

133

94

1 479

1 202

277

371

2019

21 925

235

137

98

1 453

1 223

230

328

2020

22 242

242

141

101

1 457

1 241

216

317

2021

22 545

248

145

103

1 459

1 258

201

303

2027

24 078

261

174

88

1 474

1 335

139

227

Prognos scenario hög
År

Befolkning vid
årsslut

Födda

Födelse
-överskott

Döda

Inflyttade

Utflyttade

Nettoflyttade

Folkökning

2016

20 737

249

139

110

1 484

1 135

349

458

2017

21 226

216

129

87

1 575

1 173

402

489

2018

21 893

227

133

94

1 775

1 202

573

667

2019

22 489

243

138

105

1 741

1 250

491

596

2020

22 969

256

142

113

1 657

1 290

367

480

2021

23 427

265

147

118

1 657

1 317

340

458

2027

25 718

289

178

112

1 657

1 435

222

334
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6 Kostnadsanalys
Den senaste officiella statistiken över kommunens kostnader avser år 2015. Där kan
man jämföra kommunens faktiska kostnader för år 2015 med de kostnader kommunen
normalt skulle ha utifrån sina strukturella förutsättningar och en genomsnittlig
kostnadsnivå, vilket benämns referenskostnad. Referenskostnaden används i
utjämningssystemet för ge kommunerna samma ekonomiska förutsättningar att bedriva
obligatorisk verksamhet.
För de största verksamheterna framgår det att Håbo kommuns kostnader år 2015 var
24 mkr högre än vår referenskostnad. Inom LSS och äldreomsorg är det cirka 18,6 mkr,
inom individ- och familjeomsorgen är det cirka 2,8 mkr och inom barn- och utbildning
cirka 2,8 mkr.
I verksamhetsanalysen är det viktigt att analysera orsaken till de högre kostnaderna och
överväga vilka möjligheter som finns att anpassa verksamheten mot
referenskostnadsnivån.
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7 Kommunens ekonomiska förutsättningar
I Makronytt 2017/01 gör Sveriges Kommuner och Landsting följande bedömning:
”Svensk ekonomi fortsätter växa i snabb takt också i år. Det innebär en fortsatt rejäl
uppgång i sysselsättning och i skatteunderlag. Från och med nästa år blir den
ekonomiska utvecklingen svagare. Högkonjunkturen når då sin topp och
resursutnyttjandet i svensk ekonomi börjar försvagas. Utvecklingen innebär att ett
betydande glapp riskerar uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt
växande behov av skola, vård och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för
med sig.”
Den senaste skatteprognosen visar att kommunen inför år 2018-2020 beräknas ha ett
begränsat ekonomiskt utrymme för kostnadsökningar.
Eftersom kommunens befolkning växer, främst i yngre och äldre åldrar, innebär det att
de ökade resurserna främst måste gå till fler platser inom förskola, skola och
äldreomsorg. En preliminär beräkning visar att dessa förändringar kostar cirka 26,3
miljoner kronor.
Det medför att alla andra kostnadsökningar i verksamheterna måste lösas genom
förändringar inom verksamheterna. Det såväl gäller löne- och prisökningar som andra
önskade förändringar. Förvaltningarna måste ta ett stort ansvar för att genomföra
nödvändiga förändringar för att kunna finansiera dessa kostnadsökningar.
Kommunen har som finansiellt mål att ha ett resultat på 2 procent av skatte- och
statsbidragsintäkterna under perioden. Det motsvarar cirka 22-25 miljoner kronor
årligen. Detta överskott ska bland annat gå till att delfinansiera investeringar, för att allt
inte ska behöva lånefinansieras. Vid budgettillfället är det viktigt att budgetera med
minst 2 procent i resultat för att ha en buffert om intäkterna blir lägre än beräknat. Detta
för att undvika akuta besparingsåtgärder under året.
Eftersom kommunen inte vet vilka satsningar som kommer att göras av regeringen i
höstbudgeten, kan ett tilläggsbeslut kring ekonomiska ramar göras under hösten av
kommunfullmäktige.
Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för 2017
Den 18 april presenterade regeringen vårändringsbudget för 2017 (2016/17: 99) och
2017 års ekonomiska vårproposition (2016/17:100). Sveriges kommuner och landsting
(SKL) sammanfattar de förslag inom olika områden som berör kommunerna åren 2017–
2020. SKLs egna kommentarer skrivs i kursivstil.
Den ekonomiska vårpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden
2017–2020. Vårändringsbudgeten anger förändringar i årets budget. Nedan
sammanfattas några av satsningarna:





Förstärkning av den sociala barn- och ungdomsvården med 150 miljoner år
2017.
Ökade medel till grundskolor med låg andel som är behöriga till nationella
program i gymnasieskolan, 500 miljoner år 2017.
Förstärkning till gymnasieskolans introduktionsprogram, 150 miljoner år 2017.
Förstärkning av klimatklivet, 500 miljoner år 2017.

Det är endast i Vårändringsbudgeten som ovanstående medel tillförts till kommunerna.
SKL hade hellre sett att resurser till sektorn kommer som generella långsiktiga bidrag i
stället för tillskott under pågående år, vilka först beslutas om i juni dvs. som
tilläggsbudget.
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På regeringens webbplats finns fördelning per kommun av välfärdsmiljarderna och den
tillfälliga förstärkningen av barn- och ungdomsvården. Observera att regeringen ännu
inte presenterat någon kommunvis fördelning av välfärdsmiljarderna 2018.
Håbo kommuns andel av välfärdsmiljarden är sedan tidigare inräknad i det generella
statsbidraget i budgeten för år 2017 och även i prognosen för kommande åren.
Kommunens andel av förstärkning av den sociala barn- och ungdomsvården år 2017
enligt ovan, är 364 000 kronor.

7.1 Skatteunderlagsprognoser
2 016

2 017

2 018

2 019

2 020

SKL april

5,0

4,4

4,0

3,5

3,6

Regeringen april

4,9

4,8

4,1

4,2

3,9

ESV april

5,4

4,6

3,8

3,8

3,8

SKL februari

4,9

4,6

3,7

3,5

3,6

7.1.1

Bedömning av skatteintäkter för planperioden
Prognos
2017-0216

Prognos
2017-0427

Prognos
2018

Prognos
2019

Prognos
2020

Prognos
2018

Prognos
2019

Prognos
2020

1 070 325

1 107 786

1 147 667

1 075 389

1 115 000

1 168 000

70 030

72 493

75 096

81 580

92 332

93 513

-23 267

-23 518

-23 781

-18 904

-6 507

-16 943

-3 558

-5 393

-7 608

-3 598

-2 628

-1 712

LSS-utjämning

-46 137

-46 634

-47 156

-47 123

-49 982

-52 917

Fastighetsavgift

38 369

38 369

38 369

38 369

38 369

38 369

3 080

1 850

0

5 380

1 108 842

1 144 953

1 182 587

1 131 093

1 186 584

1 228 310

tkr
Skatteintäkter
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Regleringsavgift

Särskilt statsbidrag
Summa
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7.2 Redovisade behov år 2019-2020
I verksamhetsanalysen för år 2019 till 2020 har förvaltningarna redovisat högre behov
av utökade ramar än vad den befolkningsrelaterade ramökningen visar. För år 2019
redovisar förvaltningarna 51,6 miljoner kronor i behov jämfört med den
befolkningsrelaterade ramen på 32,8 miljoner kronor.
För år 2020 redovisar förvaltningarna 44,6 miljoner kronor i behov jämfört med den
befolkningsrelaterade ramen på 30,7 miljoner kronor.
Dessa utökningar kommer inte att vara möjliga att genomföra utifrån den ekonomiska
utrymmet.
Redovisade
behov
2019

Förändringar

Ramökning
befolkning
2019

Driftbidrag räddningstjänsten

-400

Kommungemensamt/aktivitetsbaserad
arbetsplats

-500

Kommunstyrelse

-400

Redovisade
behov
2020

Ramökning
befolkning
2020

-400

-400

-1 000

-9 178

-3 100

-5 221

-3 000

Överförmyndarnämnd

0

0

0

0

Bygg- och miljönämnd

-800

-400

-400

-400

Barn- och utbildningsnämnd

-9 949

-10 000

-8 155

-8 500

Socialnämnd

-5 969

-1 100

-7 241

-1 100

Vård- och omsorgsnämnd

-24 787

-17 800

-22 150

-17 300

Summa

-51 583

-32 800

-44 567

-30 700
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8 Budget 2018 och plan 2019-2020
8.1 Skattesats år 2018
Skattesatsen för år 2018 föreslås vara oförändrad och uppgår därmed till 21:34.
8.2 Beräkning av nämndernas ekonomiska ramar i driftbudget
Inför år 2018 finns det inte utrymme att kompensera nämnderna med löne- eller
prisökningar eftersom resurserna främst går till ökade behov till följd av
befolkningsökningen.
Hänsyn ska tas till löneökningar inom ram
Löneökningen beräknas bli 2,34 procent per år under perioden. Hänsyn tas till den
ökade kostnaden när budgeten beräknas, men ingen kompensation ges i budgetramen.
Förvaltningarna måste planera hur löne- och prisökningar ska hanteras inom
budgetramen. Varje förvaltning beslutar om sin strategi.
Löneökningarna innebär ett effektiviseringskrav med 17,2 mkr år 2018, vilket är cirka
1,7 procent av budgetram för nämnderna.
Tabellen visar hur stor löneökningskostnaden är per förvaltning.

PO-pålägget kommer att vara oförändrat 39 procent på lönekostnaden.
Hänsyn ska tas till prisökningar inom ram
Hänsyn ska också tas till prisökningar. En generell bedömning är att priser går upp med
2 procent, men varje förvaltning gör sina bedömningar av prisökning inom sina
områden.
Internräntan sänks till 2 procent
Internräntan sänks till 2 procent från år 2018, från 2,5 procent år 2017. Vid budgetering
av kapitalkostnader ska således internräntan beräknas till 2 procent av investerat belopp.
Eftersom kommunens genomsnittliga räntekostnad är 2 procent, gäller den räntesatsen
även för exploateringsinvesteringar.
Detta innebär något sänkta kapitalkostnader för verksamheterna.
Generell prisökning internhyra
Internhyran för befintliga lokaler förändras till följd av ändrade kapitalkostnader för
fastigheterna. Nämnderna kompenseras för denna prisökning med ändrad budget. Denna
ramjustering kommer att ske efter att förvaltningarna lämnat sina verksamhetsanalyser.
Internhyran kommer därutöver att höjas med cirka 1,8 procent (totalt 1,8 miljoner
kronor), utan att kompensation ges till nämnder. Detta innebär ett effektiviseringskrav
på 1,8 mkr, vilket är cirka 0,2 procent av budgetram för nämnderna.
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Ökad internhyra till följd av nya ytor
När nya lokalytor tas i bruk medför det ökade driftkostnader förutom
kapitalkostnaderna. Eftersom förvaltningarna får kompensation för ökad befolkning och
där ingår ökade lokalytor, blir förvaltningarna kompenserade i viss mån för nya ytor.
Exempel på detta är Frösundaviks förskola som beräknas tas i bruk januari 2018. Den
del av den ökade internhyran som avser kapitalkostnader, kommer att kompenseras i
ram, men inte resterande del för driftkostnader.
Kompensation för vissa kapitalkostnadsökningar
Hänsyn tas till kapitalkostnadernas förändring vid investering i fastigheter och
anläggningar inom tekniska verksamheterna samt kultur- och livsmiljö. Budgetramen
justeras med förändringen av kapitalkostnaderna.
8.2.1

Förändringar i nämndernas budgetramar

Tkr

År 2018

Befolkningsförändringar

År 2019

År 2020

-26 300

-32 800

-30 700

0

0

0

Kapitalkostnader

-3 379

0

0

Övrigt

-6 350

-500

-1 000

Löne- och prisökning

0

0

0

Internhyra

0

0

0

-33 300

-31 700

Förändringar i verksamheten

Politiska satsningar

-5 000

Summa ramförändring

-41 029

Ramar har beräknats enligt tabellen.
För år 2018 har nämnder, styrelser, bolag och kommunalförbund tillförts 41,0 miljoner
kronor, beräknat utifrån 2017 års budgetramar. Politiska satsningar på 5 miljoner kronor
har lagts till.
För år 2019 beräknas utökningen till 33,3 miljoner kronor och år 2020 till 31,7 miljoner
kronor.
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8.2.2

Budgetram per nämnd
Budget
2017

Övergripande
verksamheter

-3 587

Kommungemensamm
projektmedel

-1 250

Befolkningsförändring

Kapitalkostnad

Övrigt

-4 800

Drift-bidrag
Räddningstjänsten

-19 900

-600

-1 359

Driftbidrag
Håbo
Marknads AB
-100

Bygg- och
miljönämnd

-21 392

-700

Barn- och
utbildningsnämnd

-551 574

-6 300

-55 679

-1 700

-235 620

-12 100

-1 039 278

-26 300

Summa
skattefinansierad
verksamhet

-1 950

156
%

-155 607

-7 159

4,8 %

-20 500

-600

3,0 %

-5 000

-5 000

-1 928

-100

5,5 %

-21 492

-100

0,5 %

-3 000

-562 894

-11 320

2,1 %

-1 000

-58 379

-2 700

4,8 %

-247 720

-12 100

5,1 %

-1 080 307

-41 029

4,0 %

-1 000

-5 000

-1 828

Vård- och
omsorgsnämnd

Ramöknin
g, i
proce
nt

-3 200

-1 950

-148 448

Socialnämnd

BUDGETRAM 2018

Ramökning
från
2017,
tkr

-3 587

Kommunstyrelse
inkl.tekniska

Överförmyndarnämnd

Politisk
a satsningar

600
-2 020

-3 379
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8.3 Driftbudget
Budget
2017

Driftredovisning

Budget
2018

Plan 2019

Plan 2020

Kommunfullmäktige

-1 441

-1 441

-1 441

-1 441

Stöd till politiska partier

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

-7

-7

-7

-7

-1 139

-1 139

-1 139

-1 139

-19 900

-20 500

-20 900

-21 300

-5 000

-5 000

-5 000

-1 250

-3 200

-3 700

-4 700

0

0

0

0

-148 448

-155 607

-158 707

-161 707

Överförmyndarnämnd

-1 828

-1 928

-1 928

-1 928

Bygg- och miljönämnd

-21 392

-21 492

-21 892

-22 292

-551 574

-562 894

-572 894

-581 394

-55 679

-58 379

-59 479

-60 579

-235 620

-247 720

-265 520

-282 820

0

-10 000

-13 438

-13 438

-1 039 278

-1 090 307

-1 127 045

-1 158 745

0

0

0

0

24 205

20 032

20 032

20 032

-15 500

-19 516

-23 532

-27 548

-3 300

-2 775

-2 475

-2 175

0

0

-8 500

-15 000

-1 033 873

-1 092 566

-1 141 520

-1 183 436

1 029 720

1 075 390

1 115 000

1 168 000

39 347

55 703

71 584

60 310

2 500

2 500

2 500

2 500

-25 679

-19 191

-20 456

-22 808

12 015

21 836

27 108

24 566

1,1 %

1,9 %

2,3 %

2,0 %

21 381

22 622

23 732

24 566

Valnämnd
Revision
Driftbidrag räddningstjänsten
Driftbidrag Håbo Marknads AB
Centralt proj (aktivitetsbaserad arbetsplats)
Löne- och prisförändringar
Kommunstyrelse

Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd
Vård- och omsorgsnämnd
Till förfogande
Summa verksamheter
Taxefinansierade verksamheter
Internränta
Kalkylerad pension o upplupna
lönekostnader
Avskrivningar, internräntekostn, bidrag
infrastruktur gemensamt
Tillkommande kapitalkostnader
Exploateringsverksamhet
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat
Resultat som andel av skattenettot
Resultat 2 % av skattenetto, tkr
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9 Investeringsbudget
I samband med verksamhetsanalysen inför år 2018-2020 har en översyn av
investeringsbudgeten 2017 genomförts. Detta eftersom många investeringar förts över
från år 2016. Detta resulterar i en prognos över i vilken mån investeringar faktiskt
kommer att genomföras år 2017. I delårsuppföljingen per mars 2017 bör beslut fattas
att prognos/reviderad budget 2017 utgör den nya budgeten för år 2017.
I investeringsbudgeten för år 2018 och plan år 2019-2020 har hänsyn tagits till det.
Tioårig investeringsplan
Kommunens står inför ett ökat bostadsbyggande vilket ställer krav på kommunal
verksamhet och infrastruktur.
Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med hemställan om behovet av förskole-,
grundskole-, och gymnasielokaler åren 2019-2025. Vård- och omsorgsnämnden har
tidigare redovisat nämndens behov av nya äldreboende i och med att den
äldrebefolkningen i kommunen växer.
Därför är det angeläget att ständigt behovsanpassa kommunens utbud av lokaler, så att
lokaler finns när de behövs, men inte står outnyttjade. Utmaningen för kommunen är att
matcha den framtida demografiska utmaningen med ändamålsenliga lokaler.
Investeringsbehovet i verksamhetslokaler blir således en viktig del i kommunens
budget- och planeringsarbete. Dels i form av investeringsutgifter och dels i form av
tillkommande drifts- och kapitalkostnader.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-12-12 § 251, att en 10-årig investeringsplan arbetas
fram av förvaltningen och redovisas till kommunstyrelsen i samband med
budgetprocessen för åren 2018-2021.
Den tioåriga planen ska ge en samlad bild av investeringsbehovet och
lokalförsörjningsplanen för kommunen som helhet för att rätt prioriteringar ska kunna
göras och för att skapa handlingsberedskap. Planen ska ligga till grund för budgeterade
investeringar under den kommande treårsperioden och planen ska revideras årligen.
Investeringsplanen kommer att vara en del i kommunens långsiktiga ekonomiska
planering. Planen ska baseras på förvaltningens underlag, såsom lokalförsörjningsplan
för förskola/skola/äldreomsorg/omsorg och underhållsplaner för fastigheter/gator,/VAanläggningar.
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Investeringar och lokalförändringar
Från investeringsplanen hämtas de investeringar som avser de kommande tre åren och
redovisas i verksamhetsanalysen under olika kategorier.
Till följd av det stora investeringsbehovet kommer investeringar i samband med ökad
befolkning att prioriteras. Detta ställer också högre krav på underlaget till
investeringsförslaget. Förslagen ska motiveras, hur beloppet beräknats ska vara tydligt
och att kriterierna för att det är en investering ska följas.
Många investeringar som budgeterades år 2016 har förts över till år 2017 eftersom de
inte genomförts av olika anledningar. Därför behövs också en översyn av i vilken mån
överförda och budgeterade investeringar faktiskt kommer att genomföras år 2017.
Denna översyn redovisas i tillsammans med investeringsförslagen för år 2018-2020.
Kriterier för investering finns i budgetstyrprinciperna som också finns i kommunens
budgetdokument. Notera att kostnader i ett projekt som leder till en investering, inte
alltid är en investeringsutgift, utan kan vara en ökad driftkostnad under projekttiden. Ett
exempel är inhyrda paviljonger. Sådana ökade driftkostnader måste ingå i driftbudgeten
för den verksamheten.

9.1 Investeringar i skattefinansierade verksamheter
Rev
budget/pr
ognos
2017

Nämnd, tkr

Budget
2017

Kommunstyrelsen

-243 261

-155 225

0

Plan 2019

Plan 2020

-178 104

-68 520

-204 200

-150

0

0

0

-6 245

-6 024

-17 695

-6 550

-6 550

-130

-100

-120

-120

-120

-1 130

-955

-1 230

-3 600

-300

-250 766

-162 454

-197 149

-78 790

-211 170

Plan 2019

Plan 2020

Bygg- och miljönämnden
Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd
Vård- och omsorgsnämnd
Summa

Budget
2018

9.2 Investeringar i taxefinansierade verksamheter
Verksamhet, tkr
VA-verksamhet
Avfallsverksamhet
Summa

Budget
2017

Rev
budget/pr
ognos
2017

Budget
2018

-94 858

-51 206

-90 000

-21 500

-20 000

-2 712

-2 770

-1 700

-9 000

-7 000

-97 570

-53 976

-91 700

-30 500

-27 000

Plan 2019

Plan 2020

9.3 Exploateringsinvesteringar
Rev
budget/pr
ognos
2017

Verksamhet, tkr

Budget
2017

Exploateringsinvesteringar och
ökning av omsättningstillgångar

-128 016

-97 765

-65 476

-34 306

-8 167

Summa

-128 016

-97 765

-65 476

-34 306

-8 167
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10 Finansiering
Budget
2017

Rev
budget/
prognos
2017

Budget
2018

Plan 2019

Plan 2020

Perioden
2017-2020

-250 766

-162 454

-197 149

-78 790

-211 170

-649 563

-97 569

-53 976

-91 700

-30 500

-27 000

-203 176

-128 016

-97 765

-65 476

-34 306

-8 167

-205 714

-11 210

-11 210

0

0

0

-11 210

-487 561

-325 405

-354 325

-143 596

-246 337

-1 069 663

Budgeterat resultat

12 015

12 015

21 836

27 108

24 566

85 525

Avskrivningar

55 927

55 927

63 100

74 400

79 900

273 327

Exploatering,
inkomster

111 681

37 140

146 819

98 463

32 078

314 500

Summa egen
finansiering

179 623

105 082

231 755

199 971

136 544

673 352

-307 938

-220 323

-122 570

56 375

-109 793

-396 311

37 %

32 %

65 %

139 %

55 %

63 %

tkr

Investeringsutgifter
Skattefinansierade
verksamheter
Taxefinansierade
verksamheter
Exploatering, utgifter
Medfinansiering
Citybanan
Summa
investeringar
Egen finansiering

Lånefinansiering
Egen finansiering av
investeringar,
procent

Finansieringsbehov
Investeringsbehovet för hela perioden från år 2017 till och med år 2020 beräknas till
1 070 miljoner kronor totalt inklusive taxefinansierade verksamheter och exploatering.
673 miljoner kronor kan finansieras med egna medel men 396 mkr måste lånas upp
under perioden.
Om investeringar genomförs enligt ovan kan således 63 procent av investeringarna
finansieras med egna medel och 37 procent finansieras med extern upplåning under
perioden.
Upplåningsbehovet för år 2018 beräknas till 123 mkr. Behovet kan variera i tid
beroende på om exploateringsprojekten följer tidsplanen.
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11 Kommunstyrelsen
11.1 Uppdrag och ansvarsområde
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har
uppsiktsplikt över nämnderna. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och
uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter samt har uppsikt över
verksamheter som bedrivs av kommunala bolag. Kommunstyrelsen förbereder samtliga
ärenden som ska tas upp i fullmäktige.
I verksamheten återfinns kommunens centrala funktioner för sekretariat,
kvalitetssamordning, säkerhet, upphandling, kommunikation, ekonomi,
löneadministration, personal- och arbetsgivarfrågor, IT samt ett kontaktcenter.
Kommunens tekniska avdelning och avdelningen för kultur och livsmiljö ingår i
kommunstyrelsens verksamhet.
11.2 Verksamhetsanalys
11.2.1 Befolkningsförändringar

Övergripande
600 000 kronor avsätts för ökning av Räddningstjänsten.
Administrativa avdelningen
Kontaktcenter
Med en befolkningsökning tillkommer ökning i alla handläggningsärenden, telefoni och
även besök i receptionen. Volymökningen kan hanteras inom befintlig ram.
Kommunikationsenheten
Projektet för Bålsta Centrum tar mer och mer tid och resurser från
kommunikationsenheten. Behovet ökar ju längre fram projektet framskrider.
Medborgare, verksamheter, och andra intressenter måste hållas uppdaterade. Det får till
följd att verksamheten inte kan utföra sina ordinarie arbetsuppgifter samt att övriga
verksamheter får sämre service och stöd. Kontinuerlig och positiv kommunikation
bäddar för ett lyckat projekt. För att lyckas med detta och för att avlasta tjänstemännen i
Bålsta centrum projektet krävs en resurs med helhetsansvar för intern- och
externkommunikationen för projektet, över tid och oavsett vilken verksamhet som
berörs eller har kommunikationsbehov.
Detta löses antingen genom utökade kommunikationsresurser, genom att ta bort andra
arbetsuppgifter från enheten, genom konsultstöd för projekten, alternativt genom att
verksamheten själva hanterar merparten av kommunikationen i samråd med
kommunikationsenheten. Kommunikationsenheten förordar en resurs kopplat till
projektet, som tillhör kommunikationsenheten, men som enbart arbetar med Bålsta
centrumprojektet. Finansieringen av ytterligare kommunikatörtjänst får lösas i samråd
med Bygg- och miljöförvaltningen. Medel för tjänsten äskas inte från
kommunstyrelsens förvaltning.
Personalavdelningen
Vid befolkningsökning ökar troligtvis antalet verksamheter i kommunal regi, vilket
också direkt leder till ökad efterfrågan av personal. Då Håbo kommun inte är ensam om
denna befolkningsutveckling i regionen så kommer det råda stor konkurrens om
personal med rätt kompetens.
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Förutom utökning av antal verksamheter så står kommunen också inför stora
pensionsavgångar och en relativt hög personalomsättning. Vikten av att arbeta med
kompetensförsörjning bedöms öka och också hur vi ska lyckas få ner
personalomsättningen.
Arbetet med att minska korttidsfrånvaron är redan uppmärksammat och behöver
fortsätta samt utvecklas.
Antalet löneutbetalningar kommer att öka.
Kultur och livsmiljö
Ökande befolkning skapar ökat tryck på anläggningarna inom avdelningens samtliga
enheter. Kultur och livsmiljö påverkas i stor omfattning då organisationen redan är
slimmad. Det medför ökat slitage, mer krav på hall-, anläggning och istider, högre
tillgänglighet till verksamheterna och ökad service. Fler besökare/grupper kräver högre
personaltäthet.
1. Barn- och ungdomsbibliotekarie, 1 tjänst. Från år 2019.
Fler barn och ungdomar i kommunen påverkar verksamhet, utbud och service för
målgruppen. Bibliotekslagen, §8 säger att bibliotek ska ägna särskild uppmärksamhet åt
barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning.
Bibliotekslagen säger också att särskild uppmärksamhet ska ges åt personer med
funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och
förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av
information. Många av verksamhetens besökande barn och ungdomar har olika typer av
funktionsvariationer. Kommunens nyantagna biblioteksplan för 2016-2019 tar också
fasta på detta.
Böcker och lek är viktiga delar i barns utveckling, inte minst vad gäller språket. Fler
förskolebarn betyder ökat behov av barnbiblioteksverksamhet i form av personal,
litteratur, lekfulla läsfrämjande åtgärder och lokaler. Att äga ett språk är grunden för att
kunna vara aktiv i samhällslivet. Språket är viktigt för att en ska göra sig förstådd och
förstå andra. För att en ska kunna kommunicera med myndigheter och kräva sin rätt i
olika sammanhang. Det är också ett sammanhållande kitt i samhället. En dålig
språkutveckling kan i förlängningen leda till problem, utanförskap och social
utslagning. Eftersom det inte bara är denna målgrupp som blir fler i antal behöver den
personal som finns i dagsläget arbeta med större grupper i alla riktningar vilket medför
större arbetsbelastning på befintlig personal och sämre service för till exempel äldre och
de som bor utanför Bålsta centrum. Den personal som finns i dag räcker inte till för att
nå ut med lässtimulerande verksamhet till kommunens barn vilket gör att verksamheten
inte klarar av att uppfylla lagen. Med rådande situation då ett flertal ungdomar skapar en
otrygg arbetsmiljö, hotar besökarna och förstör inredningen behöver ungdomssidan
stärkas upp för att kunna arbeta förebyggande och i akuta situationer. Det genom att
skapa goda konstruktiva relationer med ungdomarna. Erbjuda en meningsfull fritid
genom aktiviteter och programverksamhet de tycker om. Tjänsten behövs för att
biblioteket ska ha möjlighet att uppfylla biblioteksplanens mål och strategier.
2. Kulturverksamhet. Från år 2019.
Avdelningen saknar helt resurser till den offentliga konsten, inköp och underhåll, men
även för att kunna arbeta med kulturlivet i kommunen. För att kunna skapa god
livskvalité och trivsamma miljöer för den befintliga och ökande befolkningen krävs en
utökad budget med 600 tkr under tre år fördelat på 100 tkr inköp och underhåll av
offentlig konst/utsmyckning, 300 tkr barn och ungdomsarrangemang/ verksamhet,
200 tkr kultur inom vård och omsorg. Varje del har behov av utveckling eller
åtminstone lite arbete/fokus. I dag arbetas i huvudtaget inget alls med kommunens
Ekonomiska ramar budgetår 2018, plan 2019-2020

250

28(89)

kulturhistoria eller offentlig konst. Med en ökande befolkning finns stort behov att lägga
ett extra fokus.
3. Rondering Biblioteket. Från år 2019
Rörelsemönster och ungdomars beteende ändras över tid. Flera grupperingar av
ungdomar rört sig i centrum och vid Fridegårdshuset. Vid flera tillfällen har personal
och andra besökare varit med om hotfulla situationer. Möbler och inventarier har blivit
förstörda och bidragit till onödigt arbete och kostnadsökningar. I en redan slimmad
organisation med låg bemanning har biblioteket varit tvunget att stänga och minska
öppethållandet. Den otryggheten skapar dålig arbetsmiljö för personalen och en otrygg
miljö för besökare i alla åldrar. Biblioteket behöver hjälp från vaktbolag för att klara av
att hantera situationen.
4. Fritidsledare, 1 tjänst. Från år 2019
Fritidsgården K5 i Bålsta har fått och kommer att få ytterligare lokalökningar samt
behov av ombyggnad för musikverksamheten som på grund av utbyggnaden av Bålsta
centrum flyttas från Talltorp. Skejthall och spontanaktivitetshall har tillkommit under
2017. K5 har redan mer än fördubblat besökarantalet och för att kunna möta efterfrågan
med kvalitet och trygghet behövs ytterligare en tjänst för att kunna upprätthålla
verksamheten.
5. Rondering, lokalvård, tillsyn Rotundan. Från år 2019. Medborgarhuset Borgens lokal
Rotundan hyrs ut som festlokal vid till exempel bröllop och födelsedagar under helger
och behovet/efterfrågan ökar är det nödvändigt med rondering, utökat städ och utökad
tillsyn. Kostnaderna får inte läggas på hyran och uppskattas till 50 tkr per år.
Drift ny webb -50 tkr och för att möta efterfrågan på e-medierna krävs årlig ökning av
budget om -100 tkr. Biblioteket har beviljats 300 tkr i investeringsmedel för ny webb,
ytterligare 50 tkr behövs för driften. Vad har en biblioteksplan för värde?
Bibliotekslagen stipulerar att en kommun ska ha en biblioteksplan. Lagen innebär att
Håbo kommun behöver stärka och utveckla tillgång till biblioteksservice för att ge alla
tillgång till bibliotekets tjänster och utbud. Här lyfts bibliotekens betydelse för det
demokratiska samhällets utveckling, deras roll för kunskapsförmedling och fri
åsiktsbildning samt betydelse för att främja litteraturens ställning. Pendlarkommunen
Håbo ska erbjuda ett tillgängligt bibliotek, ge förskolor och boende utanför tätorten
tillgång till biblioteksservice samt anpassa lokaler och utbud som svarar mot behov hos
prioriterade grupper. Barn och ungas språk och läsning och de prioriterade grupperna
lyfts, samt behovet att förstärka medieutbudet för de prioriterade målgrupperna barn och
unga, funktionshindrade, personer med annat modersmål och de nationella
minoriteterna. Enligt bibliotekslagen ska bibliotek också tillhandahålla e-medier. Allt
fler hittar till e-medierna och då biblioteken betalar per lån ökar kostnaden oavbrutet.
Driftsbudgeten behöver förstärkas för att kunna uppfylla målen i bibliotekslagen. Det
finns inte utrymme inom ram att klara de mål och strategier som finns angivna i
Biblioteksplan 2016-2019. I tjänsteskrivelsen för biblioteksplanen står att: Om
nedanstående punkter ska kunna genomföras/prioriteras krävs resurstillskott, vilket
kommer att beaktas i den årliga verksamhetsplanen och i budgetarbetet inom respektive
nämnd. Avdelningen har inte möjlighet att omfördela medel så att målen kan uppfyllas.
Övriga kostnader som uppstår till följd av framtida befolkningsförändring
Flera av kommunens idrottsanläggningar är i dåligt skick. Ny simhall behöver
färdigställas inom en 5-årsperiod och ny ishall inom 10 år. Även
utomhusanläggningarna är i dåligt skick. Konstgräset behöver bytas, idrottsplatsen
rustas upp och en ersättning för Björkvallen behöver komma till stånd. Ett helhetsgrepp
bör tas för idrottsanläggningarna och en utredning om framtida placeringar skyndsamt
genomföras. En tänkbar placering för ett flertal av anläggningarna är Futurum.
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Flera större investeringar och utmaningar kommer att behöva hanteras inom kort för att
kunna förvalta och bibehålla anläggningsbeståndet samt erbjuda säkra anläggningar.
Samtliga kommer kräva utökad ram för kapitaltjänstkostnader. Följande finns med i
investeringsbudgeten:
- Nytt bibliotek med blackbox och utställningsytor behövs då Håbo bibliotek är
trångbott och verkar i lokaler som inte är helt ändamålsenliga. Placeringen skapar idag
oönskade problem som exempelvis skadegörelse och otrygghet för besökare och
personal. Planer för bibliotekets framtida utformning och placering måste tas fram. Den
fysiska platsen bibliotek ska vara relevant både i dag och i framtiden och vara utformad
så att den bidrar till att uppfylla de krav som ställs i bibliotekslagen.
- Av ”livslängden” på simhallen återstår cirka 5 år. Beslut om ny simhall måste tas
omedelbart om en ny ska kunna stå klar innan den gamla måste tas ur bruk. Det bör
avsättas utredningsmedel under 2018. Det innebär stora kostnader för simundervisning
och transporter och svårare för skolan att uppfylla läroplanen om att alla ska vara
simkunniga i årskurs 5 utan simhall i kommunen. Föreningar som använder simhallen
blir utan anläggning och tvungna att söka sig till annan kommun alternativt lägga ner
sin verksamhet. Det får stora konsekvenser för den enskilda individen bland annat i
form av högre kostnader eller längre resor. Ur ett folkhälsoperspektiv är detta inte att
föredra.
- Vad gäller idrottsanläggningar utomhus finns behov av upprustning av Gröna Dalens
idrottsplats samt ersättning för Björkvallen med anpassning för dagens behov.
Avsaknad av matcharena och plats för friidrott i kommunen om ingen upprustning sker
och ersättningsplan anläggs bidrar till ett fattigare fritidsutbud och att barn, ungdomar
och vuxna i alla åldrar skulle få söka sig bort från kommunen för att kunna utöva sin
idrott. Det i sin tur medverkar till ökat resande, utarmning av föreningslivet och en aktiv
fritid. Ur ett folkhälsoperspektiv är detta inte att föredra.
Nöjdmedborgarindex (NMI) kommer att påverkas negativt om dessa investeringar
uteblir.
Tekniska avdelningen
Tekniska avdelningens verksamheter påverkas i stor omfattning av befolknings- och
demografiska förändringar. I takt med kommunens utbyggnad tillkommer ytor att sköta
och ansvara för, samtidigt som det vistas allt fler människor i dessa områden vilket
också medför ökat slitage och nedskräpning och liknande. Samtidigt ställs det allt högre
krav och förväntningar från allt fler på att det offentliga rummet ska vara städat, snyggt
och tryggt.
I dagsläget är verksamheten dimensionerad för att förvalta det som redan finns. Behovet
av förändrad ram är följaktligen en konsekvens av demografiska förändringar. Det är
också en konsekvens av en rad fattade beslut, såsom upprustning av befintliga parker,
satsning på om-, till- och nybyggnad av förskolor och skolor, nybyggnation av
äldreboende, men framförallt antagande av detaljplaner för tillkommande bebyggelse,
gata, park, VA och liknande. Som en konsekvens av ökade åtaganden för kommunen
bör förutsättningarna för drift och skötsel av gator, gång- och cykelvägar, parker med
mera, ges de möjligheter som motsvarar medborgarnas förväntningar och som gör att vi
kan utveckla och bibehålla en fungerande och trevlig miljö i kommunens offentliga
rum.
Exempel på utökade ytor och utökade driftskostnader är Bålsta centrum och området
Frösundavik. Under de närmast åren kommer många nya bostäder med kommunal
infrastruktur i form av gator, parker och vatten och avlopp att byggas. Det innebär att
kommunen får kraftigt ökade ytor och anläggningar att sköta och underhålla i form av
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gator, gångvägar, gatubelysning, alléträd, gräsytor, planteringar, sittplatser, lekplatser,
bollplan, dagvattenstråk, naturmark och strandområde.
Gatu- och parkenheten
Gatu- och parkenhetens bedömning är att den totala driftbudgeten behöver utökas med
minimum 1435 tkr under 2018 för att sköta drift och underhåll av ytor som tillkommit
på grund av exploateringar. Se bilagor med grovt uppskattade beräkningar utifrån de
förutsättningar som funnits vid tidpunkten för beräkningen.
Det nya bostadsområdet Frösundavik innebär ökad drift- och underhållskostnad med på
sikt cirka 1 500 tkr årligen för gator, belysning, lekplatser och grönytor. Tillkommande
kostnader jämfört med exploateringsbudget är drift och underhåll av strandområdet som
inte ingick från början. I kommunens vision "Vårt Håbo 2030" uttrycks att Håbo ska
vara den naturnära Mälarkommunen genom att tillgängliggöra natur och vattenmiljöer
för boende och besökare och Frösundaviks strandområde har tagit oss ett steg närmare
visionen.
Fastighetsenheten
Tillkommande invånare leder till ökad efterfrågan på platser i förskola och skola, men
även på särskilda boenden. Dialog förs med ansvariga förvaltningar för att upprätthålla
god framförhållning. Respektive förvaltning måste dock själva beakta ökade kostnader
för sitt nya eller förändrade lokalbehov.
På grund av kommunens expansion bedömer fastighetsenheten att driftbudgeten för
årlig skötsel av utemiljöer på förskolor och skolor måste öka. Utemiljöerna på förskolor
och skolor är i stora behov av skötsel och driftbudgeten utökas med 3 000 tkr för 2019
och 1 000 tkr för 2020.
Motsvarande gäller behovet av tillsyn och skötsel av kommunens lokaler. För att
bibehålla värdet av kommunens lokaler måste stora insatser göras. Driftbudgeten ökas
med 2 000 tkr för 2019 och 1000 tkr 2020.
I ovan angivna kostnader är en generell kostnadsökning på 2 % per år medräknad samt
hänsyn har tagits till viss del tillkommande ytor.
Lokalvården
Utökad verksamhet i kommunens övriga verksamheter, särskilt inom skola och
äldrevården leder till mer ytor att städa. En utökning inför 2018 behövs med 300 tkr.
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Verksamhet, tkr

2018

Räddningstjänsten

-600

2019
-400

KuL: 1. Barnbibliotekarie

-550

KuL: 2. Kulturverksamhet

-200

KuL: 3. Rondering biblioteket

2020
-400
-200

-50

KuL: 4. Fritidsledare

-450

KuL: 5. Rondering, lokalvård, tillsyn Rotundran

-50

KuL: E-medier och ny webb

-150

Gata: Frösundavik SMÅA

-835

-97

Gata: Bålsta C, ny parkering samt etapp 1

-140

-440

Gata:Viby Äng, område E, E-2 (Lupinvägen)

-75

-75

Gata: Väppeby Äng, Boklok och Götenehus

-130

-131

-100

Gata: Björkvallen, Boklok

-114

Gata: Dragets industriområde

-170

-85

Gata: Tvåhus

-429

Gata: Logistik Bålsta, kvarter 3, etapp 1-A och 1-B

-85

Gata: Logistik Bålsta, kvarter 3, etapp 2-A, 2-B, 3

-428

Gata: Kalmarsand, Frösundavik Wästbygg, Mellanby (osäker
tid för start, kalkyl saknas)
Fastighet: Skötsel av utemiljö på förskolor och skolor

-3 000

-1 000

Fastighet: Skötsel och tillsyn av kommunens lokaler

-2 000

-1 000

-7 678

-3 671

Utökad lokalvård

-300

Summa

-2 335

varav ökad internhyra för nya lokaler exklusive
kapitalkostnad

11.2.2 Förändrade lagar och förordningar

Administrativa avdelning
Dataskyddsförordningen (GDPR) innehåller regler om hur man får behandla
personuppgifter. Förordningen börjar gälla 25 maj 2018 och ersätter
personuppgiftslagen (PuL). GDPR medför att vi måste ha rutiner och system för att
förebygga och förhindra dataläckage från kommunen. Förändringen innebär enbart
förändringar i rutiner och hanteras inom budget.
Rutiner för informationssäkerhet kommer att tas fram i samband med införande av
förvaltningsmodell för verksamhetssystem. Teknisk utrustning som möjliggör
effektivare logghantering installeras samt möjlighet att skicka krypterad e-post vid
behov.
Ny kommunallag väntas gälla från 1 jan 2018. Den föranleder vissa administrativa
åtaganden som bör kunna hanteras inom ordinarie budget. Kostnader för vissa
utbildningsinsatser inom lagen förväntas uppkomma. Även ny förvaltningslag antas
gälla från 1 juli 2018. Även denna föranleder behov av vissa utbildningsinsatser som i
sin tur föranleder vissa kostnader.
Bedömningen är att kostnaderna bör kunna hanteras inom ram.
Plan- och utveckling
Plan- och bygglagen förändras kontinuerligt. Inom planeringsområdet har under senare
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år genomförts en del lagändringar för att stödja effektivare planprocess, och det kommer
med all säkerhet följa fler sådana ändringar framöver. Utifrån de nya reglerna ges goda
möjligheter för Håbo kommun att effektivisera planprocessen, få en process som är
tydlig och förutsägbar samtidigt som den ger utrymme för förankring. Det går till
exempel att få till en snabbare planprocess med färre beslutssituationer och finna former
för alternativa sätt till erforderlig förankring.
11.2.3 Förändringar i verksamheten

Anpassa organisation för Håbo kommun i tillväxt
Håbo kommun har på senare år kommit att bli än mer attraktiv för bostadsbyggande och
företagsetableringar vilket genererar ett högt tryck på organisationen för att hantera
intresset och utbyggnad i den takt som den politiska nivån önskar. Kommunens
organisation kopplat till fysisk planering, exploatering och genomförande behöver
anpassas till den nya situationen. För att lyckas krävs ett förvaltningsövergripande
helhetsgrepp uttalat från kommunledningen som styr upp förutsättningarna. Flera steg
har redan tagits mot en bättre anpassad organisation. Till exempel har en projektmodell
lanserats under 2016 och ett nytt tidsredovisningssystem införts. Plan- och
utvecklingsavdelningen har också kunnat öka antalet planerare, dock är det svårt att
rekrytera kompetenser med erfarenhet samtidigt som viss personalomsättning råder.
Håbo kommun ligger i en överhettad region där många konkurrerar om dessa
kompetenser.
Mest angeläget i nuläget är resursförstärkning inom den tekniska verksamheten.
Budgetförslaget inför 2018 föreslår därför två nya tjänster som projektledare inom gata
respektive fastighet som uteslutande ska arbeta med framtagande och utveckling av
projekt kopplat till investering och exploatering. Inom va-verksamheten handlar det
först och främst om att återbesätta vakanta tjänster och dessutom tillse att erforderliga
resurser kopplat till nyanläggning rekryteras. Såväl ny teknisk chef som ny va-chef
kommer att ha fokus på att bemanna efter behovet. Utökade resurser inom va hanteras
inom det taxefinansierade kollektivet. Den tekniska avdelningen bör också ta ansvar för
upphandling och genomförande av utbyggnad av infrastruktur inom va, gata och park.
För att klara det sistnämnda behöver kommunen också byggprojektledare som mer i
detalj kan följa och vid behov styra konsulter och entreprenörer.
När det gäller plan- och utvecklingsavdelningens resurser pågår under 2017 rekrytering
på de vakanta tjänsterna. Tillgängliga medel efter omprioriteringar gör nu att det
handlar om fem tjänster. Ytterligare ett par tjänster (ej finansierade) bedöms erfordras
under 2018. Under kommande år övergår projektet Bålsta centrum i sin första
genomförandefas samtidigt som ytterligare etapper planläggs. Av största vikt är att
kommunen till dess har väl avvägda egna resurser inom genomförandefasen, samt har
såväl administrativt stöd inom projektet och resurser som klarar det ökade kravet på
kommunikation. Till del kan behovet av ökade insatser på kommunikation lösas
tillsammans med de aktuella byggherrarna med upplägg kring samfinansiering.
Föreliggande budgetförslag tar flera steg mot en bättre anpassad organisation för att
klara tillväxten inom planering och genomförande, men det bedöms inte tillräckligt.
Kommunledningen avser arbeta vidare med uppdraget och tillse att även de nya
cheferna på tekniska kan ha möjlighet att delta i processen. Avsikten är att till höstens
arbete med detaljbudget ha ett förslag till strategi som utvecklar organisationen mot att
kunna svara upp mot önskad byggtakt. Samtidigt gäller det att hitta balansen mellan
tillväxt och tröskeleffekter kopplat till kommunal service. Det är känt att ytterligare
förskolor, skolor, gymnasieplatser, vård- och omsorgsboenden kommer att behövas
samt att kapaciteten för vatten- och reningsverken är under utredning.
Ekonomiska ramar budgetår 2018, plan 2019-2020

255

33(89)

Genom att ha en organisation anpassad för önskad tillväxt så genereras också intäkter
till kommunen från markförsäljningar, planavtal, karttjänster, avgifter för bygglov,
gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter för VA och liknande. Dessa intäkter ger
kommunen förutsättningar att bättre klara de kostnader som tillväxten medför.
Övergripande
Kommunhuset ska utvecklas till en aktivitetsbaserad arbetsplats under 2017-2019. Tre
projekt (fysisk, digital, människa) startas under 2017 och löper parallellt under alla tre
år. Finansiering sker år 2017 från gemensamma projektmedel. Under det första året sker
planering och förberedelser och under 2018 och 2019 kommer de stora förändringarna
att ske. Här redovisas samtliga driftkostnader för projekten inklusive kapitalkostnader
för ombyggnation och angivna inventarier samt projektkostnader, evakueringslokaler,
internservice mm.
Observera! Alla kostnader har inte kunnat beräknas än (saknar bland annat kostnad för
ny ventilation) varför summan som anges inte är en total.
Administrativa avdelningen
IT-enheten
153 tkr årlig löneökning klaras genom uppsägning av avtal gällande klientskydd,
konsolidera virtualiseringsplattformen vilket medför att vi kan säga upp avtal gällande
backupplösning, säga upp medlemskap i KOMMITS samt skjuta upp byte av datorer.
Dataskyddsförordningen som träder i kraft maj 2018 kräver säkerhetsutrustning för att
kunna spåra informationsläckage och i möjligaste mån förhindra detta, kostnad 170 kr
per år.
VPN och antivirus klient: -50 tkr. Detta för att kunna möta kraven som aktivitetsbaserad
arbetsplats medför (ej med i tabellen)
Det finns alltid en kostnad kopplad till införande av en ny e-tjänst till exempel olika
former av integrationslösning som måste installeras.. Det har visat sig att detta faktum
gör att det går långsamt med införandet av fullödiga e-tjänster. Ett förslag är att ha en
central pott för att snabba på processen. Stoleken på potten är beroende av
ambitionsnivån. Som exempel är kostnadsbilden för att införa Mina meddelanden:
Anslutningskostnad för Mina Meddelanden hos CGI: 30.000 – 60.000 kr, fast
månadskostnad: 2.500 kr, distributionskostnad per dokument som skickas: 0,50 kr
”Tillkommer” kostnad för de mottagare/invånare som inte är anslutna till Mina
Meddelanden. Den kostnaden(ca 5 kr) har vi ju redan idag för 100% av mottagarna.
Mina Meddelanden som tjänst hos Skatteverket är gratis. Införande av digital signering
med eSignatur bedöms kosta ungefär 250 tkr vilket budgeteras år 2019.
Kansli
De effektivitets- och kvalitetsförbättringar som kansliet fokuserar på under tidsperioden
kommer till största del att handla om justeringar av arbetssätt och ett effektivare
nyttjande av befintliga system.
Däremot innebär införandet av e-arkiv att tjänsten som arkivarie blir alltmer strategisk
viktig. I dagsläget finansieras tjänsten via projektbudget, men tjänsten behöver
permanentas som del av ordinarie personalbudget. Detta bedöms kunna genomföras via
omdisponering av befintlig kapitalkostnadsbudget inom kansliet. Däremot kan framtida
anslutningar och leverans till e-arkivet generera kostnader. Dessa går dock inte att
fastställa i dagläget.
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Kommunikation
Ny upphandling kan påverka fasta kostnader för webb/intranät: Avtal för drift och
utveckling av Håbo kommuns webbplats samt intranät HÅBOin går ut 2017. Ny
upphandling genomförs under året vilket kan påverka verksamhetens fasta kostnader.
Fokus på rutiner och upplärning 2017: All personal på avdelningen är nyanställda,
vilket gör att årets prioritering handlar om att lyckas hålla verksamheten igång parallellt
med utbildning, upplärning och genomgång av arbetssätt och rutiner. 2018 kan
verksamheten fortsätta med översyn kring effektivisering och digitalisering.
För att klara budget 2018 med löneökning inom ram kommer verksamheten sluta
erbjuda de kostnadsfria klarspråksutbildningar med extern föreläsare man tidigare varje
år erbjudit till all personal i kommunen. Resterande minskning sker från budgeten för
utveckling av Håbo kommuns webbplats och intranät. Detta innebär att medel får
tillskjutas från annat håll vid eventuella utvecklingsbehov.
Kontaktcenter
Arbeta med telefonstatistiken för att se om vi bemannar på bästa sätt för att uppfylla
tillgänglighetsmålet. Samt kunna erbjuda generösa besökstider för S-protokoll och BUS
och övrig handläggning. Förbättra redan befintliga rutiner för att frigöra ytterligare tid.
Arbeta med att styra bort det som är internt från Kontaktcenter (med hjälp av
förvaltningarna). Kontaktcenter skulle då få 8-10 timmar i månaden till att förbättra det
externa arbetet.
Under 2017 planeras fler handläggningsärenden flyttas till Kontaktcenter exempelvis
utdelningen av alla skolkort (inklusive Fridegård), P-tillstånd, modersmålsplacering,
beredning av klagomålsärenden angående skolskjuts och synpunktshanteringen för hela
kommunen. Efter genomförda utbildningsinsatser inom bygg kommer även
ärendevolymen öka inom detta område. Dessa utökningar bör kunna hanteras inom ram
om överenskomna förutsättningar hålls och att den interna supporten till verksamheten
minskar.
För 2018 diskuteras möjlig utveckling för att även hantera ruttplanering för skolskjuts
inkl taxi. Hantering av färdtjänst/riksfärdtjänst är möjlig efter utbildning och
rutinöverlämning. Utökning av stödet till VA-kundtjänst bör ses över. Ett område för
utveckling är att se över behovet av administrativt stöd för försörjningsstöd.
Kontaktcenter kan ta hand om klientens första besök och säkerställa att alla nödvändiga
uppgifter finns till handa för vidare handläggning och bedömning. Detta skulle medföra
en snabbare ärendehantering än i dagsläget samt avlasta en redan hårt ansträngd
verksamhet. För dessa utökningar under 2018 och framåt behöver finansieringen säkras
antingen via en ramökning eller ramjustering mellan förvaltningarna.
Personalavdelningen
Ökat volymantal kan hanteras med utvecklade strukturer och teknik. Uppgradering
lönesystem inklusive arbetskostnad, serverbyte och engångslicens, cirka 400 tkr endast
år 2018, varav Trosa kommun förväntas finansiera 50 %. Återstår 200 tkr att finansiera
för Håbo kommun endast år 2018.
Löneökningen är cirka 120 tkr år 2018 exklusive det som finansieras av Trosa kommun.
En besparing kan troligtvis göras på 60 tkr totalt för portokostnader i och med införande
av e-lönebesked i Håbo och Trosa kommun. För att finansiera resterande löneökning
måste budgeten för licensavgifter för mjukvara minskas med resterande belopp. Det
innebär att HR-systemet för rehabilitering och digitala chefshandboken inte kan
genomföras. Denna budget har inte tillförts avdelningen som extra medel utan har
avsatts från avdelningen ordinarie budget.
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Föreslås att avdelningen får utökad budget med cirka 100 tkr för HR-system som
flextid, rehabilitering, lönekartläggning och digital chefshandbok.
Total ökning 2018 är 300 tkr. Till år 2019 kan 200 tkr minskas för lönesystemet.
Hänsyn har inte tagits till löneökning år 2019-2020.
Portokostnader sänks i och med införande av digitala lönebesked år 2017. Det minskar
behovet av ökad budget under förutsättning att det inte planeras för utveckling av
digitala HR system.
Kultur och livsmiljö
Stor differens mellan 2017 och 2018 då de besparingar som gjordes för att klara 2017
mestadels var tillfälliga och kostnaden återkommer 2018.
Ökade kostnader för föreningslokaler med kontrakt uppstår år 2017 i och med förnyelse
av kontrakt med föreningar, cirka 400 tkr. Kostnader för projektledning nationaldagen
och Håbo festdag samt Fridegårdspriset (prissumma och genomförande) 550 tkr, är
kostnader som finns kvar år 2017 trots att budgeten drogs in för dessa ändamål vid
ramtilldelning.
Kultur och livsmiljö behöver därför i storleksordningen 951 tkr för 2018 för att klara att
upprätthålla verksamheten, när föräldralediga återkommer, vakanta tjänster tillsätts och
Fridegårdspriset delas ut (genomförs vartannat år).
Löneökningen för 2018 hanteras inom ram varav 51 tkr tas från föreningsbidraget.
Håboalliansen tillför kommunstyrelsen 1 miljon kronor för ökning föreningsbidrag.
Tekniska avdelningen
För att möta kommunens expansion med många nyexploateringar behöver
verksamheten förstärkas med projektledare inom framförallt gatu- och parkenheten, VA
och fastighetsenheten. Innan avdelningen kan anställa måste kommunen som helhet
sätta nödvändiga processer, från planläggning till förvaltning, som reglerar vem som gör
vad, hur finansiering ser ut med mera.
Gatu- och parkenheten
Arbete med samråd kring detaljplaner, ritningsgranskning och deltagande i själva
byggprocessen (kontroll, uppföljning mm) kräver allt mer tid. Om enheten ska klara sitt
grunduppdrag behövs en projektledare med exploateringar och andra nybyggnationer
som sitt huvuduppdrag. Kostnad för en sådan tjänst beräknas till 680 tkr/år men tjänsten
förutsätts finansieras till 75% i exploaterings- och investeringsprojekt. Äskandet innebär
därför en utökning av driftbudgeten med 170 tkr årligen.
Gator och gång- och cykelvägar består inte enbart av beläggningar. Det löpande
underhållet kräver årligen åtgärder som mindre reparationer av kantsten, räcken,
justering av stödremsor, kantskärning, vägtrummor, skyltar, mindre linje- och
symbolmålningar, dikesrensningar mm. Idag finns inte utrymme för att åtgärda detta.
Det leder istället till att större investeringar behöver utföras för att återskapa det som
tillåtits förfalla. Ett tillskott i driftbudgeten skulle vara ekonomiskt effektivt genom att
det då går att undvika behovet av många större investeringar. Äskandet innebär en
utökning av driftbudgeten med 1 500 tkr i steg fram till år 2020 då rätt nivå har
uppnåtts. Efter denna ramökning krävs kompensation för kostnadsökningar för att
upprätthålla nivån.
Budget för löpande underhåll av gatubelysningen är idag 2,1 mkr (exklusive
energikostnader). I denna ska inrymmas seriebyten, besiktningar, reparationer (kablar,
säkringshållare, ljuskällor, trafikskador mm). För att vidmakthålla anläggningarnas
Ekonomiska ramar budgetår 2018, plan 2019-2020

258

36(89)

värde och ge en säker och fungerande gatubelysning behöver budget utökas med
1,2 mkr fram till år 2020 då rätt nivå har uppnåtts. Efter denna ramökning krävs
kompensation för kostnadsökningar för att upprätthålla nivån.
Även park- och naturmark lider av eftersatt underhåll. Inom dessa ytor ryms bland annat
lekplatser, gräsytor, planteringar, bostadsnära skogar och renhållning av ytorna. Det
löpande och planerade underhållet av park-och naturmark har legat på en minimal nivå.
För att lyfta nivån och på sikt återskapa säkra, funktionella och estetiskt tilltalande
anläggningar krävs tillskott till nuvarande driftbudget med 1 000 tkr fram till år 2020 då
rätt nivå har uppnåtts. Efter denna ramökning krävs kompensation för kostnadsökningar
för att upprätthålla nivån.
I början av 2017 tog Håbo kommun över mark från Håbo Marknads AB. Gatu- och
parkenheten har fått ansvaret för drift och underhåll av bland annat skogarna, 372
hektar. Övertagandet skapar mer arbete med planering och uppföljning samt kontakter
med allmänheten för gatu- och parkenheten. Håbo Marknads AB har de senaste åren
haft något större intäkter än utgifter för förvaltningen av dessa skogar. Trots detta
behövs tillskott i enhetens budget för att möta de kostnader som uppstår genom bland
annat ökad arbetsbelastning/inköp av tjänster och skötsel av övriga ytor öppna, ej
brukade ytor samt vissa markvägar. Budget föreslås utökas med 200 tkr fram till 2020
då rätt nivå har uppnåtts.
Fastighetsenheten
Kommunens expansion inom samtliga verksamheter ställer allt högre krav på
specialistkompetenser i den egna verksamheten. För att minska beroendet av externa
projektledare och konsulter bör enheten utökas med en projektledare för nyproduktion.
Över åren finns behov av tekniska utredningar som underlag i det löpande arbetet.
Kostnaden bedöms till 800 tkr årligen, en utökning av budget. Arbetet med att
uppdatera och digitalisera kommunens ritningar måste fortsätta. Uppdatering av
ritningarna ner på rumsnivå krävs för att bland annat lokalvården ska kunna göra
kvalificerade beräkningar av städytor. Korrekta ritningar är förutsättningen för att få in
rätt priser vid olika typer av upphandlingar av t ex underhållsåtgärder. Kostnaden
bedöms till 1 000 tkr årligen. Dessa 1,8 mkr föreslås läggas in i internhyresmodellen
utan kompensation till de förvaltningar/nämnder som hyr. Effektiviseringskrav uppstår
således för förvaltningar/nämnder.
Lokalvårdsenheten
Kommunens lokalvård finansieras via ramtilldelning från kommunfullmäktige.
Lokalvården vill införa en ny finansieringsmodell genom ett "köp- och säljsystem".
Från nu och med målet att vara färdigt under hösten 2017 utreds hur ett sådant system
kan se ut i Håbo. Ett införande kan sedan göras till halvårsskiftet 2018 eller till nyåret
2019.
Förändring och tillämpning av Folkhälsomyndighetens Allmänna råd leder till kraftigt
utökad verksamhet för lokalvården inbegripandes bland annat helgstädning på boenden
och idrottsanläggningar. Om de allmänna råden ska tillämpas fullt ut i Håbo kommun,
vilket bestäms via miljöavdelningen så innebär det en utökning med 6 deltidstjänster
motsvarande cirka 1 miljon kronor/år.
Taxefinansierade verksamheter
Vad gäller avfallsverksamheten är bedömningen att taxan de närmaste åren kommer att
vara stabil. En taxepåverkande förändring som kan ske är dock om regeringen kommer
att fatta beslut om att kommunerna ska ta över ansvaret för förpackningsinsamlingen.
Ett sådant beslut kan möjligen tvinga fram andra insamlingsmetoder vilket i sin tur kan
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kräva nya investeringar.
När det gäller VA-verksamheten är läget mer svårbedömt. Det närmaste året krävs
endast en regelrätt indexhöjning av taxan för att hålla intäkterna på samma nivå som de
externa kostnadsökningarna. Sett över längre tid är det svårare att bedöma
taxeutvecklingen eftersom kommunen nu har igång en utredning om framtidens VAförsörjning. Beroende av den utredningen med påföljande inriktningsbeslut i
fullmäktige så blir konsekvenser och investeringsbehov helt olika. Taxan kommer också
att kunna påverkas av var och hur kommunen beslutar att större exploateringar ska ske.
Beslut om exploateringar på "fel" plats kan innebära tiotals miljoner i investeringsbehov
men låga intäkter.

Verksamhet, tkr

2018

2019

Kontaktcenter: Ny kommunvägledare

-440

IT: Säkerhetsutrustning pga nya dataskyddsförordningen

-170

IT: Digitala signaturer

2020

-250

Personalavdelningen

-300

Internationellt arbete

200
-50

KuL, för upprätthållande av verksamhet

-951

Politisk satsning, ökning föreningsbidrag

-1 000

Projektledare gata och fastighet

-340

Löpande och planerat underhåll gator och gång- och
cykelvägar

-400

-400

-700

Löpande och planerat underhåll gatubelysning

-300

-200

-700

Löpande och planerat underhåll park och naturmark

-300

-200

-500

Skötsel av f d Håbo Marknad AB:s ytor

-150

Gatubelysning, minskad enerigkostnad vid utbyte till LED

-50

252

Fastighetsutredningar för driftfrågor, -800 ska ingå i
internhyran, ingen kompensation nämnder för höjd nyra
Fastighetsförvaltning - ritningar, - 1000 ska ingå i
internhyran, ingen kompensation nämnder för höjd hyra
Folkhälsomyndighetens allmänna råd i lokalvården
Ekonomiavdelningen justeringspost

-1 000
34

Summa

-4 065
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-1 900
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11.2.4 Ändrade kapitalkostnader för nya lokaler, anläggningar och
fastigheter
Tkr

2018

2019

2020

Kapitalkostnader för investeringar t o m år 2016

-48 995

-46 588

-45 808

Kapitalkostnader för investeringar år 2017-2020

-7 163

-16 313

-21 422

-56 158

-62 901

-67 230

Avgår budgeterade kapitalkostnader för år 2017

54 799

54 799

54 799

Summa ändrade kapitalkostnader

-1 359

-8 102

-12 431

Totala kapitalkostnader

Kultur och livsmiljö
Budget kapitalkostnader år 2017 1 965 tkr, prognos 2018 2 907 tkr. Nytt till år 2018 är
ytskikt Gröna Dalens konstgräs 542 tkr och Lundby nytt ridhus 400 tkr. Prognos
2019 3,8 mkr, nytt år 2019 är fotbollsanläggning 932 tkr.
Tekniska avdelningen
Fastighetsenheten minskar till år 2018 med 1 574 tkr (främst pga framflyttade
investeringar), ökar till år 2019 med 3 709 tkr och ytterligare 112 tkr år 2020. Gatu- och
parkenheten ökar 1 991 tkr år 2018, ytterligare 2 154 tkr år 2019 och ytterligare
4 304 tkr år 2020. Ökade kapitalkostnader till följd av exploateringar är inräknade i
gatu- och parkenheten under planperioden för de projekt som har fastställd
exploateringsbudget.
Ökade kapitalkostnader för VA och avfall ingår inte eftersom det är taxefinansierade
verksamheter som inte har budgetram.
11.2.5 Budgetjusteringar
11.2.6 Sammanställning
Förändring från budget 2017, tkr

2018

2019

2020

Befolkningsförändringar

-2 335

-7 678

-3 671

Förändringar i verksamheten

-3 065

-1 900

-1 950

Ändrade kapitalkostnader (nya lokaler, anläggningar och
fastigheter)

-1 359

-6 743

-4 329

-16 321

-9 950

Budgetjusteringar
Politisk satsning

-1 000

Summa

-7 759
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11.2.7 Driftbudget
Bokslut
2016

Prognos
2017

-789

-1 441

-1 441

0

-1 441

-1 441

-1 441

0

-7

-7

0

-7

-7

-7

Kommunstyrelse

-3 576

-2 960

-2 960

0

-2 960

-2 960

-2 960

Socialnämnd
(handikapp- och
pensionärsråd)

-212

-181

-181

0

-181

-181

-181

Stöd politiska partier

-943

-1 000

-1 000

0

-1 000

-1 000

-1 000

Revision

-992

-1 139

-1 139

0

-1 139

-1 139

-1 139

Tillstånd lotterier

27

20

20

0

20

20

20

Medlemsavgifter

-2 667

-2 600

-2 600

0

-2 600

-2 600

-2 600

-53

-100

-100

50

-50

-100

-100

-366

-1 255

-1 255

0

-1 255

-1 255

-1 255

-1 250

-1 250

-1 950

-3 200

-3 700

-4 700

Tkr
Kommunfullmäktige
Valnämnd

Vänortsverksamhet
Nämndadm
Kommungemensam

Budget
2017

Föränd
r 17/18

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

Gator och vägar

-19 610

-20 255

-20 236

-3 399

-23 635

-25 063

-27 484

Gatu/park drift/
underhåll

-7 283

-9 801

-9 826

-170

-9 996

-9 996

-9 996

Parker

-4 086

-3 367

-3 361

-925

-4 286

-4 486

-4 986

-741

-881

-881

-4

-885

-885

-885

-19 075

-19 900

-19 900

-600

-20 500

-20 900

-21 300

-194

-255

-255

0

-255

-255

-255

-4 422

-3 724

-3 724

-1 154

-4 878

-4 878

-4 878

-356

-360

-360

0

-360

-360

-360

Allmän
kulturverksamhet

-3 412

-2 239

-2 423

57

-2 366

-2 566

-2 766

Bibliotek

-7 388

-7 736

-7 552

-123

-7 675

-8 425

-8 525

-23 448

-23 066

-22 785

-1 497

-24 282

-24 332

-24 332

Fritidsgårdar

-3 024

-3 829

-3 829

115

-3 714

-4 164

-4 164

Kultur-och
livsmiljöadm

-1 559

-2 172

-2 172

-337

-2 509

-2 509

-2 509

3 185

208

-602

1 404

802

-4 198

-6 198

-12 979

-13 669

-13 559

-300

-13 859

-14 859

-14 859

Teknisk avd övergr

-446

-1 860

-2 005

0

-2 005

-2 005

-2 005

Ekonomiavdelning

-6 041

-7 212

-7 212

34

-7 178

-7 178

-7 178

Personalavdelning

-7 316

-7 535

-7 535

-300

-7 835

-7 635

-7 635

Upphandling

-4 430

-4 863

-4 863

0

-4 863

-4 863

-4 863

-11 825

-13 069

-13 069

-170

-13 239

-13 489

-13 489

-1 106

-1 200

-1 200

0

-1 200

-1 200

-1 200

-13 663

-13 929

-13 922

-440

-14 362

-14 362

-14 362

-158 790

-172 627

-173 184

-9 709

-182 893

-192 971

-199 592

Miljö, hälsa, hållbar
utveckling
Räddningstjänst
Säkerhet
Allmän
fritidsverksamhet
Stöd till
studieorganisationer

Idrotts- och
fritidsanläggningar

Fastighetsenheten
Lokalvård

IT-enheten
Kommunens försäkr
Övr kommungem
adm
Summa
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Ökade kapitalkostnader tillkommer år 2019-2020.
11.2.8 Investeringsbudget

Inventarier
Investering, tkr
Inventarier utbyte

Budget
2017

Prognos
/ rev
budget
2017

Budget
2018

-1 379

-1 379

-2 254

-2 254

Plan
2019

Plan
2020

-1 500

-1 500

-1 500

-1 870

-1 870

-2 700

-6 200

-4 250

N
ot
1

Inventarier till nya verksamheter/lokaler
IT-investeringar IT-enheten
Aktivitetsbaserad arbetsplats, avser
inventarier och IT
Offentlig utsmyckning (konst)

-200

Gatuenheten: Ogräsbekämpningsmaskin

-120

3

Avfall: Liten lastmaskin ÅVC

-500

4

Avfall: Stor lastmaskin ÅVC
Avfall: Värmepump ÅVC
Avfall: Kommunalt insamlingsansvar
förpackningar

-500

Avfall: Samlaren butiksnära insamling
farligt avfall
VA: Maskiner och verktyg
Summa

-200

-1 500

5

-100

6

-500

7

-70

8

-6 945

-1 500

-1 000

-10 578

-5 203

-11 890

9
-9 720

-4 400

1. Inventarier inom hela kommunstyrelsens förvaltning. Årligen beräknas 1,5
miljoner kronor för utbyte inventarier, budgeten fördelas senare.
2.
3. Utvecklingen går mot miljövänligare produkter och metoder och enheten har ett
behov av att förnya sin utrustning för att effektivisera arbetet och samtidigt
använda mer miljövänliga arbetsmetoder för bland annat ogräsbekämpning.
4. Utbyte av en liten lastmaskin till ÅVC
5. Utbyte av en stor lastmaskin på ÅVC, genom att köpa in och inte längre leasa
maskiner sparas ca 50 tkr på driften/år
6. Utbyte av värmepumpen på ÅVC enligt underhållsplanen
7. Eventuellt övertagande av återvinningsstationerna ifall kommunalt
insamlingsansvar införs
8. Behållare för fastighetsnära insamling av farligt avfall. 70 tkr är flyttat från
projekt ombyggnad ÅVC.
9. Ambitionen är att utföra fler jobb i egen regi. Medlen var till för att anskaffa
lastmaskin, filmbuss och bättre arbetsfordon. VA-enheten prioriterar under 2017
och 2018 utifrån de resurser som finns tillgängliga att genomföra projektet.
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Investering i nya lokaler
Prognos /
rev
budget
2017

Budget
2018

-47 045

-42 045

-5 000

Skogsbrynet förskola- utbyggnad

-2 000

-2 000

Viby förskola o skola, nytt kök och
matsal samt
verksamhetsanpassningar

-35 553

-2 000

-7 000

-7 000

-24 049

-6 000

Investering, tkr
Frösundaviks förskola

Lundby Gård – nytt ridhus inkl
kompletteringslokaler
Västerängsskolans kök

Budget
2017

Plan
2019

Plan
2020

No
t

1
-35 000

-53 000

2
3
4

-18 049

5

Nybyggets förskola 6 avd

-2 000

-33 000

6

Gröna Dalens förskola 2 avd

-1 000

-19 000

7

Idrottshall Gröna Dalen

-1 000

-24 200

8

Eventuellt köp av paviljonger
Futurum

-10 000

9

Fler klassrum på Fridegård

-5 000

10

KuL: Ny simhall

-1 000

KuL: Samlingslokal Skokloster
KuL: Utreda nytt bibliotek
Summa

-500

-500

11

-500

-30 000

12

-500
-115 647

-59 045

-92 549

13
-5 000

-141 700

1. Frösundaviks förskola, klar första halvåret 2018.
2. Skogsbrynets förskola 5 avd och kök.
3. Viby förskola och skola, kök och matsal. Överfört från 2016 till 2017 är 35 mkr.
Under 2017 behövs 2 mkr till projektering. Under 2018 behövs 53 mkr till
byggnation, dvs 20 mkr mer än tidigare beräkning.
4. Lundby gård, ridhus och klubblokaler mm.
5. Västerängsskolans kök, klart under 2018.
6. Nybyggets förskola 4 avd.
7. Gröna Dalens förskola 2 avd.
8. Idrottshall Gröna Dalen skola.
9. Eventuellt köp av paviljonger Futurum - Som en del i att lösa grundskolornas
totala kommande lokalbehov kan det vara möjligt att en lösning kan vara att
köpa de paviljonger som idag hyrs in under renoveringen av Futurumskolan.
10. Fler klassrum till Fridegårdsgymnasiet - Det kan vara möjligt att skapa fler
klassrum i befintlig skolbyggnad. Detta utreds under 2017 och åtgärd kan göras
2018. Samordnas med biblioteksutredningen.
11. Ny simhall: År 2017 bör beslut tas om huruvida en ny simhall ska byggas eller
inte. Detsamma gäller placering samt typ/ambitionsnivå. Kostnad 1 miljon
kronor för projektering, bygge 150 – 400 miljoner kronor.
12. Samlingslokal Skokloster: Schablonkostnad 15 000 kronor/kvm.
13. Nytt bibliotek: Bibliotekets verksamhet är i stort behov av lokaler och placering
som uppfyller dagens och framtidens krav. Planering bör starta redan under
2017 och inkludera gymnasieskolan. Bygger på det kvadratmeterpris som
Kungsängens nya bibliotek/kulturhuskostade att bygga. Schablonkostnad på
40 000 kronor/kvm.
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Investering i anläggningar och fastigheter
Investering, tkr

Progno
s / rev
budget
2017

Budget
2017

Aktivitetsbaserad arbetsplats,
ombyggnation kommunhuset, ej
fullständigt

Budget
2018

-15 000

Plan
2019

Plan
2020

No
t

-7 000

1

KULTUR OCH LIVSMILJÖ
KuL: Ytskikt konstgräsplan Gröna
Dalen

-3 200

-3 200

KuL: Fotbollsanläggning, ersättning
Björkvallen

-1 500

-1 500

2
-30 000

KuL: Gröna dalens friidrottsplats,
planerat underhåll

3
3
b

-2 000

AVFALL
Projektering och utbyggnad ÅVC

-600

-7 000

-7 000

4

Markköp ÅVC

-1 142

-1 200

5

Ombyggnad ÅVC

-1 570

-1 500

6

Planerat underhåll gatubeläggningar

-8 400

-8 400

-11 900

-11 900

-7 000

7

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder enligt
plan inklusive Säkra Skolvägar

-2 170

-2 170

-2 500

-1 500

-1 500

8

-400

-400

-300

-3 500

-1 500

9

Utbyggnad av gång- och cykelvägnätet

0

0

-900

0

-8 900

10

Upprustning av grusbelagda gångochcykelvägar

0

0

-1 000

0

0

11

Upprustning av trummor och diken

-600

-600

-600

-600

-600

12

0

0

-200

-1 000

0

13

-3 250

-3 250

-500

-500

-500

14

0

0

-400

0

-3 500

15

-150

-150

-1 300

0

-4 500

16

-2 000

-2 000

0

-20 000

-20 000

17

-300

-300

0

-2 000

-2 000

18

Gång och cykelväg Råbyleden
Medborgarförslag

0

0

0

0

-1 000

19

Belysning gc-väg norra/södra Eneby
Medborgarförslag

0

0

-1 100

0

0

20

Borttagande av bom på Skeppsvägen
Medborgarförslag

0

0

0

-150

-600

21

Iordningställande av pulkabacke
(Dumpersbacken) Medborgarförslag

0

0

0

0

-500

22

Hundrastgård Skokloster
Medborgarförslag

0

0

0

0

-250

23

Busshållplats Futurum

0

0

0

0

-3 000

24

-3 000

-3 000

0

0

0

GATA

Upprustning/utveckling/avveckling
lekplatser enlig framtagen plan

Skyltplan samt genomförande
Utbyte av kvicksilverarmaturer/NaH
mot LED
Upprustning och breddning av
Dalstigen
Utveckling av offentliga utemiljöer, park
Kraftleden ökad trafiksäkerhet
Konstbyggnader (brokonstruktioner)

Utbyte av rostiga belysningsstolpar
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Investering, tkr

Budget
2017

Progno
s / rev
budget
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

No
t

Räddningsväg Krägga

-1 183

-1 183

0

0

0

Dalvägen, gång- och cykelbana

-2 181

-2 181

0

0

0

Utbyggnad av gatubelysning
Kalmarleden

-2 500

-2 500

0

0

0

Kalmarleden gång- och cykelväg

-900

0

Planlager för hantering av material

-210

-210

0

0

0

-10 000

-10 000

-10 000

-10 000

-10 000

25

-5 433

-2 900

-1 000

-1 000

-1 000

26

-86

0

-1 265

0

Tak Fridegård

-959

-59

29

Viby skola larm och passage

-150

0

30

Rungården fsk ventilation och larm

-1 541

-1 941

29

Allaktivitetshus

-1 000

0

Ishall, energiåtgärd och entre

-3 120

-3 120

Annehills förskola – nya golv och
värmesystem

-2 000

-2 000

-55 648

-30 648

Utbyte köksutrustning skola förskola

-2 235

-2 235

Säkerhetsåtgärder flera objekt

-2 800

-2 800

Energiåtgärder ventilation

-4 300

-4 300

Taksäkerhet

-1 500

-1 500

FASTIGHET
Planerat underhåll av fastigheter
Renovering simhallen
Upprustning Kvarnkojan
Västerängsskolan Dagvatten

Futurum övre och underhåll

Solenergi utredning och installation

27
-1 265

-1 000

31

-25 000

32

-1 500

Resecentrum

28

-2 500

-3 000

-30 000

33
34

VA
Omläggning ledningar, 1213

-17 790

-9 000

-1 529

0

36

-15 500

-15 500

37

-997

-997

Omb Skokl råvattenintag, 1252

-1 955

-3 484

Skoklost. vattenverk

-8 101

-5 000

Modell vatten o spill, 1257

-1 848

-1 848

-27 828

-5 000

-8 000

Upprustning vattenverket Bålsta

-3 577

-577

-3 000

Upprustning reningsverket Skokloster

-3 988

-500

-2 000

Upprustning av pumpstationer

-1 800

-800

-1 000

Dimensionsökning dagvatten till
Dragets dagvattendamm

-1 000

-5 000

Ombyggnad av Dragets
dagvattendamm

-2 000

-2 000

Vatten och reningsverken, 1249
Projektering och utförande BiskopsArnö, 1250
Projektering Katrinedal, 1251

Reningsverket Bålsta
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-9 000

-11 000

-11 000

-10 000

35

38
39

-3 000

40
41
-4 000

-4 000

42
43

-1 500

44
45
46

-1 000

47
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Investering, tkr

Budget
2017

Progno
s / rev
budget
2017

Vattentornet, skalskydd och
fasadrenovering
Dalvägen, utökning kapacitet
spillvatten och vatten från Bålsta C
Dagvatten Gröna Dalen för hantering
av Bålsta C och Tvåhus

Plan
2019

Plan
2020

48

-30 000

49
-5 000

-5 000

-15 000
-214 606

-144 953

No
t

-2 000

-5 000

Ny utloppsledning Skokloster ARV
Summa

Budget
2018

-225 065

50
51

-92 150

-96 350

1. Aktivitetsbaserad arbetsplats, ombyggnation kommunhuset, ej fullständigt,
ventilation mm tillkommer.
2. Ytskikt konstgräs: Beroende på osäkerhet med detaljplan och VA under planen
bör planen endast lagas och större delen av medlen inkluderas i
ersättningsplanen för Björkvallen
3. Fotbollsanläggning ersättning Björkvallen inkl budget avsatt för Futurums
fotbollsanläggning: Projektering bör kunna komma igång under 2017 och
förhoppningsvis bygge 2018. Kostnader 11-manna konstgräs med tältlösning,
omklädning, ev en 11-manna konstgräs till ? Ev tillskott från föreningar som får
bidrag?
3b Gröna Dalens fridrottsplats, planerat underhåll
4. Utbyggnad ÅVC - se punkt 6.
5. Markköp ÅVC - Köp av grannfastigheten inför utbyggnaden av ÅVC
Västerskog.
6. Ombyggnad ÅVC - Om- och utbyggnad av Västerskog (ÅVC). ÅVC
Västerskog är en av de mest besökta platserna i kommunen och då
kommuninvånarantalet växer, besöksantalet och avfallsmängderna ständigt ökar
och kraven på utsortering av ytterligare avfallsslag införs behöver anläggningen
byggas om och ut. Utbyggnad av ÅVC Västerskog är ett flerårigt projekt. Innan
en förprojektering har gjorts är den uppskattade investeringskostnaden 14
miljoner.
7. Planerat underhåll gatubeläggningar. Gatu- och parkenheten har i
investeringsbudget erhållit 11,9 mkr/år för att under fem år komma till rätta med
det eftersatta underhåll som byggts upp under en lång tid. Det första året för
denna satsning var 2015 och medel har även erhållits för 2016 (endast 8,4 mkr).
För att fullfölja satsningen behövs denna investering även för perioden 2017 –
2019. Därefter krävs ett lägre årligt belopp för att behålla anläggningarnas värde
och inte återigen bygga upp ett underhållsberg.Till grund för beräkningen ligger
inventering av asfaltbeläggningarnas status, reviderad 2014 av ÅF. Målbilden är
att 80 % av de eftersatta ytorna ska vara åtgärdade inom fem år.
8. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder enligt plan inklusive säkra skolvägar. Det
framkommer ständigt behov av och önskemål om trafiksäkerhetshöjande
åtgärder från allmänheten och enheten arbetar också med att identifiera risker i
trafikmiljön. Trafiksäkerhetsarbetet har under tidigare år varit eftersatt och det
finns ett stort behov av att arbeta aktivt med detta. En åtgärdslista över
prioriterade objekt har tagits fram för vilka vi äskar investeringsmedel under den
kommande planeringsperioden.
9. Upprustning lekplatser enlig framtagen plan. Kommunens lekplatser är med
två undantag i ett mycket dåligt skick. Många kommuninvånare hör av sig om
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bristen på lekplatser och om det dåliga skick som merparten av lekplatserna
befinner sig i. I en attraktiv kommun bör behovet av goda lekplatser vara
tillgodosett. Enheten har därför under 2017 tilldelats medel för att genomföra en
inventering och upprätta en plan för hur de kommunala lekplatserna ska
utvecklas eller eventuellt avvecklas. Tanken är att skapa cirka fem större
stadsdelslekplatser och cirka femton mindre närlekplatser som redovisas i en
Lek- och aktivitetsplan. Med denna plan som grund ska arbetet med att förbättra
barns lekmiljö påbörjas. För år 2018 äskas medel för projektering av en utvald
stadsdelslekplats samt två närlekplatser och för 2019 äskas medel för
anläggande av ytterligare en stadsdelslekplats. År 2020 äskas medel för
upprustning av två utvalda närlekplatser. Kostnaden för utveckling/avveckling är
en grov kostnadsbedömning som behöver revideras då utredningen är färdig.
10. Utbyggnad av gång- och cykelvägnätet. Idag saknas kopplingar i gång- och
cykelvägnätet som gör att det är svårt att ta sig fram till fots eller per cykel på ett
säkert sätt. Det kan röra sig om såväl korta som långa sträckor. Dessa kopplingar
och sträckor bör byggas ut för att underlätta att välja att cykla eller gå istället för
att välja bilen. Som ett exempel kan nämnas sträckan utmed Kalmarleden mellan
Viby och Vilunda. Enheten äskar medel för projektering 2018 och för
anläggning 2020.(Viby-Vilunda, Kalmarrondellen-Kalmarsand)
11. Upprustning av grusbelagda gång- och cykelvägar. Gatu- och parkenheten
vill göra en särskild satsning för att rusta upp och förbättra de kommunala
grusbelagda gång- och cykelvägarna. Flera av dessa har idag en undermålig
avrinning, dålig ytbeläggning och inträngande växtlighet. En upprustning gör det
enklare att välja cykel som transportmedel. Grusbelagda gång- och cykelvägar
utgör dessutom ett trevligt inslag i tätorten och enheten vill satsa på att bevara
dessa.
12. Upprustning av vägtrummor och diken. Vägtrummorna under Centrumleden
och Kalmarleden (Futurum, Gyproc) är i mycket dåligt skick och behöver bytas
ut innan de utgör en verklig säkerhetsrisk. Även en rad mindre trummor behöver
bytas ut och diken renoveras och enheten äskar därför medel för detta under hela
10-årsperioden. Om medel istället avsätts i driftbudgeten så kan detta behov
hanteras inom denna vilket vore det mest naturliga, se pkt 2.3, Förändringar i
verksamheten.
13. Skyltplan samt genomförande. Håbo kommun saknar idag riktlinjer för hur
skyltning ska ske. Skyltningen i kommunen följer inte Vägverkets föreskrifter
om vägmärken och andra anordningar (2007:305), Trafikverkets ”Vägvisning
till inrättningar och serviceanläggningar” samt Trafikverkets ”Riktlinjer för
vägmärken TDOK 2011:84”. Enheten har genomfört en inventering av samtliga
kommunala vägvisningsskyltar och vägmärken. För att ta fram en plan för
utbyte och riktlinjer för hur skyltningen ska ske äskar enheten medel för
framtagande av plan år 2018 och medel för utbyte av skyltar 2019.
http://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/vag/Vagvisning/Vagvisning-tillserviceanlaggningar/
http://www.trafik
verket.se/for-dig-i-branschen/teknik/Tekniska-dokument/Vagmarken--riktlinjer/
http://webapp.trafikverket.se/TRVFS/Home/Docum
entHistory/2007-305
14. Utbyte av kvicksilver/NaH-armaturer mot LED. Genom att byta ut de
kvicksilverarmaturer som fanns kvar i kommunen mot LED så har
energiförbrukningen minskat med ca 510 tkr/år. Under 2017 kommer alla
kvicksilverarmaturer att vara utbytta. Enheten vill dock fortsätta att byta ut även
NaH-armaturer mot LED och äskar därför medel för ett utbyte i en långsammare
takt. NaH-armaturer kommer att förjudas inom en snar framtid och de har en
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högre energiförbrukning än LED-armaturerna. LED-armaturer har också en
längre livslängd och kräver inte lika mycket service under sin livstid (ca 20-25
år). Utbyte är däremot dyrare när armaturens livslängd är till ända (för
närvarande, den tekniska utvecklingen kan möjligen pressa priserna).
15. Upprustning och breddning Dalstigen (projektering år 2018). Gång- och
cykelvägen Dalstigen är på sträckan Runbrovägen-Kalmarvägen otillräckligt
bred för att vara ett huvudstråk för gång- och cykeltrafik. Enheten föreslår därför
en breddning av den aktuella sträckan.
16. Utveckling av offentliga miljöer, park. I och med att Bålstas centrala delar
förtätas så kommer de befintliga grönytorna att bli allt viktigare. Tillgången på
grönområden kommer att utgöra en viktig del i att skapa ett attraktivt samhälle
med social hållbarhet. Parker och torg utgör naturliga och neutrala mötesplatser
för människor i olika åldrar och av olika härkomst. Det finns idag en befintlig
grönstruktur som behöver utvecklas så att grönområdena blir tillgängliga och
användbara för alla. Grönytor har även visat sig vara viktiga för folkhälsan, här
kan man lätt komma ut på en promenad eller ägna sig åt spontana
idrottsaktiviteter och lekar. Enheten äskar därför medel för utveckling av bland
annat grönytan mellan Stockholmsvägen och Skeppsvägen/Gröna
Dalen.(Skeppsparken, Runbrovägen, Järnvägsparken, Skokloster, julbelysning)
17. Kraftleden, ökad trafiksäkerhet. Åtgärder enligt av miljö- och tekniknämnden
beställd utredning i syfte att sänka hastigheten och öka trafiksäkerheten längs
Kraftleden. Satsningen ska även bidra till en mer stadsliknande karaktär. Till
grund för en preliminär kostnadsbedömning ligger kalkyl från Ramböll, daterad
2012-08-30 samt förslag på åtgärder daterad 2012-06-30. Under 2017 kommer
projektering att genomföras. Samtidigt med projekteringen så kommer även en
kalkyl för olika delsträckor att tas fram. Projektering och kalkyl utgör underlag
för beslut om vilken delsträcka som ska genomföras först. Det är därför svårt att
i denna analys veta vilket belopp som ska äskas för genomförande så beloppet
ska ses som en grov uppskattning. För att hinna med planering och upphandling
äskas dock inte pengar för genomförande före 2019.
18. Konstbyggnader (brokonstruktioner) Under 2017 har enheten erhållit medel
för en inventering av samtliga konstbyggnader (brokonstruktioner) som
kommunen ansvarar för. Inventeringen ska ligga till grund för planering av
underhåll och reinvesteringar. Utredningen kommer att dokumenteras i en så
kallad broliggare som ska finnas i varje kommun. Under 2018 tas en
underhållsplan fram och prioriterade objekt upphandlas. För att kunna
genomföra de åtgärder som krävs äskar enheten medelför genomförande av
utvalda åtgärder 2019 och 2020.
19. Gång- och cykelväg Råbyleden. I enlighet med KS beslut 2016-06-13 § 61 så
äskas medel för att tillmötesgå medborgarförslag om gång- och cykelväg efter
Råbyleden. Kommunfullmäktige beslutade att en gång/cykelväg längs
Råbyleden ska byggas men att det inte kan ske förrän gatu- och parkenheten har
fått medel tilldelade för detta ändamål. Det finns ett stort behov av en gång- och
cykelväg utmed nämnda sträcka. Vägen är idag mycket osäker för oskyddade
trafikanter då den helt saknar vägren och även belysning.
20. Belysning gc-väg norra /södra Eneby. I enlighet med KS beslut 2016-06-13 §
58 så äskas medel för att tillmötesgå medborgarförslag om att gång- och
cykelvägen mellan Norra och Södra Eneby, parallellt med Kärravägen och
vidare ner mellan Åkerby och Södra Eneby, förses med belysning. Sträckan
saknar idag helt belysning och är svår att trafikera när det är mörkt och upplevs
som otrygg av många kommuninvånare. Den används också i stor utsträckning
av barn på väg till och från skolan. Gatu- och parkenheten har med den aktuella
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sträckan i sin planering av framtida investeringar men det har hittills saknats
medel för genomförande.
21. Borttagande av bom på Skeppsvägen. I enlighet med KS beslut 2017-03-20 §
76 så äskas medel för att tillmötesgå medborgarförslag om att ta bort
vägbommen på Skeppsvägen. Ett villkor för att ta bort bommen är att
Skeppsvägens del mot Runbrovägen byggs om i syfte att skapa en högre
trafiksäkerhet och minska hastigheterna.
22. Iordningställande av pulkabacke (Dumpersbacken). I enlighet med förslag i
tjänsteskrivelse angående medborgarförslag om att iordningställa pulkabacken
vid ”Dumpers” äskar enheten medel för att verkställa förslaget.
23. Hundrastgård Skokloster. I enlighet med beslut i KF 2016-12-12 § 140 så
äskas medel för att tillmötesgå medborgarförslag angående anläggande av en
hundrastgård i Skokloster.
24. Busshållplats Futurum. I samband med arbete med upprustning av utemiljön
på Futurum har elever, föräldrar och personal lyft problemet med trafikmiljön.
Gatu- och parkenheten tog fram ett förslag på hur situationen när föräldrar
lämnar och hämtar sina barn kunde lösas. Detta förslag har genomförts.
Samtidigt togs det fram ett förslag på hur trafikmiljön runt busshållplatsen där
de äldre barnen stiger av skulle kunna förbättras. Detta har ännu inte genomförts
men enheten ser det som angeläget att fortsätta arbetet med att göra barnens
trafikmiljö runt skolorna så säker som möjligt.
25. Planerat underhåll - För att kommunens fastigheter ska behålla sitt värde måste
de underhållas.
26. Renovering i simhallen – Simhallen har omfattande renoveringsbehov. Under
2016 har stora insatser gjorts för att klara fortsatt verksamheter under de
närmaste åren. Arbetet kommer att fortsätta under 2017, bl. a med att renovera
rehab bassängen. Simhallens totala livstid har av extern konsult utpekats till
maximalt 2021.
27. Upprustning Kvarnkojan – Alla planerade åtgärder är genomförda varför
86 tkr blir över.
28. Dagvattenhantering Västerängsskolan - utförs i anslutning till bygget av den
nya matsalen.
29. Tak Fridegård – kompletterande åtgärder motsvarande 59 tkr kommer att
genomföras i år. 400 tkr föreslås föras över till Rungården där pengar saknas.
Övriga 500 tkr kommer inte att användas.
30. Viby skola larm och passage
31. Allaktivitetshus - medel som har flyttas i flera år då det saknas en tydlig
beställning om vad detta är/ska vara
32. Futurum övre - renovering, sanering och ombyggnad av Futurum
33. Solenergi - Utredning och installation enligt KS beslut
34. Resecentrum. Resecentrum innehållande vänthall för resenärer i lokal och
regional busstrafik samt regional och lokal tågtrafik. Vänthallen ska även
inrymma förarlokaler för personal hos Upplands lokaltrafik (UL).
Resecentrumet innebär förbättrade faciliteter för de resenärer som reser med
kollektivtrafiken i Bålsta såväl lokalt som regionalt. Åtgärden förbättrar
resenärens byte mellan trafikslagen och bidrar därmed till målet om God
bebyggd miljö genom att tillgängligheten till kollektivtrafiken förbättras.
35. Byte ledningar efter plan - akuta byten samt kapacitetsförstärkningar
36. Vatten- och reningsverken - Summan överförd från tidigare år. Används till
ombyggnad av råvattenintag i Skokloster, se punkt 37.
37. Genomförande VA-verksamhetsområde Biskops-Arnö
38. Genomförande VA-verksamhetsområde Katrinedahl
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39. Ombyggnad Skokloster råvattenintag – Den planerade ombyggnaden har
blivit en nybyggnad eftersom byggnaden var i så dåligt skick.
40. Skokloster vattenverk - investeringar för att öka vattenkvaliteten i Skokloster.
41. Modell för spill och vatten - Underlaget kommer att ligga till grund för beslut
om inriktning för framtida VA-försörjning. Utredningen slutförs i år.
42. Reningsverket Bålsta - ombyggnader och förbättringar för att säkra drift och
kapacitet. Efter nya beräkningar har investeringssumman minskats.
43. Upprustning vattenverket Bålsta - uppdatering av styr och regler samt utökat
skalskydd på råvattenintaget.
44. Upprustning reningsverket Skokloster - nödvändigt för att klara
utsläppskraven.
45. Upprustning av pumpstationer - löpande underhåll.
46. Dimensionsökning av ledningar till Dragets dagvattendamm - en
nödvändighet efter utbyggnaden av området. Behovet av kapacitetsökning
beaktades inte tidigare inför exploatering av Draget. Den tidigare summan var en
snabbt bedömd summa för att överhuvudtaget få med den i budget till 2017. Nu
är projektering utförd med kostnadsberäkning som visar en betydligt större
kostnad.
47. Ombyggnad av Dragets dagvattendamm - dagens damm har dålig funktion
och för låg kapacitet efter utbyggnaden av Dragets industriområde.
48. Vattentornet i Bålsta - vattentornet behöver få fasaden renoverad samt ett
utökat skalskydd.
49. Dalvägen, utökning kapacitet spillvatten och vatten från Bålsta C - när
Bålsta C byggs ut behöver kapaciteten i ledningsnäten ses över och byggas ut.
50. Dagvatten Gröna Dalen för hantering av Bålsta C och Tvåhus - troligen
behövs en utbyggd dagvattenhantering göras i samband med utveckling av
Bålsta C.
51. Ny utloppsledning Skokloster ARV - kommunen har fått ett länsstyrelsebeslut
på att utloppsledningen från Skokloster avloppsreningsverk ska flyttas längre ut
för att minska risken av eventuell kontamineringsrisk vid inloppet till
vattenverket.
För närvarande pågår en utredning om Håbo kommuns framtida VA-försörjning.
Utredningen förväntas vara klar för ett inriktningsbeslut till början av hösten 2017.
Detta beslut kommer att i stor utsträckning påverka flera av nedan listade investeringar.
En del kan komma att utgå och andra kan tillkomma. Efter fattat beslut måste
investeringsplanen revideras.
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11.2.9 Mått

För ett fokuserat förbättrings- och utvecklingsarbete finns mål och nyckelindikatorer
angivna för verksamhetsåret. Styrelser och nämnder har utöver dessa även möjlighet att
ange ett antal mått för den löpande uppföljningen av verksamheterna. Dessa mått delas
in i tre kategorier;




Resursmått – visar vad kommunen sätter in i form av resurser i verksamheten.
Produktionsmått - visar vad kommunen gör med resurserna och kan vara
kopplade till aktiviteter eller interna processer.
Verksamhetsresultatsmått - visar vad medborgaren/kunden/brukaren får ut av det
kommunen producerar. Kan vara objektiva, subjektiva eller belysa effektivitet.
Verksamhetsresultatsmåtten presenteras vid återkopplingen av budgeten till
hösten, behöver inte presenteras nu till verksamhetsanalysen.

Resurser
Utfall
2016

Budget
2017

Budget
2018

Budget
2019

Budget
2020

Beläggningsunderhåll, kr per inv/år

420

595

595

350

Gatubelysning, kr/inv

312

315

315

315

Vinterväghållning, kr per inv/år

350

300

300

300

Mått

Avhjälpande underhåll, fastigheter - fakturerad
kostnad kr/kvm

70

70

70

70

70

Planerat underhåll, fastigheter - fakturerad
kostnad kr/kvm

60

75

75

75

75

Budget
2017

Budget
2018

Budget
2019

Budget
2020

140 00
0

140 00
0

Produktion
Utfall
2016

Mått
Producerad mängd dricksvatten, tusen m3/år

1 675

1 500

Renad mängd avloppsvatten, tusen m3/år

2 290

2 100

Antal VA-abonnenter, stycken

5 938

6 000

Antal besök på biblioteket

137 09
5

137 00
0

137 00
0

Leverantörstrohet, procent

72,7%

75%

80%

Area inhyrda verksamhetslokaler, kvm BRA

14 122

13 400

13 400

13 400

13 400

Area kommunägda verksamhetslokaler, kvm BRA

95 074

96 000

96 000

96 000

96 000

Antal besök vid återvinningscentralen

103 23
3

105 00
0

102 00
0

103 00
0

104 00
0

Hushållsavfall, kg/inv

207

210

203

201

199

Grovavfall, kg/inv

320

340

292

295

297

73

73

74

75

76

Förpackningar, kg/inv

11.1 Bilagor
Bilaga 1: Konsekvensrapport Beläggning Håbo kommun - Slutversion 2014-04-08
Bilaga 2: Bålsta Centrum - driftbudgetökningar
Bilaga 3: Dragets ind omr - driftbugdet
Bilaga 4: Frösundavik Småa - driftbugdet
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Bilaga 5: Logistik Bålsta - driftbugdet
Bilaga 6: Två hus - driftbugdet
Bilaga 7: Viby Äng, Omr E, E-2, Lupinv driftbudget
Bilaga 8: Väppeby äng, Boklok -uppdat 20170320 driftbudget
Bilaga 9: Väppeby Äng, Götenehus driftbudget
Bilaga 10: Ny gc-väg Sthlmsvägen, Kalmarsand - investeringskostnader
Bilaga 11: Råbyleden gcv - Investeringskostnader
Bilaga 12: Gatubelysning - Planerad Drift och underhållskostnad 150318
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12 Överförmyndarnämnden
12.1 Uppdrag och ansvarsområde
Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet som har ett tydligt
myndighetsansvar. Nämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn över samtliga gode män,
förvaltare och förmyndare. Denna tillsyn ska ge en garanti mot rättsförluster för
personer som själva inte kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin
person. Det vill säga underåriga, gamla, sjuka och funktionshindrade.
12.2 Verksamhetsanalys
12.2.1 Befolkningsförändringar

En ökande äldre befolkning kommer att medföra att fler personer är i behov av god man
alternativt förvaltare. Den statliga ersättningen för gode män för ensamkommande barn
kommer att tas bort under 2017. Det kommer att medföra en kostnadsökning för
verksamheten.
Verksamhet, tkr

2018

2019

2020

Minskad statlig ersättning för gode män för ensamkommande
barn

-100

0

0

Summa

-100

0

0

varav ökad internhyra för nya lokaler exklusive
kapitalkostnad

12.2.2 Förändrade lagar och förordningar
12.2.3 Förändringar i verksamheten
12.2.4 Budgetjusteringar
12.2.5 Sammanställning
Förändring från budget 2017, tkr

2018

Befolkningsförändringar

2019

2020

-100

0

0

Förändringar i verksamheten

0

0

0

Ändrade kapitalkostnader (nya lokaler, anläggningar och
fastigheter)

0

0

0

Budgetjusteringar

0

0

0

-100

0

0

Summa

12.2.6 Driftbudget
Bokslut
2016

Prognos
2017

Överförmyndare

-2 045

-1 828

-1 828

-100

-1 928

-1 928

Summa

-2 045

-1 828

-1 828

-100

-1 928

-1 928

Tkr

Budget
2017
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13 Bygg- och miljönämnden
13.1 Uppdrag och ansvarsområde
Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom bygg- och
miljöområdet, för kart- och mättekniska uppgifter i kommunen samt för
bostadsanpassningsbidrag. Inom byggområdet ansvarar nämnden för bygglov,
förhandsbesked, anmälan och strandskydd enligt gällande lagstiftning inom plan- och
bygglagen, miljöbalken och angränsande lagstiftning. Inom miljöområdet ansvarar
nämnden för prövning och tillsyn enligt en mängd olika lagar.
Inom bygg- och miljöförvaltningen hanteras även kommunens uppdrag kring fysisk
planering. Det avser såväl översiktlig planering som detaljplanering med tillhörande
exploaterings- och genomförandefrågor.
Bygg- och miljönämnden ansvarar för plan- och utvecklingsavdelningens personal och
driftsbudget, medan kommunstyrelsen ansvarar för verksamhetens planerings- och
exploateringsfrågor liksom avtal, genomförandefrågor och ekonomi kopplat till
exploatering.
Tillsyn och kontroll är en stor del av nämndens uppgifter. Inom nämndens ansvar ligger
även medverkan i kommunens fysiska planering, allmän intressebevakning inom
verksamhetsområdena samt information och rådgivning till invånare, byggherrar,
företag och verksamheter.
13.2 Verksamhetsanalys
13.2.1 Befolkningsförändringar

Håbo - en kommun i tillväxt!
Befolkningsutvecklingen är stark i Håbo kommun vilket möjliggörs genom att
bostadsproduktionen tagit fart under senaste åren. Håbo ligger i en stark tillväxtregion,
och det är attraktivt att bosätta sig i Håbo kommun. Under 2015 ökade befolkningen
med 245 nya invånare och under 2016 med 450. Prognosen framöver är fortsatt tillväxt.
De närmaste åren prognostiserar kommunen en ökning av det totala byggandet i
kommunen. Stadsförnyelsen i centrala Bålsta kan komma att generera över 3000
bostäder. Samtidigt finns det ett antal andra bostadsprojekt som tillkommer i andra delar
av Bålsta. Det finns aktuella utbyggnadsplaner av bostäder även utanför tätorten och då
främst i Skokloster. Kommunen har även som ambition att tillskapa fler arbetsplatser
för att ge förutsättning för än mer blomstrande näringsliv, och att allt fler invånare ska
kunna arbeta på hemorten.
För att kunna möta upp den tillväxt kommunen nu har och ser framför sig och samtidigt
kunna ge god service, förbättra vår tillgänglighet, ha rimliga handläggningstider,
erbjuda en god arbetsmiljö för personalen och ha god kvalitet i vår verksamhet ser
förvaltningen att personalförstärkning erfordras inom vissa kompetensområden.
Förvaltningen upplever en stigande oro i samband med den ökande belastningen och
hur det nu påverkar medarbetarnas hälsa, arbetsmiljö, arbetsglädje och liknande.
Samtidigt är personalomsättningen relativt hög och den "överhettade" region vi befinner
oss i är konkurrensen om arbetskraft stor. Det är svårt att attrahera arbetskraft och
konsultföretagen är fulltecknade och har svårt att ta uppdrag och leverera i tid och till
god kvalitet. Kommunen måste också ha resurser nog för att kunna vara goda beställare
och styra konsulten i dess uppdrag. Dessutom är det en väsentligt dyrare lösning med
konsulter istället för egen personal. Med egen personal erhålls kompetensåterföring till
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den egna organisationen och en kontinuitet över tid. Tillväxten påverkar förvaltningens
hela verksamhetsområde från bygglov, mät- och kart, miljöområdet, planering och
exploatering.
Om Håbo kommun ska ha förutsättningar att möta upp denna tillväxt så måste ett
helhetsgrepp tas från kommunledningen i syfte att bygga en organisation som klarar
kommunens utbyggnad. De tekniska funktionerna i kommunen klarar nätt och jämt den
dagliga driften och saknar helt resurser inom nyanläggning för planering, projektering
och genomförande med alla dess komponenter och resurser inom de olika faserna. Inom
den fysiska planeringen med avtal- och genomförandefrågor liksom i efterföljande
bygglovhantering samt ajourhållning av primärkarta och karttjänster klarar inte
nuvarande resurser den önskade tillväxttakten. Organisationen måste också ha
kompetenser inom administration, kommunikation och ekonomi. Genom att ha en
organisation anpassad för önskad tillväxt så genereras också intäkter till kommunen från
markförsäljningar, planavtal, karttjänster, avgifter för bygglov,
gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter för VA och liknande.
För att kunna ta rätt betalt och få kostnadstäckning är det av största vikt att taxor och
avgifter anpassas för att täcka kostnaderna. Markförsäljning, arrendeavtal och andra
upplåtelseavtal måste grunda sig på marknadsmässiga nivåer.
Miljö- och hälsoskydd
Inom miljöavdelningen finns behov av förstärkning av ytterligare miljö- och
hälsoskyddsinspektörer. Inte minst är det tydligt i 2017 års behovsutredning som är
gjord enligt miljötillsynsförordningen och som visar att miljöavdelningen har en
resursbrist motsvarande två tjänster. En jämförelse av resurser har gjorts mot fyra andra
kommuner i regionen med liknande storlek. Genomsnittet för de kommunerna är 4,6
årsarbetskrafter för miljöbalkstillsyn exklusive enskilda avlopp. I Håbo kommun finns
tre årsarbetskrafter som försöker täcka upp för samma arbetsområde. Mot denna
bakgrund finns behov av två nya inspektörstjänster till 2018.
En miljö- och hälsoskyddsinspektör bidrar till ökade intäkter i form av tillsynsavgifter.
Utökning med en tjänst behöver därför bara delvis finansieras av skattemedel.
Miljöavdelningen arbetar kontinuerligt med att öka sina intäkter och därmed öka
självfinansieringsgraden. Bygg- och miljöförvaltningen ser dock inte att det finns
möjlighet till att öka intäktsnivån så mycket att en ytterligare tjänst kan tillsättas genom
enbart självfinansierade intäkter.
En konsekvens av nuvarande resursbrist är att bygg- och miljönämnden årligen måste
prioritera bort viktig tillsyn som behövs för att efterleva miljöbalkens syfte med att
främja en hållbar utveckling. Det finns även ett ökat internt behov på deltagande av
miljö- och hälsoskyddsinspektörer i kommunens olika utvecklingsprojekt vilka
miljöavdelningen har svårt att kunna bemanna.
Bygglov
Under 2018 kommer arbete med kvalitetsfrågor med stort fokus på förberedelser inför
digital handläggning att fortsätta vara prioriterat. Fler e-tjänster avses utvecklas vilket
kommer att underlätta för såväl kund som handläggare. Det är angeläget att utföra olika
aktiviteter i syfte att förenkla för kund - det ska vara lätt att göra rätt. Samtidigt
fortsätter arbetet med att utveckla vår tillgänglighet.
Den ökade ärendevolymen, kopplat till befolkningsprognosen, som vi ser framför oss
visar tydligt att avdelningens resurser behöver förstärkas. I första hand handlar det om
att förstärka på den administrativa sidan, vilket skulle behöva ske redan 2017. Det
skulle avlasta handläggarna och leda till ökad kapacitet i handläggningen. För att
komma i balans behöver ärendehanteringen effektiviseras och ytterligare handläggare
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anställas. Det betyder två tjänster 2018, och hur det ser ut 2019 och framåt är svårt att
bedöma idag inte minst mot bakgrund att det är svårt att bedöma digitaliseringens
effekter.
Plan- och utveckling
Avdelningen har under 2017 som mål att lyckas i rekryteringen med de nuvarande sex
vakanta tjänsterna. De vakanta tjänsterna är tre planarkitekter, två projektledare och
byggprojektledare. Till 2018 finns behov främst av ytterligare en byggprojektledare för
att klara genomförandet av utbyggnaden av infrastrukturen. Ytterligare någon resurs
inom avdelningen kan finnas behov av, och inriktningen avgörs bäst efter att de
nuvarande vakanta tjänsterna är bemannade. Samtidigt hänger bemanningen ihop med
hela upplägget för att klara tillväxten och den fråga om organisation som
kommunledningen har att hantera. De tekniska kompetenserna på Tekniska avdelningen
inom gata och VA måste ges förstärkning med personal som kan arbeta med
nyanläggning. Det bör dessutom vara den tekniska avdelningen som själva ansvarar för
upphandling, genomförande och byggprojektledning för utbyggnaden av dess
infrastruktur. Detta bör inte åvila plan- och utvecklingsavdelningen.
Vid kommande behov av utökning av tjänster för att svara upp mot tillväxten kan stor
del av kostnaden finansieras genom att belasta projekten med kostnader via tidsredovisningen. Detta förutsätter en fastställd timtaxa som tar höjd för att täcka kostnaderna.
Avdelningen har under 2017 överlämnat 500 000 kronor till barn- och utbildningsförvaltningen vilket följer med 2018 och orsakar neddragning i verksamheten.
Då kommunen under våren 2017 övertagit Håbo Marknads markinnehav så medför det
ett ökat driftsåtagande för markförvaltningen. Redan nu har avdelningen svårt att hinna
med linjearbetet kopplat till markförvaltningen då arbete kopplat till
utvecklingsfrågorna tenderar att ta överhanden.
Kart- och mät
Inom kart- och mätverksamheten står det klart att behov av resursförstärkning närmar
sig kopplat till bebyggelsetrycket. Samtidigt kommer en generationsväxling att
aktualiseras inom mätsidan. Satsningen med ny mätutrustning som sker under 2017 ger
viss effektivitetshöjning. Då nästa större småhusområde beräknas färdig för byggstart
under 2019 förutsätts en ny tjänst kunna tillsättas.
Slutsats
De behov som befolkningsförändringarna/tillväxten genererar kommer kommande års
budgetram inte kunna täcka.
Verksamhet, tkr

2018

2019

2020

Miljö och hälsoskydd, delfinansiering miljöinspektör

-100

-112

Byggavdelningen, utökning av en tjänst

-600

-19

Plan- och utveckling

0

-257

Kart, mät, GIS

0

Förvaltningsledning

0

Summa

-700

-400
-12
-400

-400

varav ökad internhyra för nya lokaler exklusive
kapitalkostnad

Förvaltningens budgetram för 2018 har givits en maximal utökning av om 700 000 kr
kopplat till befolkningsförändringarna. Kostnaden för löneökningar 2018 kompenseras
inte utan ska hanteras inom ram. Under dessa förutsättningar är förvaltningens förslag
till budget 2018 att rymma en ny tjänst inom miljö samt en ny tjänst inom bygglov givet
viss ökning av intäkter tillsammans med omprioriteringar inom ram.
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13.2.2 Förändrade lagar och förordningar

Plan- och bygglagen
Plan- och bygglagen förändras kontinuerligt. Inom planeringsområdet har under senare
år genomförts en del lagändringar för att stödja effektivare planprocess, och det kommer
med all säkerhet följa fler sådana ändringar framöver.
Inom bygglovsområdet har trenden sedan några år varit förenklingar gällande främst enoch tvåbostadshus. De så kallade Attefallsåtgärderna är ett sådant exempel. I februari
2017 lämnades en lagrådsremiss med förslag på ytterligare förenklingar. Några rör
länsstyrelsen som i ett tidigt skede ska kunna ge besked gällande statens intressen inför
en planläggning. Det föreslås också att fler detaljplaner ska kunna antas av
byggnadsnämnd eller kommunstyrelse. Lagrådsremissen innehåller även förslag på att
ytterligare åtgärder ska undantas från krav på bygglov.
Förvaltningen gör bedömningen att den ökade graden av bygglovbefrielse kommer att
ge behov av ökade insatser vad gäller kommunens tillsyn, och då är det arbetstid som
måste läggas på tillsyn som inte genererar någon kostnadstäckning. I detta skede är det
svårt att bedöma eventuellt intäktsbortfall.
Det har nyligen gjorts vissa förenklingar när det gäller uppförande av bostäder med
tidsbegränsat lov när bostadsbehovet inte kan tillgodoses fullt ut genom ordinarie planoch byggprocesser.
Lagen om bostadsanpassningsbidrag
Det har sedan några år pågått en översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag. Ett
förslag har varit på remiss under 2015.
Det föreslås bland annat några nya åtgärder som skulle kunna bli bidragsberättigade,
och det är brandskyddsåtgärder samt åtgärder som värnar integriteten när personliga
assistenter eller annan utomstående personal är verksamma i bostaden i stor omfattning.
Det föreslås även en del nyheter vad gäller återställningsbidrag. Om lagen förändras i
riktning mot lagförslaget kommer kostnaderna för en kommun att öka, men hur mycket
går i dagsläget inte att uppskatta.
13.2.3 Förändringar i verksamheten

Bygg- och miljöförvaltningen konstaterar att de ekonomiska förutsättningarna för
verksamhetsåret 2018 kommer att betyda vissa svårigheter att fullgöra uppdraget.
Förändringarna vad gäller nettoramen är ett tillskott om 700 000 kr kopplat till
demografi. Kommande års löneökningar om cirka 570 000 kr ska hanteras inom
nuvarande ram, vilket förvaltningen har löst genom vissa omprioriteringar inom ram.
Förvaltningen bedömer att intäktsnivåerna kommer att öka vad gäller bygglov samt
något inom kart- och mätverksamheten. När det gäller plan- och utvecklingsavdelningen
bedöms nuvarande intäktsnivå vara möjlig att nå under förutsättning att de vakanta
tjänsterna har blivit tillsatta under 2017.
Nivån på intäkterna för planverksamheten, bygglov och kart- och mättjänsterna är
beroende av att gällande plan- och bygglovtaxa revideras för att bättre täcka
kostnaderna. Dessutom förutsätts timtaxan justeras årligen.
Redovisningen under avsnitt 2.2 Befolkningsförändringar redovisar förvaltningens
bedömning av behovet 2018 för att klara uppdraget. Förvaltningen identifierar att det är
fyra tjänster som behövs, två inom miljö och två inom bygglov och ytterligare ett par
inom plan- och utvecklingsavdelningen. Förvaltningens förslag till budget kan inte
rymma samtliga dessa tjänster men två föreslås kunna bli verklighet under förutsättning
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av ökade intäkter och omprioriteringar inom ram.
Miljöavdelningen
Av behovet av två nya miljö- och hälsoskyddsinspektörer kan en tillgodoses i förslaget
till budget. En ny resurs genererar också intäkter om cirka 100 000 kr.
Konsekvens: Trots en ny resurs kan inte bygg- och miljönämndens tillsynsplan
motsvara behovet enligt behovsbedömningen. Erforderlig tillsyn kan inte utföras.
Förvaltningen har behov av nytt ärendehanterings- och handläggningssystem inom
miljöavdelningens verksamhet. Under 2018 sker planering av upphandling och
införande. I nuläget bedöms att det är 2019 som anskaffningen görs. Nuvarande version
kommer successivt att fasas ut från leverantören. Mot den bakgrunden planeras
upphandling och inköp av nytt system, och kostnaden för konvertering bedöms till cirka
400 tkr.
Bygglovavdelningen
Av behovet av två nya resurser (en inom administration och en handläggare) inom
bygglov kan en av tjänsterna tillgodoses i förslaget till budget. Verksamheten bedöms
erhålla ökade intäkter 2018 om 700 000 kr vilket också en ny resurs bidrar till.
Bygglovavdelningen påverkas kraftfullt av den tillväxt kommun är i och trenden med
ökat antal ärenden fortsätter. Under verksamhetsåret 2018 bedöms en större volym
bygglov för flerbostadshus bli aktuella vilka utgör komplexa ärenden och kräver tid för
handläggning.
Konsekvens: Verksamheten kan fortsatt komma ha handläggningstider som upplevs
långa. Även om insatser pågår för att ta steg mot digitalisering i handläggningen så
bedöms inte de effektiviseringsnyttorna falla ut redan 2018 i sådan utsträckning så att
det kompenserar för en utebliven tjänst. Det är angeläget att Kontaktcenter får fortsatta
möjligheter till utveckling då de ofta utgör första kontakt med kund och kan svara kund
i allt större utsträckning.
Plan- och utvecklingsavdelningen
Under 2017 pågår rekrytering bland annat via rekryteringsföretag för att fylla de
vakanta tjänster som verksamheten har. För flera av de tjänsterna täcks del av
kostnaderna via exploateringsprojekt. Verksamheten har under 2017 täckt upp med
500 000 kronor till barn-och utbildningsförvaltningen vilket medfört minskad ram
kommande år med motsvarande belopp och ger som konsekvens att en av de vakanta
tjänsterna inte längre kan finaniseras.
Givet att de tjänster som är möjliga att finansiera finns på plats till 2018 så kommer det
ändå finnas visst behov att fylla på med resurs, men det är för tidigt att se vilken
inriktning det skulle vara. Ytterligare byggprojektledare kan vara ett behov,
projektadministratör ett annat liksom projektkommunikatör. Samtidigt är situationen
avhängigt det uppdrag som kommunledningen har att åstadkomma en organisation som
motsvarar den önskade takten för kommunens tillväxt. Det är ökade resurser inom
tekniska avdelningen som är den främsta kritiska faktorn nu.
Under 2017 erhöll plan- och utvecklingsavdelningen 600 000 kr för ett projekt kring
"smarta detaljplaner" som avsåg en visstidsanställning under ett år. I förslag till budget
för år 2018 är detta belopp borttaget.
Konsekvens: Verksamheten kommer att få bättre förutsättningar att klara sitt uppdrag
under förutsättning av att årets rekryteringar avlöper väl. Detta förutsätter också att
kommunledningen tillser att kommunen ges förutsättningar att ha en organisation som
motsvarar den önskade takten för kommunens tillväxt mer erforderliga kompetenser
inom gata, park, va samt projektstöd i form av administration, ekonomi och
kommunikation. I nuläget ser vi dock att en av de vakanta tjänsterna inte kan
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återbesättas till följd av minskad ram.
Den del av plan- och utvecklingsavdelningens verksamhet som finansieras genom
intäkter, genom tidsredovisning på plan- och exploateringsprojekt, påverkas inte under
förutsättning att timtaxan justeras i enlighet med kostnadsutvecklingen. På längre sikt
påverkas även detta arbete om fler frågor behöver hanteras inom projekten i avsaknad
av aktuella riktlinjer, policys eller om arbete med rutiner, mallar och andra
förbättringsåtgärder prioriteras bort.
Projektet smarta detaljplaner bedöms inte kunna hinnas med under 2017 trots att medel
med 600 000 kr finns avsatta. Bedömningen är att kunna få någon på plats först till
andra halvåret 2017 och slutföra under första halvåret 2018. Men i förvaltningens arbete
med omprioritering har det inte kunnat rymmas 300 000 kr i förslaget till 2018. Det
medför en risk att projektet inte alls kan genomföras.
Kart, mät och GIS
Inför 2018 bedöms inga förändringar behöva ske kopplat till befolkningstillväxten. Det
är först till verksamhetsåret 2019 det blir aktuellt med ökade resurser i form av en tjänst.
Ökade intäkter om 100 000 kr bedöms vara troligt under 2018 med tanke på tillväxten.
Förvaltningsledningen
Vissa neddragningar av framförallt förbrukningsinventarier har gjorts i budget 2018 för
att möjliggöra andra satsningar inom förvaltningen.
Konsekvens: Den minskade budgeten för inköp av kontorsmöbler och datorer minskar
drastiskt. Dessa inköp förutsätts hanteras i projektet aktivitetsbaserat kontor.
Verksamhet, tkr

2018

Smarta detaljplaner, avslutat projekt (budget återlämnas)

600

Ökade intäkter byggavdelningen

700

Ökade intäkter Kart, mät, GIS

100

Ökade intäkter miljöavdelningen

100

Neddragning förvaltningsledning (inventarier)

100

Delfinansiering utökning miljöinspektör

-430

Löneökningar

-570

Nytt ärendehanteringssystem miljöavdelnigen
Summa

2019

2020

-400
600

-400

13.2.4 Ändrade kapitalkostnader för nya lokaler, anläggningar och
fastigheter

Bygg- och miljöförvaltningen har inga nya lokaler under 2016-2017 och planerar inte
heller att utöka med nya lokaler under åren 2018-2020.
13.2.5 Budgetjusteringar
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13.2.6 Sammanställning
Förändring från budget 2017, tkr

2018

Befolkningsförändringar
Förändringar i verksamheten

2019

-700

-400

600

-400

Ändrade kapitalkostnader (nya lokaler, anläggningar och
fastigheter)

0

Budgetjusteringar

0

Summa

2020

-100

-400

-800

-400

Bygg- och miljöförvaltningen har tilldelats en utökad ram för 2018 som är 700 000 kr
och som ska bidra till att klara den tillväxt som är kopplad till befolkningsförändringar.
Beloppets storlek är beräknad utifrån en kommuncentralt framtagen beräkningsmodell.
Minskningen av ram på 600 000 kr förklaras av medel för projektet "Smarta
detaljplaner" återlämnas i budget 2018.
Bygg- och miljönämndens nettoökning av budgetram 2018 är därmed 100 000 kr.

13.2.7 Driftbudget
Bokslut
2016

Prognos
2017

-198

-221

-221

-4

-225

-229

-233

Nämndadministration

-82

-282

-282

-7

-289

-296

-303

Kart, mät, GIS

-1 407

-2 046

-2 046

53

-1 993

-2 491

-2 442

Plan- och
utvecklingsavdelnin
gen

-5 228

-8 572

-8 572

370

-8 202

-8 303

-8 560

-999

-1 874

-1 894

-1

-1 895

-1 636

-1 655

-2 332

-2 109

-2 089

86

-2 003

-2 003

-2 039

1

0

0

0

0

0

0

Miljöavdelning

-2 591

-3 314

-3 314

-597

-3 911

-4 346

-4 458

Bostadsanpassning

-2 758

-2 974

-2 974

0

-2 974

-2 988

-3 002

-15 594

-21 392

-21 392

-100

-21 492

-22 292

Tkr
Bygg- och
miljönämnd

Byggavdelning
Förvaltningsledning
Konsument- och
energirådgivning

Summa

Budget
2017
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r 17/18

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

-22 692
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Intäkter och kostnader
Budget
2017,
Intäkte
r

Budget
2017,
Kostna
der

Budget
2017,
Netto

Budget
2018,
Intäkte
r

Budget
2018,
Kostna
der

Budget
2018,
Netto

Bygg- och miljönämnd

0

221

221

0

225

225

Nämndadministration

0

282

282

0

289

289

Kart/Mät/GIS

1 000

3 046

2 046

1 100

3 093

1 993

Plan- och utvecklingsavdelningen

3 714

12 286

8 572

3 714

11 916

8 202

Förvaltningsledning

0

2 089

2 089

0

2 003

2 003

Bostadsanpassning

1

2 975

2 974

1

2 975

2 974

Bygglovavdelningen

4 200

6 094

1 894

4 900

6 795

1 895

Miljöavdelningen

1 673

4 987

3 314

1 773

5 684

3 911

10 588

31 980

21 392

11 488

32 980

21 492

Tkr

SUMMA

13.2.8 Investeringsbudget

Inventarier
Budget
2017

Prognos
/ rev
budget
2017

Budget
2018

Inventarier utbyte

0

-150

0

0

0

Inventarier till nya verksamheter/lokaler

0

0

0

0

0

Summa

0

-150

0

0

0

Investering, tkr

Plan
2019

Plan
2020

No
t

Bygg- och miljöförvaltningen har haft och har visst behov av inköp av kontorsmöbler
för att klara den förtätning av arbetsplatser som erfordras för att ge plats åt personal
inom den befintliga lokalyta som förvaltningen förfogar över. Det kan handla om att i
ett cellkontor byta ut ett större arbetsbord för att istället få plats med två mindre
arbetsbord och på så vis tillskapa fler arbetsplatser. Under 2017 har behovet bedömts
uppgå till cirka 150 tkr.
Från och med 2018 hanteras förtätningen av arbetsplatser inom ramen för projektet
aktivitetsbaserat kontor och dess budget.
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13.2.9 Mått

För ett fokuserat förbättrings- och utvecklingsarbete finns mål och nyckelindikatorer
angivna för verksamhetsåret. Styrelser och nämnder har utöver dessa även möjlighet att
ange ett antal mått för den löpande uppföljningen av verksamheterna. Dessa mått delas
in i tre kategorier;




Resursmått – visar vad kommunen sätter in i form av resurser i verksamheten.
Produktionsmått - visar vad kommunen gör med resurserna och kan vara
kopplade till aktiviteter eller interna processer.
Verksamhetsresultatsmått - visar vad medborgaren/kunden/brukaren får ut av det
kommunen producerar. Kan vara objektiva, subjektiva eller belysa effektivitet.
Verksamhetsresultatsmåtten presenteras vid återkopplingen av budgeten till
hösten, behöver inte presenteras nu till verksamhetsanalysen.

Resurser
Utfall
2016

Mått
Bostadsanpassning, kr per invånare

105

Budget
2017

Budget
2018

Budget
2019

Budget
2020

114

110

105

105

Budget
2017

Budget
2018

Budget
2019

Budget
2020

Produktion
Utfall
2016

Mått
Antal ärenden per handläggare, miljö

106

150

150

150

150

Antal livsmedelsinspektioner per handläggare

121

90

120

120

120

Antal miljöbalksinspektioner per handläggare

38

60

60

60

60

371

450

500

550

550

36

50

60

70

60

Antal beslut, byggavdelningen, st
Nämndbeslut, bygglovavdelningen, antal
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14 Barn- och utbildningsnämnd
14.1 Uppdrag och ansvarsområde
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens barnomsorg, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, kostenheten och den
kommunala musikskolan.
I kommunal regi finns förskola, omsorg på obekväm arbetstid, öppen förskola,
fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola,
vuxenutbildning och musikskola. Dessutom finns det i Håbo kommun även fem
fristående förskolor, tre fristående dagbarnvårdare och tre friskolor, varav två har
fritidshem.
Även förberedelseklasser och särskilda undervisningsgrupper ingår i skolområdet och
rektorsområdena. Inom rektorsområdet Gröna Dalen finns grundsärskolan med eget
fritidshem.
Barn- och elevhälsoenhetens verksamhet spänner över det specialpedagogiska,
medicinska, sociala, psykologiska och omvårdande arbetet. Enheten har ett nära
samarbete med alla kommunala förskolor och grundskolor samt gymnasieskolan.
Barn- och utbildningsförvaltningen administrerar placeringar, vårdnadsbidrag,
skolpliktsbevakning, skolskjutsar, tillsyn, lagstiftningsfrågor, lokalfrågor, fakturering,
kravverksamhet med mera. Kontoret har även enheter för utveckling.
14.2 Verksamhetsanalys
14.2.1 Befolkningsförändringar

Håbo kommuns samtliga för-, grund- och gymnasieskolor finansieras med barn- och
elevpeng, det vill säga ett fast belopp per inskriven elev och månad (med undantag
grundsärskolan och gymnasiesärskolan som är anslagsfinansierade).
Barn- och elevpengen skiljer sig åt beroende på barnet ålder och skolform. Om andelen
barn och elever förändras så förändras även de totala kostnaderna för verksamheten.
Barn- och utbildningsnämnden har utifrån demografiska förändringar fått en utökad ram
på ca 6,3 miljoner kronor. Utökningen ska, förutom täcka ökade kostnader för fler barn
och elever, driftskostnader för nya lokaler samt även löneökningar som beräknas till
ca 9,2 miljoner kronor. Förvaltningen har utifrån förutsättningarna varit restriktiva med
satsningar gällande år 2018 och framåt.
Inför 2016 var de centralt fastställda prognoserna som budgeten baserades på lägre än
förvaltningens prognos. Redan under hösten 2016 visade det sig att förvaltningens
prognos av antalet barn stämde bättre med utfallet. För att kompensera nämnden för
ökat barnantal, utökades budgetramen 2017 med 4 miljoner kronor. Under våren 2017
har antalet barn i förskolan ökat ytterligare och nya medel måste tillskjutas. Det finns
därför en stark oro från förvaltningen att prognoserna inför 2018 är för låga. I
verksamhetsplan har planeringen baserats på fastställd befolkningsprognos enligt nedan.
Demografiska förändringar enligt budgetanvisningarna
1-5 år

F-klass

1-5 åk

6-9 åk

Fritids 58%

ÅR 18

1194

275

1477

1245

1199

ÅR 19

1220

286

1455

1276

1206

ÅR 20

1248

280

1470

1297

1219
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I en tabell under punkt 2.6 visas skillnader i beräkningar som görs mellan
budgetanvisningarna och förvaltningens högre beräkningar. Det kan mycket väl visa sig
att förvaltningens siffror är för höga, men en beredskap måste finnas i budget 2018 för
ett ökat antal barn och elever.
Förvaltningen har valt att följa budgetanvisningarna vilket innebär att beloppen i
tabellerna inte kommer överskrida den tilldelande budgetramen. Däremot kommer
förvaltningen beskriva konsekvenserna av föreslagen budgetram.
Förskola
Inom åldrarna 1-5 år ökar antalet inskrivna barn med 66 st enligt befolkningsprognosen.
Utifrån antal placerade barn år 2017 i ålder 1-3 respektive 4-5, har samma fördelning
procentuellt använts för ökningen av barnantalet 2018. Det innebär 29 fler barn i åldern
1-3 och 37 fler barn i åldern 4-5. Eftersom storleken på ersättningen är högre för små
barn är det viktigt att ökningen hamnar på rätt åldersgrupp. Totalt blir kostnadsökningen
enligt budgetanvisningarna 6,3 miljoner kronor. För att kunna täcka behovet av ökat
antal förskoleplatser, har paviljonger under 2017 ställts upp på Gröna Dalen. Detta
innebär en ökad hyreskostnad för förskolan på 263 800 kronor. Även driftskostnader för
den nya förskolan Frösundavik tillkommer med 582 000 kronor år 2018 och ytterligare
291 000 kronor år 2019.
Förskoleklass
Verksamheten förskoleklass förväntas ökas med 3 barn enligt demografiska
förändringar i budget 2018. Det innebär en kostnadsökning på 111 000 kronor.
Grundskola
Inom grundskolan förväntas det bli 65 färre elever 2018. Eftersom grundskoleersättningen är olika mellan åk 1-5 och åk 6-9, har en beräkning gjorts utifrån
åldersfördelning 2017. Det innebär att åk 1-5 minskar med 65 och åk 6-9 är det varken
en ökning eller minskning. Totalt får grundskolan en kostnadsminskning enligt
budgetanvisningarna på 5,5 miljoner kronor jämfört med 2017. Även om antal elever är
oförändrat finns det behov på Gröna Dalenskolan att inrymma fler elever under år 2018.
Paviljonger satts upp för att täcka ett ökat behov inom förskoleklass och förskola där år
2017. Kostnaderna för dessa uppgår till 791 400 kronor per år. Under 2018 planeras
bortbyggandet av skola 2000 på Gröna Dalen att genomföras. Det kommer innebära en
ökad driftskostnad år 2019 med 231 500 kronor
Fritidshem
För att få fram hur många fler/färre fritidshemsplatser som utgör beräkningsgrund för
kostnadsutvecklingen 2018, har vissa antagande gjorts. År 2017 har verksamheten en
täckningsgrad på 58%. Täckningsgraden år 2017 på 58% används även år 2018 vilket
innebär, i jämförelse med 2017 års budgeterade antal fritidshemsplats, en minskning
med 25 barn vilket ger en kostnadsminskning på 410 000 kronor.
Grundsärskola
Eleverna inskrivna i grundsärskolan blir allt mer resurskrävande. Många är
multihandikappade och kräver omsorg hela dagen. Under år 2017 minskar intäkterna för
externa elever vilket innebär minskade elevintäkter. Det får till följd att den egna
kommunen får finansiera större delen av kostnaderna själv. För att bibehålla den kvalitet
som idag finns inom grundsärskolan behövs ett tillskott av egna medel vid bortfall av
säljintäkter. Behovet beräknas till ca 200 000 kronor. Förvaltningen kan också redan
under 2017 se en ökning av antal elever i grundsärskolan. Det innebär, beroende på
antal tillkommande elever, att ytterligare resurser måste till skjutas.
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Gymnasieskola
Befolkningsprognosen visar på ett ökat antal 16-18 åringar med 42. Det innebär en
kostnadsökning på knappt 3,7 miljoner kronor. Beloppet baseras på en snittkostnad av
gymnasiets alla olika program. Under 2016 minskade köp av gymnasieplatser till annan
huvudman. Minskningen som i storlek var 2 miljoner kronor kommer förmodligen bestå
även år 2017. Även om antalet elever ökar gör förvaltningen den bedömningen att
flertalet av eleverna kommer få plats på Fridegårdsgymnasiet och att kostnaderna för
köp av verksamhet inte kommer öka 2018. Det innebär en besparing på 2 miljoner
kronor som kommer redovisas under rubriken Förändringar i verksamheten.
Fridegårdsgymnasiet planerar att utvidga med tre klassrum ,ett arbetsrum och ett
grupprum inom befintlig byggnad under år 2018. Det kommer innebära en ökning av
driftskostnaderna år 2019 på 115 750 kronor.
Gymnasiesärskolan
Behovet av gymnasiesärskola för ökat antal elever utifrån de demografiska
förändringarna är svårt att prognostisera. Förvaltningen kan dock konstatera att under
hösten 2017 kommer gymnasiesärskolan att ha ytterligare 8 elever. Det innebär ökat
antal tjänster och vilket innebär ökade kostnader. Kostnaden för elevökningen är högre
än vad som tilldelas gymnasiesärskolan. Tilldelningen för demografiska förändringar
uppgår till 2,5 miljoner kronor för gymnasieskolan. Eftersom kostnaden för gymnasiet
uppgår till 2 miljoner kronor, föreslår förvaltningen att 500 000 kronor inom tilldelat
anslag avsätts för gymnasiesärskolan i budgetförslaget.
Vuxenutbildning
Under 2017 gjordes en omföring av budgeten när kommunen avvecklade sin egna
kommunala vuxenutbildning till att köpa verksamhet från annan huvudman. Eftersom
kommunen köper all sin vuxenutbildning, kan inte kommunen påverka kostnaderna
vilket innebär svårigheter att bedöma kostnadsutvecklingen framöver. I befolkningsprognosen har det avsatts medel för en ökning av antal studerande med 322 000 kr.
Musikskola
Kultur i skolan genomförs av Musikskolan till en kostnad av 122 kr per elev i åldrarna
1-18 år. Då antalet barn/elever ökar totalt enligt befolkningsprognosen ökar även
kostnaderna. Ökningen av 46 barn och elever innebär en ökning av kostnadsnivån på
5 600 kronor.
Musikskolan har köer till sina ämneskurser därför föreslås inga förändringar avseende
förändringar i befolkningsprognoserna. Minskar antalet barn och ungdomar i
kommunen något ges detta större förutsättningar för musikskolan att nå fler elever.
Förvaltningsledning
När demografiska förändringen ökar, ökar även kostnaderna för förvaltningsledningen.
Mer administrativt arbete krävs för att täcka alla behov som kan uppkomma när antal
barn och elever ökar. Även kostnader som inte fördelas ut i pengen men som är knutna
till antal barn/elever ökar. Ett exempel på en sådan kostnad är skolskjutsar. I
budgetförslaget utifrån demografiska förändringar har avsatts 766 000 kronor för att
täcka dessa kostnader.
Kapitalkostnader
Under kommande år kommer förvaltningen att behöva investera i både verksamhetsanpassningar och i övriga investeringar. Kostnaderna för dessa investeringar redovisas i
tabellen nedan.
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Tkr

2018

2019

2020

Kapitalkostnader för investeringar t o m år 2016

-1784

-1540

-1122

Kapitalkostnader kommande investeringar

-1134

-2178

-2800

Kapitalkostnader verksamhetsanpassningar

-324

-1010

-1258

Totala kapitalkostnader

-3190

-4624

-3936

Avgår budgeterade kapitalkostnader för år 2017

2304

2304

2304

Summa ändrade kapitalkostnader

-938

-2424

-2876

En stor det av investeringarna under 2018 är uppstart av ny förskola Frösundavik,
ombyggnation Viby förskola/skola och stort behov av investeringar när Futurums
nyrenoverade lokaler är klara. Kostnaderna får en helårseffekt år 2019 och 2020. Även
verksamhetsanpassningarna påverkar kapitalkostnaderna framöver. Framförallt är det
bortbyggandet av skola 2000 på Gröna Dalen som ökar kapitalkostnaderna. En mer
detaljerad investeringslista finns som bilaga till verksamhetsanalysen.
Verksamhet, tkr

2018

2019

Ökad kostnad drift nya lokaler förskolan

-845

-264

Ökad kostnad driftnya lokaler grundskola

-791

-231

Ökad kostnad drift nya lokaler Gymnasiet

2020

-116

Volymökning förskola

-6 053

-2 371

-2 558

4 540

-1 109

-2 340

-4 231

-4 616

-1 731

-322

-159

-167

-6

-45

-69

Förvaltningsledning

-766

-495

-475

Summa ändrade kapitalkostnader

-938

-2 424

-2 876

Effektivitetskrav/ökad budgetram

3 123

1 880

1 731

-9 950

-8 485

Volymminskning grundskola inkl förskoleklass och fritids
Volymökning gymnasieskola ink sär
Volymökning vuxenutbildning
Volymökning Musikskola

Politisk satsning

-3 000

Summa

-9 289

varav ökad internhyra för nya lokaler exklusive
kapitalkostnad
Ökade kostnader för lokaler ingår hyra av paviljonger och nya förskolan Frösundavik år 2018. Hyran för paviljongerna upphör
inför år 2019. Driftskostnaderna för ökade ytor när bortbyggandet av skola 2000 är klart uppgår år 2019 till 231 500 kronor.
Ombyggnationen på Fridegårdsgymnasiet ger en driftskostnad år 2019 på 115 750 kr. i beloppen för respektive verksamhets
volymökning, har kapital- och hyreskostnaderna tagits bort. Kostnaderna för ökade kapitalkostnader och driftskostnader redovisas
separat i tabellen ovan.

Volymökningen år 2018-2020 bygger på demografiska förändringar enligt
budgetförslaget år 2018. I volymer gymnasiet ingår särgymnasiets verksamhet. En
uppräkning med 500 000 kronor har gjorts utifrån antagande om fler elever på
särgymnasiet. Övriga förändringar som baseras på antal barn/elever har kommunens
ersättningsmodell använts som beräkningsunderlag. Inga uppräkningar har gjorts av
barn- och elevpengen förutom ersättningen till gymnasiet som har räknats upp med 2%.
I beloppen ovan finns inga löneökningar med. För år 2017 beräknas löneökningarna
uppgå till 9,2 miljoner kronor. Eftersom utökningen av budgeten utifrån demografiska
förändringar är lägre än löneökningarna, måstet förvaltningen oavsett förändring eller ej
av storleken på barn- och elevpeng, minska antalet personal eller avveckla någon
verksamhet som ej är lagstadgad.
Håboalliansen tilldelar barn-och utbildningsnämnden ytterligare 3 miljoner kronor. Vid
återrapport till kommunfullmäktige till hösten ska det framgå hur medlen använts.
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14.2.2 Förändrade lagar och förordningar

Lovskola införs vilket innebär att huvudmän ska vara skyldiga att erbjuda elever i
grundskolan undervisning under skollov. Detta kommer påverka kostnad och
handläggning av skolskjuts och tilläggsbelopp. Föreslås träda ikraft 1 augusti 2017.
En förändring gällande kommunernas arbete med skolplikt föreslå träda i kraft 1 juli
2018. SOU:n tar upp att ökade kostnader för administration uppstår i och med
införandet.
Dataskyddsförordning som träder ikraft 2018 kan komma att inledningsvis ge ökade
kostnader för administration då nya rutiner och processer behöver tas fram, och system
behöver ses över.
14.2.3 Förändringar i verksamheten

Förskola
Standardkostnaderna för år 2015 är -3,3 procent. Det är ytterligare en sänkning jämfört
mot åren innan vilket innebär lägre standardkostnad än riket i snitt. I jämförelse med
riket är andelen förskolelärare väsentligt lägre i Håbo kommun, 29 procent jämfört med
rikets 44 procent och samtidigt är antalet barn per årsarbetare högre än i riket, 5,9 barn
per årsarbetare jämfört med rikets 5,2. För att säkerställa kvalitet och lägga grunden för
det livslånga lärandet, behöver Håbo kommun öka andelen förskollärare och minska
barngruppernas storlek. De stora ökningarna av antalet barn och skapandet av nya
avdelningar, samtidigt som det varit svårt att rekrytera förskollärare har gjort att
nyckeltalen försämrats.
Grundskola/förskoleklass
År 2015 är standardkostnaderna +1,0 procent. När det gäller antal elever per lärare
avviker Håbo kommun inte väsentligt ifrån riket. Men andelen lärare med
högskoleexamen är 10 procentenheter lägre än riket. Kommunen har högre kostnader
för elever med särskilda behov. Övriga kostnader ligger i paritet med standardkostnader
för övriga kommuner. Resultaten i grundskolan har ökat men ligger fortfarande under
riket när det gäller vissa områden. Till exempel är andelen elever som inte nått
kunskapskraven i alla ämnen 32 procent i Håbo kommun jämfört med rikets 24,7
procent. För att få upp kunskapsnivån skulle Håbo kommun behöva öka andel behöriga
lärare.
Fritidshem
Standardkostnad för år 2015 är -1,4 procent. Trots att Håbo kommun har en större andel
barn i åldern 6 - 13 år i fritidsverksamheten jämfört med riket och att antalet barn per
årsarbetare är högre, så har Håbo kommun en lägre standardkostnad än riket. Vilket
förklaras av att andelen årsarbetare med högskoleexamen är lägre än andra kommuner,
28 procent jämfört med rikets 47 procent.
Gymnasieskolan
Standardkostnad för år 2015 är + 5,5 procent vilket motsvarar värdet för år 2014. För
gymnasieskolans del är pengen fastställd i överenskommelse med alla kommuner i
Stockholms län. Vilket innebär att standardkostnaden är svårare att påverka.
Sedan 2009 har ett arbete gjorts för att hitta en form där utbudet är sådant att
elevtillströmningen skapar fulla klasser vilket innebär en ekonomi i balans. Skolan har
gått från ett utbud av många små program med små klasser och sviktande rykte, till en
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skola med färre program, ökat söktryck och gott rykte. Då en allt större andel av
kommunens gymnasieelever väljer den egna gymnasieskolan har det inneburit lägre
kostnad för köp av verksamhet från annan huvudman och en förbättrad ekonomi och
kvalitet på den egna gymnasieskolan. Vid ett fortsatt söktryck och ett ökat antal
nyanlända kommer lokalbehoven att påverka verksamhetens utveckling huruvida fler
klasser ska kunna antas eller inte. Lokalerna förväntas räcka år 2017 men vid ett
oförändrat eller ökat söktryck kommer beslut att behöva tas från och med 2018 om hur
stor gymnasieskolan ska bli och om behovet nya lokaler blir aktuellt eller inte.
Omprioriteringar
För att fortsätta förskolans och grundskolans möjlighet att bygga en hållbar organisation
utifrån ersättningsnivåerna år 2017, bör barn- och skolpengen bibehållas. Håbo
kommun bör sträva efter att komma upp i rikets standardkostnader för förskolan och
fortsatt ge goda möjligheter för elever i grundskolan att nå kunskapsmålen.
Under 2016 minskade ersättningen till andra huvudmän för gymnasieelever skrivna i
Håbo kommun. Minskningen kvarstår under 2017 och förvaltningen räknar med en
budgetjustering 2018 motsvarande ca 2 miljoner kronor. Förslag på hur dessa resurser
ska omprioriteras återkommer förvaltningen till Barn- och utbildningsnämnden.
Från höstterminen 2017 utökas elevgruppen på särgymnasiet med åtta elever på
nationella programmet. Samtliga elever är mantalsskrivna i Håbo kommun.
Elevökningen innebär en fördubbling av antalet elever, vilket kräver en utökning av
antalet lärare. Skolledningens bedömning är att ytterligare en lärare behöver anställas på
heltid, kostnad 500 000 kronor på helår, från och med höstterminen 2017. Dessutom
behövs en yrkesämneslärare, kostnad 250 000 kronor på helår, med anställning
motsvarande 40 % på programmet Fordon och godshantering från och med
höstterminen 2017. Det innebär en kostnadsökning, förutom redan 500 000 kronor extra
i budget 2018, på 450 000 kronor.
Antal besökande på öppna förskolan har under flera år ökat i antal. Därför behöver även
antal tjänster öka. Det innebära en kostnadsökning på 200 000 kronor.
Om inga andra beslut tas kommer för- och grundskolepeng att vara oförändrad med
nivån som gäller år 2017. Löneökningarna på 9,2 miljoner kronor ska täckas av en
oförändrad peng.
Det kommunala aktivitetsansvaret har byggts ut i kommunen, framförallt som ett EUprojekt; #jagmed. När projektet avslutas under 2018 måste beslut fattas angående den
fortsatta kvalitetsnivån. Ska verksamheten fortsätta på nuvarande nivå, som handlar om
att söka upp och coacha ungdomar som hoppat av eller inte börjat gymnasieskolan,
måste medel tillskjutas 2018, ca 500 000 kr.
Verksamhet, tkr

2018

Köp av gymnasieplatser från annan huvudman

2019

2020

2 000

0

0

Öppna förskolan

-200

0

0

Särgymnasiet

-450

0

0

Kommunalt aktivitetsansvar

-500
0

0

Summa

850
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14.2.4 Ändrade kapitalkostnader för nya lokaler, anläggningar och
fastigheter
Tkr

2018

2019

2020

Kapitalkostnader för investeringar t o m år 2016
Kapitalkostnader för investeringar år 2017-2020

2 020

637

Totala kapitalkostnader

2 020

637

2 020

637

Avgår budgeterade kapitalkostnader för år 2017
Summa ändrade kapitalkostnader

En utökad budget på 2 miljoner kronor täcker kapitalkostnaderna år 2018 för Frösundaviks förskola. Skillnaden mellan
helårseffekten 2019 och kostnaderna 2018 ligger kvar tills något annat beslut fattas.

14.2.5 Budgetjusteringar

14.2.6 Sammanställning
Förändring från budget 2017, tkr

2018

2019

2020

Lönekostnadsuppräkning

-9 024

-9 235

-9 452

Befolkningsförändringar

-9 412

-11 830

-10 216

850

0

0

-2 020

-637

Effektivisering/omprioritering/budgetökning

11 296

11 752

11 183

Politisk satsning

-3 000
-9 950

-8 485

Förändringar i verksamheten
Ändrade kapitalkostnader (nya lokaler, anläggningar och
fastigheter)
Budgetjusteringar

Summa

-11 310

I föreslagen budgetram ska inrymmas lönekostnader på ca 9 miljoner kronor och ökad
verksamhet på grund av ökat antal barn och elever med ca 9,4 miljoner kronor. Totalt
motsvarar detta 18,4 miljoner kronor. Förvaltningen omprioriterar medel inom ram för
att minska kostnaderna med 850 000 kronor.
För att nå föreslagen ramökning på ca 6,3 miljoner kronor kommer effektiviseringar
inom verksamheten att ske under 2018 motsvarande ca 11,3 miljoner kronor, dvs
ca 1,9% av den totala ramen. Det är framförallt personalkostnader som måste minska.
Förvaltningens inriktning är att försöka behålla statliga medel inom förskola och
lågstadiet som är inriktade på att minska antalet barn inom förskolegrupper och
personalsatsningar. Det är därför framförallt grundskolans årskurser 4 till 9 och annan
verksamhet inom nämndens ansvarsområde som i första hand påverkas av
effektiviseringarna. Gymnasieskolan har en fastställd skolpeng inom
samverkansområdet Stockholms län och förändras inte utan särskilda beslut. I denna
rambudget är inte hänsyn taget till eventuella behov av fler barn och elevplatser om
befolkningsprognosen är för lågt räknad.
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Demografiska förändringar enligt budgetanvisningarna
1-5 år

F-klass

1-5 åk

6-9 åk

Fritids 58%

ÅR 18

1194

275

1477

1245

1199

ÅR 19

1220

286

1455

1276

1206

ÅR 20

1248

280

1470

1297

1219

Förvaltningens beräkningar av antal barn/elever
1-5 år

F-klass

1-5 åk

6-9 åk

Fritids 58%

ÅR 18

1269

287

1542

1300

1255

ÅR 19

1310

294

1496

1312

1231

ÅR 20

1358

281

1474

1301

1201

Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort egna beräkningar angående framtida
prognoser, baserat på utbyggnad och tidigare erfarenheter. Om förvaltningens
beräkningar av antal barn och elever stämmer helt för år 2018, skulle kostnadsökningen
bli ca 14 miljoner kronor mer än budgetförutsättningarna. Det är därför viktigt att följa
utvecklingen av antal barn och elever för att kunna förklara utfallet vid ett eventuellt
underskott de kommande åren. Oavsett hur stor ökningen blir i förhållande till
budgetanvisningarna, måste det finnas beredskap för att tillföra resurser om målet är att
behålla barn- och elevpengens storlek och nuvarande kvalitet. Detta gäller särskilt
förskolan där nya avdelningar måste starta med kostnader för såväl personal, utrustning
som lokaler. Skolan kan i viss utsträckning fylla tomma elevplatser, men många klasser
är redan i dag överfulla med 30 elever eller mer.
Håboalliansen tilldelar barn-och utbildningsnämnden ytterligare 3 miljoner kronor. Vid
återrapport till kommunfullmäktige till hösten ska det framgå hur medlen använts.
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14.2.7 Driftbudget
Bokslut
2016

Prognos
2017

Barn och
utbildningsnämnd

-383

-500

-500

0

-500

-500

-500

Nämndadministratio
n

-455

-600

-366

0

-366

-366

-366

Allmän
kulturverksamhet

-480

-641

-641

-6

-647

-658

-668

Musikskola

-5 466

-5 942

-5 798

0

-5 798

-5 832

-5 891

Öppen förskola

-1 917

-2 041

-1 920

-200

-2 120

-2 120

-2 120

Omsorg på OB-tid

-3 538

-3 562

-3 814

0

-3 814

-3 814

-3 814

-112 683

-124 756

-121 865

-8 074

-129 939

-132 309

-135 117

-361

-51

-60

0

-60

-60

-60

-1 181

-1 621

-1 591

0

-1 591

-1 591

-1 591

Fritidshem

-25 120

-24 257

-26 188

-2 486

-28 674

-28 787

-28 981

Förskoleklass

-11 865

-12 077

-11 588

-1 493

-13 081

-13 490

-13 267

-238 270

-250 018

-240 587

8 288

-232 299

-234 540

-237 474

Grundsärskola

-8 050

-7 766

-8 757

-71

-8 828

-8 828

-8 828

Gymnasieskola

-78 589

-87 305

-89 275

-1 731

-91 006

-95 622

-97 353

Gymnasiesärskola

-7 241

-7 241

-7 840

-950

-8 790

-8 790

-8 790

Grundl
vuxenutbildning

-1 216

-615

-800

-322

-1 122

-1 281

-1 448

Gymnasial
vuxenutbildning

-1 548

-2 659

-3 200

0

-3 200

-3 200

-3 200

Särvux

-750

-1 062

-1 580

0

-1 580

-1 580

-1 580

Aktivitetsansvaret

-702

-878

-575

0

-575

-575

-575

-2 246

-993

-1 000

0

-1 000

-1 000

-1 000

-23 554

-24 266

-23 626

-1 265

-24 891

-24 887

-25 362

-3 000

-3 000

-3 000

-3 000

-11 310

-562 881

-572 830

-580 985

Tkr

Förskola
Vårdnadsbidrag
Pedagogisk omsorg

Grundskola

Svenska för
invandrare
Övergripande
verksamhet

Budget
2017

Politisk satsning
Summa

-525 615

-558 851

-551 571

Föränd
r 17/18

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

I tabellen ovan har förvaltningen utgått från budgetförutsättningarna.
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14.2.8 Investeringsbudget

Inventarier
Budget
2017

Prognos
/ rev
budget
2017

Budget
2018

Förskolor möbler

-300

-300

-300

-300

-300

Hemkunskapssal Västerängen

-800

-100

-1 145

-1 074

-4 175

-2 000

-2 000

Investering, tkr

Plan
2019

Plan
2020

No
t

Inventarier utbyte

Grundskolor övrigt
Gymnasiet möbler till klassrum och
arbetsrum

-360

Musikskolan nya instrument

-60

Inventarier till nya verksamheter/lokaler
Förskola Frösundavik möbler och
utemiljö

-450

0

-1 000

Uppstart av nya förskolor ink utemiljö

-3 000

Ny skola/förskola Viby ink utemiljö
Summa

-1 000
-2 695

-1 474

-6 895

-2 300

-5 300

Den stora posten för Grundskolor övrigt år 2018 är specificerad i bilaga 1.
Förvaltningen har gjort en bedömning att det kostar ca 1 miljoner kronor att köpa in inventarier till en ny förskola.

Investering i nya lokaler
Investering, tkr

Budget
2017

Prognos
/ rev
budget
2017

Köp av Futurums paviljonger

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

N
ot

-10 000

Gymnasiet, 3 klassrum,1 grupprum, 1
arb

-5 000

Utbyggnad för 10 avdelningar förskola
Summa

-15 000

-3 000

-87 000

-3 000

-87 000

Fridegårdsgymnasiet kommer under 2018 att utöka antal klassrum och övriga lokaler.
Behovet är stort utifrån befolkningsprognosen att gymnasiet utökar antal platser för att
kunna ta in fler elever. Utökningen av antal lokaler kommer ske inom nuvarande
byggnation.
Förvaltningen ser ett stort behov av utökade lokalytor på Futurumskolan, även när
renoveringen är klar och klassrummen kan tas i bruk igen. Många nybyggnationer i
området innebär stort tryck på att ta in fler elever. Det visar även befolkningsprognosen,
där redan år 2019 kommer ske en ökning av antal elever. Därför föreslår förvaltningen
att köpa loss en eller fler redan befintliga paviljongerna på Futurumskolan för att utöka
antal klassrum.
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Verksamhetsanpassningar
Investering, tkr

Budget
2017

Prognos
/ rev
budget
2017

Budget
2018

-1 000

-9 000

Bortbyggande av skola 2000 Gröna
Dalen
Verksamhetsanpassningar

-3 550

-3 550

Västerängsskolan, kapprum, klassrum,
bildsal
Summa

Plan
2019

Plan
2020

-3 550

-3 550

-3 550

-3 550

N
ot

-800
-3 550

-4 550

-9 800

Bortbyggandet av skola 2000 på Gröna Dalenskolan beräknas till en kostnad av 10
miljoner kronor. En del av kostnaderna kommer redan år 2017 vilket innebär att
förvaltningen föreslår en budgetjustering på 1 miljon från år 2018 till år 2017. Syftet
med att bygga bort skola 2000 är att skapa förutsättningar för större klassrum. Detta
behövs för att inrymma fler elever kommande åren.
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14.2.9 Mått

För ett fokuserat förbättrings- och utvecklingsarbete finns mål och nyckelindikatorer
angivna för verksamhetsåret. Styrelser och nämnder har utöver dessa även möjlighet att
ange ett antal mått för den löpande uppföljningen av verksamheterna. Dessa mått delas
in i tre kategorier;




Resursmått – visar vad kommunen sätter in i form av resurser i verksamheten.
Produktionsmått - visar vad kommunen gör med resurserna och kan vara
kopplade till aktiviteter eller interna processer.
Verksamhetsresultatsmått - visar vad medborgaren/kunden/brukaren får ut av det
kommunen producerar. Kan vara objektiva, subjektiva eller belysa effektivitet.
Verksamhetsresultatsmåtten presenteras vid återkopplingen av budgeten till
hösten, behöver inte presenteras nu till verksamhetsanalysen.

Resurser
Mått

Utfall
2016

Budget
2017

Budget
2018

Budget
2019

Budget
2020

Kostnad kr per inskrivet barn i förskolan, egen regi

98 527

101 91
9

108 21
1

107 78
1

107 58
3

Kostnad kr per inskrivet barn i fritidshem, egen
regi

21 588

22 632

23 798

23 747

23 639

Kostnad kr per inskriven elev i förskoleklass, egen
regi

48 336

46 352

47 333

46 886

47 123

Kostnad kr per inskriven elev i grundskola,egen
regi

86 947

84 251

85 599

86 320

86 204

Kostnad kr per inskriven elev i gymnasieskola,
egen regi

60 606

68 503

71 292

74 161

75 143

Kostenheten har tillkommit år 2017 som en verksamhet inom Barn- och utbildningsnämnden. i Beloppen för år 2017 har nu
kostenhetens budget tagits med, även i utfallet 2016. Budgeten har procentuellt fördelats mellan fritidshem, förskoleklass och
grundskola enligt SCB fördelningsnyckel. Köp av verksamhet från annan huvudman har dragits av för år 2018-2020. Har använt
ökning/minskning av verkamhetens kostnader mellan åren för att räkna fram resursmåtten.

Förskolan kommer under 2018 öka sina drift- och kapitalkostnader för den nya
förskolan Frösundavik. Den är en orsak till att kostnaden per inskrivet barn är högre
jämfört med år 2017. Ytterligare en orsak är löneökningarna under år 2018.
Förutom löneökningar, drift- och kapitalkostnader påverkar även antal barn och elever
kostnaderna. När färre antal elever delar på fasta kostnader t ex lokaler, innebär det att
kostnaden per elev ökar. Det är en orsak till varför kostnaden mellan åren ökar fast
elevantalet minskar.
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Produktion
Utfall
2016

Mått

Budget
2017

Budget
2018

Budget
2019

Budget
2020

Antal barn i förskola, egen regi

946

989

1 007

1 033

1 061

Antal barn i förskola, annan huvudman

181

187

187

187

187

18

20

20

20

20

1 055

1 136

1 045

1 052

1 065

Antal barn i fritidshem, annan huvudman

150

154

154

154

154

Antal barn i förskoleklass, egen regi

232

241,5

238,5

249,5

243,5

41

36,5

36,5

36,5

36,5

2 187

2 274

2 198,5

2 205,5

2 242,5

530

524,5

524,5

524,5

524,5

17

14

17

17

17

Antal elever i gymnasieskola, egen regi

523

533

575

615

630

Antal elever i gymnasieskola, annan huvudman

441

470

470

470

470

16

15

23

23

23

1

2

2

2

2

Antal barn i pedagogisk omsorg, annan huvudman
Antal barn i fritidshem, egen regi

Antal barn i förskoleklass, annan huvudman
Antal barn i grundskola, egen regi
Antal barn i grundskola, annan huvudman
Antal barn i grundsärskola, egen regi

Antal elever i gymnasiesärskola, egen regi
Antal elever i gymnasiesärskola, annan huvudman

För verksamheter som även bedrivs av annan huvudman, har samma antal använts som år 2017 för kommande år.

14.3 Bilagor
Bilaga 1: Investeringsförslag 2018
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15 Socialnämnd
15.1 Uppdrag och ansvarsområde
Socialnämndens verksamhet bygger på respekt för människors självbestämmanderätt
och integritet. Utgångspunkten för allt arbete ska vara den enskildes behov,
lagstiftningen och de ekonomiska resurserna. Socialnämnden bedriver sitt arbete i nära
samverkan med brukarna och i enlighet med Socialtjänstlagen ska tvångsinsatser så
långt som möjligt undvikas.
Socialnämnden består av tre ledamöter och två ersättare. Nämnden ansvarar framför allt
för kommunens uppgifter inom individ- och familjeomsorgens område. Det är bland
annat rätten till bistånd, åtgärder vid missbruk, omsorger om barn och ungdom samt
serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen. För att kunna fatta
akuta beslut måste en ordinarie ledamot i nämnden alltid finns tillgänglig. Det är löst
genom att de ordinarie ledamöterna har en jourvecka var tredje vecka.
Inom nämndens administration finns delar av socialchefens kansli, avdelningen för stöd
till barn och unga och delar av avdelningen för stöd till vuxna. Socialchefens kansli
ansvarar för ekonomi, administration, kvalitets- och utvecklingsarbete, handläggning av
serveringstillstånd och delar av anhörigkonsulentens tjänst.
15.2 Verksamhetsanalys
15.2.1 Befolkningsförändringar

Avdelning barn och unga
Belastningen på socialsekreterarna har ökat på grund av fler anmälningar och
ansökningar.
Arbetsmängden ökar även med anledning av att behoven hos de ensamkommande nu
förändras i takt med att de börjar känna sig trygga i Sverige. Kommunen har för
närvarande ansvaret för 100 ungdomar, Migrationsverkets prognos är att 70% av dessa
kommer få uppehållstillstånd i Sverige. Deras behov av individuella insatser från
kommunen kommer då att läggas där de är anvisade eller folkbokförda. De
ensamkommandes behov av integrationsarbete och traumabehandling, samt andra
åtgärder kommer då att bli tydligare i varje enskilt ärende. Även deras behov av eget
boende kommer att bli tydligt.
Avdelning stöd till vuxna
Kommunens befolkningsförändringar utifrån demografi och inflyttningar bedöms
innebära enbart mindre förändringar inom avdelningen och dess kostnader de närmaste
åren jämfört med den särskilda befolkningsförändring som sker i och med
migrationsverkets anvisningar av nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande till
kommunen. Detta är en målgrupp som på ett helt annat sätt än genomsnittsbefolkningen
blir föremål för verksamheten inom avdelningen för stöd till vuxna, dels i och med
själva mottagningsarbetet och integrationsinsatser och dels i och med behovet av
bostäder och ekonomiskt bistånd.
Ökade kostnader inom personalbudget i och med särskild befolkningsökning
Kostnadsmässigt, med början redan under år 2017, märks den ökande andelen
anvisningar av nyanlända inom avdelningens personalbehov. Enheten för ekonomiskt
bistånd och etablering behöver, jämfört med budget 2017, utökas med 2,3 årsarbetare
om cirka 1 250 tkr, varav 625 tkr hanteras inom flyktingprojektet och resten i
driftsbudget. Denna ökning görs, delvis ofinansierad, redan under år 2017 för
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bibehållande av kvalitet samt för minskning av kostnader för konsultstöd från
bemanningsföretag. Om anvisningarna enligt bosättningslagen fortsätter i ungefär
samma takt kan ytterligare en tjänst behöva tillkomma – möjligen i projektform – under
år 2019 för ca 550 tkr. Detta för att inte öka arbetsvolymen per handläggare för mycket.
Ökade kostnader inom ekonomiskt bistånd i och med särskild befolkningsökning
Ett år efter avslutad etableringsplan övergår kostnader från nyanländas ekonomiska
bistånd från flyktingprojektet till driftsbudget. Detta beräknas, utifrån hittills redan
mottagna personer att utöver övrig befolkningsförändring utgöra 800 tkr utökat
budgetbehov år 2018, 2 595 tkr år 2019 och 3 176 tkr år 2020. Beräkningen inkluderar
ett antagande att ungefär 25 % årligen lämnar kommunen eller hittar egen försörjning.
Erfarenheten visar att det bör beräknas minst 5-7 år innan en nyanländ är i
egenförsörjning, vilket enligt nuvarande projektavgränsning innebär minst 2-4 år med
försörjningsstöd i driftbudget.
Verksamhetsförändringar i och med särskild befolkningsökning som inte föranlett
högre budgetbehov i verksamhetsanalys
Under åren 2018 - 2020 förväntas årligen ungefär tio unga vuxna, som kom till Sverige
som ensamkommande barn, att ”växa ur” stödboende- och HVB-hemsinsatser genom
avdelningen för stöd till barn och unga. Dessa kommer ofta istället att få insatser, främst
ekonomiskt bistånd, från avdelningen för stöd till vuxna. Förvaltningens praxis är att
denna förskjutning som regel inte sker förrän ungdomen fyller 21 år eller dessförinnan
slutar gymnasiet.
Ovanstående kostnadseffekt är svårberäknad och ingen särskild kostnad har lagts till i
verksamhetsanalysen för detta.
Verksamhet, tkr

2018

Barn och ungdomsvård

2019

2020

-565

-2 750

-1 200

Ekonomiskt bistånd

-1 400

-3 395

-4 376

Summa

-1 965

-6 145

-5 576

varav ökad internhyra för nya lokaler exklusive
kapitalkostnad

15.2.2 Förändrade lagar och förordningar

Riksdagen tog beslut om förändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för
flyktingmottagande. (SFS 2017:193, 2017:199, 2017:200). Ändringen innebär att
ersättningarna från Migrationsverket minskas betydligt från och med 20170701.
Förväntade ändringar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen ger från 1
januari 2018 kommunen ansvar för vård av spelberoende. Detta förväntas dock inte
innebära några stora kostnadsförändringar.
En mindre, men positiv, förändring för kostnader inom ekonomiskt bistånd är den
slopade patientavgiften för personer över 85 år samt gratis tandvård för unga under 23
år och äldre över 85 år. En kostnadsdrivande förändring är regeringens sannolika, årliga,
uppräkning av riksnormen.
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15.2.3 Förändringar i verksamheten

Betydligt lägre ersättningar från Migrationsverket för ensamkommande barn kommer
innebära en utmaning för kommunen. Kostnaderna är mycket osäkra då förvaltningen i
dagsläget inte vet hur många som kommer få uppehållstillstånd, hur många som
kommunen fortfarande kommer ansvara för och de boendealternativ som finns kostar
mer än nivå på ersättningen.
Polarverksamheten planeras avslutas per 30 juni 2018 vilket ger en minskad kostnad om
950 tkr. En ungdomscoach kommer finnas kvar och kan fokusera sitt stödarbete för
ungdomar med särskilda behov. Inom barn och ungdomsvård ger detta en total
besparing på 700tkr.
Håboalliansen tillför socialnämnden 1 miljon kronor för omkostnad Polarna.
Kostnadseffekt för nedanstående verksamhetsförändringar är svårberäknade och har inte
lagts till i verksamhetsanalysen. De inverkar dock på att budgetbehovet inom
ekonomiskt bistånd inte förutspås minska, vilket annars kunde ha blivit effekten av det
påbörjade utvecklingsarbetet inom förvaltningen avseende personer med långvarigt
bidragsberoende samt ökad samverkan med arbetsförmedling och övriga
samverkanspartners.
Bostadsbristen förväntas innebär en fortsatt ökning av boende på vandrarhem, vilket
genererar högre kostnader inom ekonomiskt bistånd. Nivån för högsta godtagbara hyra
börjar redan behöva höjas inom praxis för myndighetsutövningen i kommunen och
under år 2018 fortsätter utvecklingen sannolikt åt det hållet, med höga godkända hyror
för inneboende, beviljade depositioner et c. Dessutom kan eventuella borgensåtaganden
från avdelningens sida möjligen innebära ytterligare kostnader (i de borgensåtaganden
som avdelningen gjort för att möjliggöra fler lägenheter från Håbo hus i samband med
mottagandet av nyanlända).
Om försäkringskassans tuffare bedömningar (sedan november 2016) fortsatt håller i
sig under 2018 kommer det finnas fler långvarigt bidragsberoende inom ekonomiskt
bistånd när sjukskrivna saknar sjukpenning, eller står som arbetssökande utan reell
arbetsförmåga. Inom missbruksvården bedöms läget avseende samverkan med region
Uppsala vara oförändrat under de närmaste åren, vilket innebär att regionens små
resurser inom beroendepsykiatrin drabbar kommunens missbruksvård ekonomiskt. Mot
bakgrund av hur utvecklingen av ungdomars missbruk ser ut i kommunen under år
2016-2017 kan fler unga vuxna med missbruksproblematik förväntas inrymmas i
avdelningens målgrupp år 2018-2020. I och med utökade hemmplanslösningar (ny
behandlare anställs under år 2017, i enlighet med budget) förväntas dock inte
kostnaderna för extern vård att öka, utan minska ner till 2017 års budget - det vill säga
1,3 miljoner lägre kostnader än utfallet år 2016. Det bör dock alltså poängteras att
målgruppen sannolikt ändras och vidgas från en äldre medelålder med främst
alkoholmissbruk, till en yngre medelålder med mer varierad problematik. Ännu lägre
placeringskostnader bedöms därmed sammantaget inte som realistiskt utan budgetbehov
bedöms oförändrat under år 2018-2020.
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Verksamhet, tkr

2018

Flyktingmottagande ensamkommande

-950

Mindre justeringar i flera verksamheter för att klara
effektiviseringskravet

202

Övriga insatser vuxna, skyddat boende

100

Barn o Ungdomsvård, Bålstapolarna

950

Politisk satsning: Polarna

2019
285

2020
475

1 028

-1 000

Barn o Ungdomsvård, Ungdomscoachning

-250

-250

Summa

-948

1 063

475

15.2.4 Ändrade kapitalkostnader för nya lokaler, anläggningar och
fastigheter
15.2.5 Budgetjusteringar

Inom nämnden har vissa justeringar gjorts mellan verksamheterna.
Inom missbruksvård vuxna bedöms kostnaderna bli lägre än under 2017.
Lägre kostnader beräknas för institutionsvård för barn och unga.
Inom ekonomiskt bistånd beräknar vi att trenden med lägre försörjningsstöd för icke
nyanlända kommer att fortsätta.
Verksamhet, tkr

2018

Förvaltningsövergripande och nämndsadministration

2020

2019

2020

-188

Missbrukarvård för vuxna, öppen vård samt kontakpersoner
SOL

584

Barn o Ungdomsvård, institutionsvård

400

Ekonomiskt bistånd

417

Summa

2019

1 213

15.2.6 Sammanställning
Förändring från budget 2017, tkr

2018

Befolkningsförändringar
Förändringar i verksamheten

-1 965

-6 145

-5 576

-948

1 063

475

1 213

778

Ändrade kapitalkostnader (nya lokaler, anläggningar och
fastigheter)
Budgetjusteringar
Politisk satsning

-1 000

Summa

-2 700
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15.2.7 Driftbudget
Bokslut
2016

Prognos
2017

Socialnämnd

-345

-397

-397

-8

-405

-415

-425

Nämndsadministrati
on

-137

-224

-224

39

-185

-190

-195

Konsument- och
energirådgivning

-99

-110

-110

0

-110

-110

-110

Tillstånd

-26

-32

-39

-4

-43

-47

-51

-5 776

-6 356

-6 328

-334

-6 662

-6 769

-6 880

-181

-183

-183

-3

-186

-189

-192

-7 044

-7 973

-9 237

502

-8 735

-9 035

-9 136

-22 334

-24 702

-24 629

-827

-25 456

-27 990

-30 059

Familjerätt och
familjebehandling

-1 652

-1 632

-1 705

-36

-1 741

-1 778

-1 817

Övriga insatser till
vuxna

-126

-300

-400

100

-300

-300

-300

Ekonomiskt bistånd

-11 806

-13 854

-12 435

-995

-13 430

-17 012

-21 440

Flyktingmottagande

2 741

257

257

-1 253

-996

-378

-849

Arbetsmarknadsårg
ärder

-48

-266

-250

120

-130

-135

-135

-46 833

-55 772

-55 680

-2 699

-58 379

-64 348

Tkr

Övergripande
verksamhet
Anhörigstöd
Missbrukarvård för
vuxna
Barn- och
ungdomsvård

Summa

Budget
2017

Föränd
r 17/18

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

-71 589

Förvaltningen har lagt en budget i balans men bedömningen är att flera
osäkerhetsfaktorer kan påverka resultatet negativt.

15.2.8 Investeringsbudget

Inventarier
Investering, tkr
Inventarier utbyte

Budget
2017

Prognos
/ rev
budget
2017

Budget
2018

-130

-100

-120

-120

-120

-130

-100

-120

-120

-120

Plan
2019

Plan
2020

N
ot

Inventarier till nya verksamheter/lokaler
Summa

Socialnämnden ser endast behov av främst konstorsmöbler för nya arbetsplatser.
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15.2.9 Mått

För ett fokuserat förbättrings- och utvecklingsarbete finns mål och nyckelindikatorer
angivna för verksamhetsåret. Styrelser och nämnder har utöver dessa även möjlighet att
ange ett antal mått för den löpande uppföljningen av verksamheterna. Dessa mått delas
in i tre kategorier;




Resursmått – visar vad kommunen sätter in i form av resurser i verksamheten.
Produktionsmått - visar vad kommunen gör med resurserna och kan vara
kopplade till aktiviteter eller interna processer.
Verksamhetsresultatsmått - visar vad medborgaren/kunden/brukaren får ut av det
kommunen producerar. Kan vara objektiva, subjektiva eller belysa effektivitet.
Verksamhetsresultatsmåtten presenteras vid återkopplingen av budgeten till
hösten, behöver inte presenteras nu till verksamhetsanalysen.

Produktion
Utfall
2016

Mått

Budget
2017

Budget
2018

Budget
2019

Budget
2020

Antal med försörjningsstöd som är arbetslösa.

131

140

150

185

190

Antal hushåll med försörjningsstöd.

189

225

235

270

275

1 061

1 100

1 175

1 335

1 400

Antal ensamkommande nyanlända och
skyddsbehövande flyktingbarn placerade i Håbo
kommun.

27

35

24

20

10

Antal ensamkommande nyanlända och
skyddsbehövande flyktingbarn placerade i annan
kommun.

76

50

40

40

10

Antal bidragsmånader försörjningsstöd.
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16 Vård- och omsorgsnämnd
16.1 Uppdrag och ansvarsområde
Vård- och omsorgsnämndens huvudsakliga ansvarsområde är att svara för den utförande
delen av socialtjänstens verksamhet. Det innebär att nämnden ansvarar för driften av
äldreboenden och boenden inom LSS (lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade). Man ansvar också för den kommunala hemtjänsten och är beställare
av hemtjänst enligt LOV (lag om valfrihetssystem). I nämndens ansvarsområde ingår
också boendestöd till personer med psykisk funktionsnedsättning och daglig verksamhet
i enlighet med LSS.
I uppdraget ingår också ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatser för personer på särskilt
boende och vissa personer i eget boende.
Kommunens korttidsboende för unga som tillhör personkretsen för LSS ligger också i
nämndens ansvarsområde liksom insatser i form av personlig assistans.
I nämndens ansvarsområde finns också myndighetsutövningen inom färdtjänst, LSS och
biståndsbeslut enligt SoL.
16.2 Verksamhetsanalys
16.2.1 Befolkningsförändringar

Förvaltningsövergripande och handläggning/biståndsbedömning, kostnadsökning
med 137 tkr
Redan under år 2017 kommer en ny tillsvidaretjänst behöva inrättas inom
biståndsbedömning äldreomsorg, till följd av ökade volymer. Detta för att säkerställa en
fortsatt korrekt myndighetsutövning och en rimlig arbetsbelastning per handläggare.
Ökad kostnad år 2018 jämfört med budget år 2017: 550 tkr.
Verksamheten ser en möjlighet att inte tillsätta vakant handläggartjänst 75 % inom
socialpsykiatrin. Minskad kostnad år 2018 jämfört med budget år 2017: 413 tkr.
Hemtjänst i ordinärt boende, kostnadsökning med 3 200 tkr
Budget 2017 är redan är lagd utifrån ett effektiviseringstänk avseende
biståndsbedömningen. Prognostiserade kostnader för de kommande åren baseras
därmed på befolkningsprognos för antalet personer som är äldre än 75 år och andelen av
den åldersgruppen som normalt blir kunder inom hemtjänsten. Detta ger jämfört med
budget år 2017 följande kostnadsökningar: 3 200 tkr år 2018, ytterligare 3 800 tkr år
2019 samt ytterligare 2 100 tkr år 2020.
I detta antagande har de första 20 platserna i nya äldreboendet beräknas att öppna i
september 2019 och därutöver 10 platser våren år 2020. En försenad driftstart medför
ökade kostnader för köp av hemtjänst samt köp av korttidsplatser.
Verksamheten trygg hemgång behöver från och med år 2020 finansieras med
kommunala medel då statsbidrag upphör.
Korttidsboende/korttidsvård, kostnadsökning med 471 tkr
På grund av fler patienter i palliativ vård på vårt korttidsboende behöver verksamheten
vid behov utöka nattpersonalen för att kunna ge en trygg och säker vård.
Budget 2017 för köp av korttidsvård bedöms minska något under år 2018. Under år
2020 då det nya äldreboendet öppnar i 2019 bedöms kostnaden minska betydligt.
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Kostnadsminskningen bedöms vara 1300 tkr.
Särskilt boende/annat boende, kostnadsminskning med 158 tkr
Budget 2017 för köp av äldreboende har varit hög och bedöms kunna minskas 2018.
I augusti 2019 beräknas ett nytt äldreboende att öppna, med inflytt 1 sep. Boendet
kommer att öppna med 20 platser (av totalt 60 platser) och trappar upp boendet med 10
platser i halvåret. Kostnadsökningen kommer att vara 8100 tkr för år 2019, och
ytterligare 16400 tkr för år 2020. Under 2021 kommer ytterligare en kostnadsökning till
dess att boendet är i full drift.
Enligt 5 kap. § 7 socialtjänstlagen har kommunen en skyldighet att inrätta särskilda
boenden för personer med psykiska funktionshinder. Ett sådant boende planeras att
starta den 1 augusti 2018 med åtta lägenheter. Boendet kommer att startas upp på
halvfart (halverad bemanning) med planerad inflytt den 1 sep till en beräknad
kostnadsökning om 1410 tkr. Från och med 2019 beräknas boendet vara i full drift.
Till följd av att psykiatriboende öppnar minskar behovet av att köpa externa platser med
600 tkr under 2018. Under 2019 bedöms behovet att köpa plats inte finnas vilket
innebär en kostnadsminskning om 1300 tkr ner till nollbudget-nivå.
Boende enligt LSS, kostnadsökning med 4 455 tkr
Under 2018 beräknas 2 nya gruppbostäder enligt LSS, stå klara. Varje gruppbostad har
plats för 6 boende. Det ena boendet startar i september 2018 och det andra i januari
2019. Kostnadsökningen kommer att vara 2735 tkr för år 2018, och ytterligare 9950 tkr
för år 2019.
Ett serviceboende LSS med 8 lägenheter beräknas att kunna öppna i augusti 2018.
Boendet är avsett för den grupp med funktionshinder som gör att man inte klarar ett eget
boende men heller inte har så stora behov att man behöver en gruppbostad. Boendet
kommer att startas upp på halvfart (halverad bemanning) med planerad inflytt den 1 sep.
Från och med 2019 beräknas boendet vara i full drift.
Jämfört med budget 2017 är minsta möjliga kostnad för köp av externa LSS-platser,
enligt nuvarande bedömning, ytterligare en kostnad på 320 tkr år 2018, men därefter en
minskning till totalt enbart 150 tkr i budgetbehov år 2019 och en nollbudget år 2020.
I antagandet om köp av externa platser förutsätts att 4 platser i nya servicebostaden LSS
att öppnas för drift i augusti 2018, den första nya gruppbostaden öppnas för drift senast
oktober år 2018 och nästa gruppbostad öppnas 1 februari år 2019. Ett besked om
försenad driftstart medför sannolikt ökade kostnader för externt köp av LSS-boende
redan under år 2018 för brukare med gynnande biståndsbeslut som i dagsläget avvaktar
nytt boende, men som inte kan vänta för länge. Även oavsett driftstart är kostnaderna
svårberäknade eftersom så pass många brukare har boendebeslut i dagsläget. Deras
behov följs noga av biståndsenheten och några beslut kan komma att behöva verkställas
under 2017-2018.
Personlig assistans enligt LSS/SFB, kostnadsminskning med 300 tkr
Under 2018 kommer ett antal assistansärenden att avslutas i samband med att LSSboendet blir klart för inflytt. För 2018 är kostnadsminskningen 300 tkr och för 2019
(helårseffekt) ytterligare en kostnadsminskning om 900 tkr.
Daglig verksamhet enligt LSS, kostnadsökning med 1 195 tkr
Daglig verksamhet får nya brukare med stora individuella behov och behöver utöka
verksamheten. Under 2017 har personal motsvarande 1,4 åa anställts utan att finnas
budgeterade, detta blir en kostnadsökning i 2018 motsvarande 770 tkr. Verksamheten
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bedöms behöva utökas med en årsarbetare från och med augusti 2018. Verksamheten
har ett ökat lokalbehov om uppskattningsvis 150 tkr. Sett över perioden 2018-2020
förväntas verksamheten öka med 10 brukare per år under denna 3-års period. För 2019
och 2020 utökas verksamheten med 1,0 åa per år.
Övriga insatser enligt LSS, kostnadsökning med 70 tkr
Bedömningen görs att kostnaden för förlängd skolbarnomsorg ökar.
Hemsjukvård och rehab, kostnadsökning med 1 720 tkr
Inom hemsjukvården syns ökade volymer och verksamheten behöver förstärkas med en
sjuksköterska (1,0 åa) särskilt för att klara insatserna på kvällstid. I och med öppnandet
av LSS-boende, psykiatriboende, serviceboende LSS och äldreboende kommer
ytterligare sjuksköterska behövas. Kostnadsökningen för det bedöms under 2018 att
vara 955 tkr. För 2019 ytterligare kostnadsökning med 810 tkr och för 2020 ytterligare
1050 tkr.
I och med öppnandet av LSS-boende, psykiatriboende, serviceboende LSS och
äldreboende kommer arbetsterapeut och sjukgymnast behövas. Kostnadsökningen för
det bedöms under 2018 att vara 365 tkr. För 2019 ytterligare kostnadsökning med
940 tkr och för 2020 ytterligare 345 tkr.
Till följd av att allt fler personer blir äldre och i behov av hjälpmedel bedöms
kostnaderna för hjälpmedel öka med ca 400 tkr under 2018.
Färdtjänst/riksfärdtjänst, kostnadsökning med 575 tkr
Färdtjänstkostnaderna bedöms öka med 575 tkr på grund av befolkningsförändringar.
Verksamhet, tkr

2018

Förvaltningsövergripande och
handläggning/biståndsbedömning

2019

2020

-137

0

0

Hemtjänst i ordinärt boende

-3 200

-3 800

-4 600

Korttidsboende/korttidsvård

-471

0

1 300

158

-10 420

-16 400

-4 455

-8 482

150

300

900

0

-1 195

-550

-550

-70

0

0

Hemsjukvård och rehab

-1 720

-1 750

-1 395

Färdtjänst/riksfärdtjänst

-575

-280

-280

-11 365

-24 382

-21 775

Särskilt boende/annat boende
Boende enligt LSS
Personlig assistans enligt LSS/SFB
Daglig verksamhet enligt LSS
Övriga insatser enligt LSS

Summa
varav ökad internhyra för nya lokaler exklusive
kapitalkostnad

16.2.2 Förändrade lagar och förordningar

Personlig assistans - Försäkringskassan och funktionsnedsatta
Personlig assistans kan beviljas efter en bedömning av personens fem olika så kallade
”grundläggande behov”. Om man bedöms ha mer än 20 timmar i veckan av
grundläggande behov beviljas stödet enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och
kommunen betalar då bara de första 20 timmarna per vecka och resten betalas av
försäkringskassan. Efter två prejudicerande domar år 2015 och 2016 har
försäkringskassan begränsat bedömningen av ett av de fem grundläggande behoven,
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vilket innebär att färre personer än tidigare når upp till de 20 timmarna. Nyligen, i ett
par fall när det gäller Håbo, har försäkringskassan meddelat att två personer inte längre
bedöms uppfylla det femte grundläggande behovet. Försäkringskassan har meddelat att
dessa personer sannolikt därför hamnar under 20 timmar i grundläggande behov.
Kommunen får då göra en bedömning huruvida insatserna istället ska ske enligt LSS
eller socialtjänstlagen. Om så blir fallet kommer kommunen att behöva svara för hela
kostnaden som uppstår. (kostnad specificeras i stycket "förändringar i verksamheten")
Införande av International classification of functioning (ICF)
En införandeprocess har påbörjats eller kommer att påbörjas i alla kommuner i landet.
För att genomföra detta behövs en projektledare och utbildning samt programvara.
(kostnad specificeras i stycket "förändringar i verksamheten")
Betalningsansvarslagen
Enligt lagförslag kommer betalningsansvarslagen att upphöra vid årsskiftet 2017/2018
för somatiska patienter och vid årsskiftet 2018/2019 för patienter med psykiatrisk
diagnos. Istället börjar lagen om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård att
gälla. Den största förändringen i samband med detta, avseende kostnader, är att
kommunens betalningsansvar träder i kraft redan tre dagar efter att patient i
slutenvården förklarats utskrivningsklar. Denna förändring är svår att kostnadsbedöma,
men lyfts i informationssyfte.
16.2.3 Förändringar i verksamheten

Förvaltningsövergripande och handläggning biståndsbedömning, kostnadsökning
med 930 tkr
Här ingår kostnad till 70 % för en ny tjänst som administrativ chef samt minskade
kostnader för närvårdskoordinator. Befintlig tjänst som systemutvecklare kommer att
slås samman med tjänsten som administrativ chef, vilket ger en kostnadsminskning om
720 tkr. Här ingår också stimulansmedel för psykisk hälsa (200 tkr) vilka kommer att
förbättra resultatet (kostnaderna för att nå prestationerna finns redan i verksamheterna).
Ett av vård- och omsorgsnämndens viktigaste mål är att satsa på ny teknik. Kostnaden
för detta beräknas till 830 tkr. I satsningen ingår bland annat Treserva
utförardokumentation.
En vaktmästare behöver anställas på Pomona. Lokalerna på Plommonvägen har
utrustats med nya låssystem och en del ombyggnationer har gjorts vilket medför en
högre lokalhyra framöver.
Hemtjänst i ordinärt boende, kostnadsminskning med 800 tkr
Förvaltningen har för avsikt att vid revidering av riktlinjer för biståndsbedömningen
föreslå att all avlösning biståndsbedöms men är gratis. Detta bedöms på totalen innebära
att den ökade kostnaden inom köp av hemtjänst (vilken härrör till befolkningsökningen i
målgruppen) kan bromsas med ca 800 tkr år 2018 jämfört med budget år 2017.
Boendestöd i ordinärt boende, kostnadsminskning med 230 tkr
Kostnaderna beräknas minska med -230 tkr till följd av samordningsvinster med det nya
psykiatriboendet. För 2018 är kostnadsminskningen 230 tkr, och för 2019 320 tkr.
Särskilt boende/annat boende, kostnadsökning med 60 tkr
För äldreboende Humana omsorg är priset fastslaget för de närmaste åren, men kommer
enligt avtal att räknas upp enligt omsorgsprisindex årligen. Därutöver beräknas inköp av
kostsamma verksamhets-tvättmaskiner vilket är en kostnad som åligger kommunen som
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beställare. Ökad kostnad år 2018 420 tkr, ytterligare 365 tkr år 2019 och ytterligare
375 tkr år 2020.
Nämnden säljer under år 2018 en äldreboendeplats till socialnämnden, -360 tkr. I 2019
säljs inte längre platsen och kostnadsökning uppstår.
Dagverksamhet och öppen verksamhet, kostnadsminskning med 530 tkr
Dagverksamheten tillsätter inte den tjänst som man fick utökning för i budget 2017.
Avser 1,0 åa.
Restaurangen beräknas ha högre försäljningsintäkter i 2018 jämfört med vad som
budgeterats för 2017.
Personlig assistans enligt LSS/SFB, kostnadsökning med 1 400 tkr
I stycket "förändrade lagar och förordningar" beskrivs att Försäkringskassan gör en
annan bedömning av assistans och vilka behov som ska omfattas av SFB. Bedömningen
nu är en ökad kostnad 2018 om ca 1400 tkr.
Övriga insatser enligt LSS, kostnadsminskning med 440 tkr
Den senaste tiden lägre kostnader inom kontaktpersoner vuxna LSS och korttidsboende
LSS förväntas hålla i sig, vilket medför minskad budget år 2018 jämfört med år 2017
med 300 tkr för kontaktpersoner och 140 tkr för korttidsboende. År 2019 och 2020
förväntas inga ytterligare förändringar.
Hemsjukvård och rehab, kostnadsökning med 470 tkr
I stycket "förändrade lagar och förordningar" beskrivs att en införandeprocess av
International classification of functioning (ICF) har påbörjats eller kommer att påbörjas
i alla kommuner i landet. För att genomföra detta behövs en projektledare och
utbildning samt programvara. Kostnaden beräknas till 470 tkr.
Färdtjänst/riksfärdtjänst, kostnadsminskning med 275 tkr
Utifrån ett effektiviseringstänk, och i linje med tidigare beslut från vård- och
omsorgsnämnden, planeras begränsning av antal färdtjänstresor per år innebära att
volymökningen inom färdtjänst (som härrör till befolkningsökningen i målgruppen)
bromsas med ca 275 tkr år 2018. Detta förutsätter dock att ny upphandling genomförs
och att nytt avtal inkluderar sådant regelverk för leverantören.
Bostadsverksamhet, kostnadsökning med 150 tkr
Det behöver finnas en kostnadsbudget för lägenheterna på Plommonvägen 8 och 10 då
hyresintäkterna från de boende är lägre än hyreskostnaden till hyresvärd.
Lönekostnadsökning
Den faktiska lönekostnadsökningen för nämnden är 4267 tkr. Varje verksamhetschef
har ett ansvar att hantera denna kostnad inom sin ram. I praktiken kan det handla om att
vissa pass är obemannade men vi arbetar också för att minska sjukfrånvaron vilket ger
lägre kostnader för vikarier.
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Verksamhet, tkr

2018

Förvaltningsövergripande och
handläggning/biståndsbedömning

2019

2020

-930

0

0

Hemtjänst i ordinärt boende

800

0

0

Boendestöd i ordinärt boende

230

320

0

Särskilt boende/annat boende

-60

-725

-375

Dagverksamhet och öppen verksamhet

530

0

0

-1 400

0

0

440

0

0

Hemsjukvård och rehab

-470

0

0

Färdtjänst/riksfärdtjänst

275

0

0

Bostadsverksamhet

-150

0

0

Summa

-735

-405

-375

Personlig assistans enligt LSS/SFB
Övriga insatser enligt LSS

16.2.4 Ändrade kapitalkostnader för nya lokaler, anläggningar och
fastigheter
16.2.5 Budgetjusteringar
16.2.6 Sammanställning
Förändring från budget 2017, tkr

2018

2019

2020

Befolkningsförändringar

-11 365

-24 382

-21 775

-735

-405

-375

-12 100

-24 787

-22 150

Förändringar i verksamheten
Ändrade kapitalkostnader (nya lokaler, anläggningar och
fastigheter)
Budgetjusteringar
Summa
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16.2.7 Driftbudget
Bokslut
2016

Prognos
2017

Vård- och
omsorgsnämnd

-318

-264

-264

0

-264

-264

-264

Nämndadministration

-182

-192

-192

0

-192

-192

-192

Förvaltningsövergrip
ande och
handläggning/bistån
dsbedömning

-19 233

-21 534

-21 552

-1 067

-22 619

-22 619

-22 619

Hemtjänst i ordinärt
boende

-43 936

-47 476

-45 894

-2 400

-48 294

-52 094

-56 694

Boendestöd i
ordinärt boende

-6 149

-7 378

-7 378

230

-7 148

-6 828

-6 828

Korttidsboende/kortti
dsvård

-4 824

-5 786

-5 728

-471

-6 199

-6 199

-4 899

-66 179

-67 720

-68 301

98

-68 203

-79 348

-96 123

-4 021

-5 227

-5 477

530

-4 947

-4 947

-4 947

Boende enligt LSS

-18 717

-22 375

-22 348

-4 455

-26 803

-35 285

-35 135

Personlig assistans
enligt LSS/SFB

-13 394

-13 458

-13 873

-1 100

-14 973

-14 073

-14 073

Daglig verksamhet
enligt LSS

-7 899

-8 453

-8 123

-1 195

-9 318

-9 868

-10 418

Övriga insatser
enligt LSS

-7 377

-7 750

-8 797

370

-8 427

-8 427

-8 427

-19 104

-21 168

-21 058

-2 190

-23 248

-24 998

-26 393

Färdtjänst/riksfärdtjä
nst

-6 696

-6 635

-6 635

-300

-6 935

-7 215

-7 495

Bostadsverksamhet

-433

-204

0

-150

-150

-150

-150

-218 462

-235 620

-235 620

-12 100

-247 720

-272 507

-294 657

Tkr

Särskilt
boende/annat
boende
Dagverksamhet och
öppen verksamhet

Hemsjukvård och
rehab

Summa

Budget
2017
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16.2.8 Investeringsbudget

Inventarier
Investering, tkr

Budget
2017

Prognos
/ rev
budget
2017

Budget
2018

-1 130

-1 130

-550

Inventarier utbyte

Plan
2019

Plan
2020

-300

N
ot

-300

1

Inventarier till nya verksamheter/lokaler

2

Inventarier Gruppbostad LSS 1

0

0

-240

0

0

Inventarier Gruppbostad LSS 2

0

0

-240

0

0

Inventarier Serviceboende LSS

0

0

-100

0

0

Inventarier Psykatriboende

0

0

-100

0

0

Inventarier äldreboende "Kyrkcentrum"

0

0

0

-3 300

0

-1 130

-1 130

-1 230

-3 600

-300

Summa

1) Inventarier utbyte/nyanskaffning
Under år 2018 planerar daglig verksamhet LSS att köpas in taklift, gräsklippare och
smart-TV. För hemtjänst och Lindegårdsvägen finns behov av att köpa in möbler och
skåp.
2) Inventarier till nya verksamheter/lokaler
Inventarier LSS-boende 1 - under 2018 färdigställs ett LSS-boende med 6 lägenheter.
Till boendet behövs inventarier till gemensamhetsytor.
Inventarier LSS-boende 2 - under 2018 färdigställs ett LSS-boende med 6 lägenheter.
Till boendet behövs inventarier till gemensamhetsytor.
Inventarier serviceboende LSS - under 2018 färdigställs ett serviceboende med 8
lägenheter. Till boendet behövs inventarier till gemensamhetsytor.
Inventarier psykiatriboende - under 2018 färdigställs ett nytt psykiatriboende med 8
lägenheter. Till boendet behövs inventarier till gemensamhetsytor.
Inventarier äldreboende "Kyrkcentrum" - under 2019 färdigställs ett äldreboende om 60
platser. Boendet behöver inventarier till lägenheter och gemensamhetsytor.
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16.2.9 Mått

För ett fokuserat förbättrings- och utvecklingsarbete finns mål och nyckelindikatorer
angivna för verksamhetsåret. Styrelser och nämnder har utöver dessa även möjlighet att
ange ett antal mått för den löpande uppföljningen av verksamheterna. Dessa mått delas
in i tre kategorier;




Resursmått – visar vad kommunen sätter in i form av resurser i verksamheten.
Produktionsmått - visar vad kommunen gör med resurserna och kan vara
kopplade till aktiviteter eller interna processer.
Verksamhetsresultatsmått - visar vad medborgaren/kunden/brukaren får ut av det
kommunen producerar. Kan vara objektiva, subjektiva eller belysa effektivitet.
Verksamhetsresultatsmåtten presenteras vid återkopplingen av budgeten till
hösten, behöver inte presenteras nu till verksamhetsanalysen.

Produktion
Utfall
2016

Mått

Budget
2017

Nöjd medarbetarindex Skala 1-10

Budget
2018

Budget
2019

Budget
2020

7,5

8

8,5

8,5

Antal patienter hemsjukvård, rehab och
demensteam

1 992

1 975

2 040

2 100

2 175

Antal behandlingar av fotvård

1 633

1 600

1 600

1 625

1 650

191

260

210

225

240

23

30

30

30

30

273

480

320

340

360

300

320

340

360

Antal brukare i kommunens hemtjänst, egen
regi
Antal brukare i arbetsstödet
Antal brukare inom hemtjänsten, totalt
Antal brukare som har trygghetslarm
Antal brukare som har nattillsyn

30

40

45

50

55

Antal brukare i Dalängens dagverksamhet

17

20

20

20

20

96 000

100 000

105 000

110 000

Antal biståndsbedömda timmar inom
hemtjänsten

Antal brukare i kommunens hemtjänst, egen regi
Budgetsiffran för antalet brukare i kommunens hemtjänst egen regi är för år 2017
överskattad. En prognos för 2018 och framåt har gjorts utifrån faktiskt utfall helår 2016.
Antal brukare inom hemtjänsten, totalt
Budgetsiffran för antalet brukare i kommunens hemtjänst totalt är för år 2017
överskattad. En prognos för 2018 och framåt har gjorts utifrån faktiskt utfall helår 2016.
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