KALLELSE
Datum

2021-04-29
Kommunfullmäktige

Ledamöter

Ersättare

Björn Erling (M), Ordförande
Christoffer Bonde (M), 1:e vice ordförande
Michael Rubbestad (SD), 2:e vice ordförande
Liselotte Grahn Elg (M)
Per-Arne Öhman (M)
Ulf Winberg (M)
Carl-Johan Torstenson (M)
Nils-Åke Mårheden (M)
Tommy Rosenkvist (M)
Roger von Walden (M)
Björn Hedö (M)
Lisbeth Bolin (C)
Per Widén (C)
Helene Zeland Bodin (C)
Gunilla Alm (L)
Kjell Dufvenberg (L)
Agneta Hägglund (S)
Werner Schubert (S)
Helene Cranser (S)
Fredrik Anderstedt (S)
Pyry Niemi (S)
Lars-Göran Bromander (S)
Inger Wallin (S)
Sven Erkert (S)
Eva Staake (S)
Sven-Olov Dväring (S)
Maria Annell (S)
Charlotta Bjälkebring Carlsson (V)
Robin Jande (V)
Marie Nordberg (-)
Linnéa Leinonen (SD)
Ann-Sofi Borg (SD)
Thomas Moore (SD)
Kristian Leinonen (SD)
Carol Lundahl Moore (SD)
Zinaida Belonoshko (SD)
Tiina Fransson (SD)
Owe Fröjd (Båp)
Sjunne Green (Båp)
Peter Björkman (Båp)
Fred Rydberg (KD)

Björn Fredriksson (M)
Bertil Brifors (M)
Anders Thonfors (M)
Inga Birath von Sydow (C)
Christer Staaf (C)
Roger Norin (L)
Anna Larsson (S)
Antonio Lopez (S)
Jonny Ekblom (S)
Carolina Cranser (S)
Irene Lundbäck (S)
Sixten Nylin (S)
Osman Yilmaz (V)
Leif Lindqvist (V)
Christian Nordberg (-)
Sabine Noresson (MP)
Maria Andersson (SD)
Bo Nyman (SD)
Petri Piiroinen (SD)
Sven-Bertil Jansson (SD)
Farid Chibout (Båp)
Cecilia Anna Rosrell (Båp)
Helén Embretsén (KD)
Sven Rosendahl (KD)

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde

Tid

Måndagen den 10 maj 2021, kl. 19:00
Förmöten från kl. 18:00

Plats

Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta

Justering: Torsdagen den 13 maj kl. 16.00

KALLELSE
Datum

2021-04-29
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Ärenden
1.

Mötets öppnande
- Upprop
- Val av justerare
- Fastställande av dagordning och prövning av att kungörelse skett i laga ordning

2.

Anmälan av nytt medborgarförslag: Plaskdamm
Dnr 2021/00142
Förslagsställare: Johanna Johansson Chikhechioukh

3.

Anmälan av nytt medborgarförslag: Skatepark och Lifs i Skörby
Dnr 2021/00174
Förslagsställare: Christoffer Glimbrink

4.

Anmälan av nytt medborgarförslag - Mjuka linjen till Kalmarrondellen/Dragets
rondell
Dnr 2021/00209
Förslagsställare: Sven Svanström

5.

Årsredovisning 2020
Dnr 2021/00061

6.

Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, bygg- och miljönämnden och kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo samt
fyllnadsval och begäran om ny sammanräkning
Dnr 2021/00159

7.

Entledigande från uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden samt fyllnadsval
Dnr 2021/00160

8.

Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige samt begäran om
ny sammanräkning
Dnr 2021/00162

9.

Entledigande från uppdrag som ersättare i Håbohus styrelse samt fyllnadsval
Dnr 2021/00167

10.

Entledigande från uppdrag som ersättare i valnämnden samt fyllnadsval
Dnr 2021/00165

11.

Uppdrag att se över tjänstemannaorganisationen och den politiska organisationen
Dnr 2021/00145
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12.

Exploatering, Bålsta C, etapp 1, budget för inledande projektering
Dnr 2021/00149

13.

Exploateringsbudget Logistik Bålsta kvarter 5 och 6
Dnr 2020/00117

14.

Parkeringsutredning för allmänna parkeringar i Bålsta centrum
Dnr 2021/00153

15.

Investeringsbudget, Bålsta C, etapp 0
Dnr 2021/00156

16.

Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter och förvaltning av finska språket
Dnr 2021/00117

17.

Förslag till Skolmiljarden
Dnr 2021/00179

18.

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS kvartal 4
2020
Dnr 2021/00122

19.

Uppföljning av miljöstrategin för verksamhetsåret 2020
Dnr 2021/00131

20.

Utredning av införandet av frukost inför skoldag
Dnr 2021/00121

21.

Arbetsmiljöpolicy, riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete och riktlinjer för
straffansvar och uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter
Dnr 2021/00072

22.

Motion: Etablera fler utegym
Dnr 2020/00222

23.

Motion: Policy för erbjudande av modersmålsundervisning
Dnr 2019/00342

24.

Motion: Nya förskolor i Krägga och Viby Äng
Dnr 2018/00474

25.

Interpellation till socialnämndens ordförande angående föreningsbidrag till
Kvinnojouren Olivia
Dnr 2021/00155
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Datum

2021-04-29
Kommunfullmäktige

Björn Erling
Ordförande

Sara Widströmer
Sekreterare

Håbo kommun
Motion2.0

Ärende 2

Uppgiftsnamn

Uppgiftsvärde

Behörighet
Förnamn

Johanna

Efternamn

Johansson Chikhechioukh

Folkbokföringsadress
Postnummer
Ort
Telefonnummer dagtid
E-postadress
Folkbokförd i Håbo

Ja

Fler förslagsställare

Nej

Utbildning
Formulera förslaget
Hej!
Något som jag saknar i vår fina kommun är en plaskdamm.
En plaskdamm kan våra äldre svalka fötterna i och våra barn leka säkert i.
En trevlig mötesplats som saknas, Stockholm har flertal plaskdammar.
Mvh Johanna
Ladda upp dokument
Ladda upp tillhörande dokument

Plaskdamm.jpg

Certifikat
Certifikatutgivare

Mobilt BankID

Dataskyddsförordningen Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att erbjuda möjlighet att
lämna medborgarförslag eller motion via e-tjänsten. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1
e i Dataskyddsförordningen, behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller
som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av
dina personuppgifter är Kommunstyrelsen i Håbo kommun. Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun
hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på https://www.habo.se/
personuppgifter.
Support-Id: 8A3-4A5
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-04-28

Medborgarförslag: Plaskdamm
Förslag till beslut

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

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår
anläggandet av en plaskdamm.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Beredning kan ske inom ram
Barnperspektivet

Barnperspektivet får beaktas i beredningen
Näringslivsperspektivet

Näringslivperspektivet får beaktas i beredningen
Ärendet följs upp genom redovisning av ej färdigberedda motioner och
medborgarförslag till fullmäktige.
Beslutsunderlag

– Medborgarförslag
__________

Beslut skickas till

Kommunstyrelsens kansli

Vår beteckning

KS 2021/00142 nr 101306

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

Uppföljning

1(1)

Håbo kommun
Motion2.0

Uppgiftsnamn

Ärende 3

Uppgiftsvärde

Behörighet
Förnamn

Christoffer

Efternamn

Glimbrink

Folkbokföringsadress
Postnummer
Ort
Telefonnummer dagtid
Telefonnummer dagtid
Folkbokförd i Håbo

Ja

Fler förslagsställare

Nej

Utbildning
Formulera förslaget
Ämne: Vid filtreringsdammarna från nya Industriområdeti Skörby.
Hej,
Skulle det inte vara en möjlighet för barnen i Skörby med omnejd att göra en skatepark vi
dammarna/parken på Bergsleden?
Inspiration skulle kunna vara denna som är fantastisk!
https://www.funasfjallen.se/vinter/nu-byggs-fjallens-forsta-skateboardpark/
https://www.google.se/amp/s/amp.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/ny-skatepark-i-funasdalenlockade-manga
Kanske även en Lifs (obemannad butik) som i Frösundavik.
Vänligen återkom.
Tack på förhand.
Med vänliga hälsningar
Christoffer Glimbrink
Certifikat
Certifikatutgivare

Mobilt BankID

Dataskyddsförordningen Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att erbjuda möjlighet att
lämna medborgarförslag eller motion via e-tjänsten. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1
e i Dataskyddsförordningen, behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller
som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av
dina personuppgifter är Kommunstyrelsen i Håbo kommun. Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun
hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på https://www.habo.se/
personuppgifter.
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Håbo kommun
Motion2.0
Support-Id: 11C-228
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-04-28

Medborgarförslag: Skatepark och Lifs i Skörby
Förslag till beslut

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

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår en
skatepark och en obemannad livsmedelbutik i Skörby.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Beredning kan genomföras inom ram
Barnperspektivet

Barnperspektivet får beaktas i beredningen
Näringslivsperspektivet

Näringslivsperspektivet får beaktas i beredningen
Ärendet följs upp genom redovisning av ej färdigberedda motioner och
medborgarförslag till fullmäktige.
Beslutsunderlag

– Medborgarförslag
__________

Beslut skickas till

Kommunstyrelsens kansli

Vår beteckning

KS 2021/00174 nr 101307

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

Uppföljning

1(1)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-04-28
Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens kansli
Sara Widströmer, Kommunsekreterare
0171-525 61
sara.widstromer@habo.se

Vår beteckning

KS 2021/00209 nr 101303

Ärende 4

Medborgarförslag - Mjuka linjen till Kalmarrondellen/Dragets
rondell
Förslag till beslut

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

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår en
förlängning av Mjuka linjen till kalmarrondellen och Dragets rondell i syfte
att släppa av resenärer vid Ica Maxi och omkringliggande arbetsplatser.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Beredning kan ske inom ram.
Barnperspektivet

Barnperspektivet får beaktas i beredningen av förslaget.
Näringslivsperspektivet

Näringslivsspektivet får beaktas i beredningen av förslaget.
Uppföljning

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

– Medborgarförslag
__________

Beslut skickas till

Kommunstyrelsens kansli

1(1)

-----Ursprungligt meddelande----Från: sven svanström <
Skickat: den 26 april 2021 08:27
Till: Kontaktcenter <kontaktcenter@habo.se>
Ämne: Motion till KF den 10 Maj 2021

>

God morgon Kontaktcenter
I pandemitiderna,
kan ni skriva ut och ge denna motion till, KF - ordförande och registrator?
Motion till KF den 10 Maj 2021
Kommunfullmäktiges ordförande,
och delegater.
> Motionen och Saken;
UL,s - mjuka linjen i Bålsta >301 linjen.
Varför ges inte denna linje, en liten sträckning på ca 800 meter.
PositionenKalmarrondellen till Dragtes rondell, och retur till Kalmrrrondellen ?
Syfte att kunna enkelt släppa av/på passagerare till Ica Maxi, med flera andra arbetsplatser.
Jag känner stor "skam", att ingen politiker tagit tag i denna sak transportsektorn för Håbo kommuns
innevånare.
(Som har svårt av olika anledningar i funktions nedsättning/ar).
Medborgaren har sin kommunala rätt, i en demokratisk ordning, själv avgöra vart man vill transporteras.
Och då självklart inom tätbebyggda Bålsta med omnejd.
Vore mycket bra om Politiken gjorde, En stor sak för medborgaren i Håbo kommun.
Många av er, politiker, är inflyttade och har tyvärr ingen förståelse för "Håbo Andans" betydelse.
= Att ge det bästa till/för medborgaren, (kortfattad beskrivning).
Som 4:e Generations boende, är jag undertecknad, med flera, uppväxta med.
Gör om och gör nu rätt.....för medborgaren.
(Slut på motionen)
Med vänlig hälsning
Svanström Sven H.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-15
Kommunstyrelsen

§ 62

Ärende 5

Dnr 2021/00061

Årsredovisning 2020
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen överlämnar Håbo kommuns årsredovisning för år 2020
till kommunfullmäktige och kommunens revisorer
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetera 36,2 miljoner kronor, för
pågående investeringar, enligt begäran från nämnd, till år 2021, till
- Kultur- och fritidsnämnden 2 339 000 kronor
- Barn- och utbildningsnämnden, 3 485 000 kronor
- Kommunstyrelsen, fastighet 13 964 000 kronor
- Tekniska nämnden 6 257 000 kronor
- VA-verksamhet 10 119 000 kronor
2. Kommunfullmäktige noterar att, förutom ovanstående investeringar,
ombudgeteras 109,1 miljon kronor till år 2021 för pågående investeringar
med totalbudget beslutad av kommunfullmäktige,
Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska årligen upprätta årsredovisning över årets verksamhet
och ekonomi samt överlämna årsredovisningen till fullmäktige och
revisorerna, enligt kommunallagen. Fullmäktige behandlar godkännande av
årsredovisningen och beslutar sedan om ansvarsfrihet för styrelser och
nämnder.
Kommunfullmäktige har beslutat om tre övergripande mål för kommunens
verksamhet under mandatperioden:
Öka företagarnas nöjdhet med kommunens och bolagens fysiska och
digitala bemötande
Utveckla områden för bostäder, arbetsplatser och service utifrån samhällets
behov
Utveckla mötesplatser som stärker Håbos attraktivitet
Målet om företagarnas nöjdhet har uppnåtts. Coronapandemin har haft stor
inverkan på aktiviteter och arbete under året. Bedömningen är att de två
sista målen uppnåtts delvis under året och att arbetet måste fortsätta.
Nämnderna har utifrån de fyra perspektiven målgrupp, verksamhet,
medarbetare och ekonomi identifierat ett antal utvecklingsmål för perioden.
Måluppfyllelsen inom kommunens nämnder bedöms vara relativt god för
året, dock något försämrad från föregående år. Sju mål anses vara helt
JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

1(3)

UTDRAGSBESTYRKNING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-15
Kommunstyrelsen

uppfyllda, 15 mål anses vara delvis uppfyllda och tre mål är inte uppfyllda.
Bedömningen är att målen kommer att uppfyllas på sikt men att det kommer
att krävas ett flerårigt arbete.
Kommunfullmäktige har beslutat om tre finansiella mål för kommunen:
Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt två procent
av skattenettot exklusive realisationsvinster och investeringsbidrag från
andra än staten
Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att
minska kommunens skuldsättningsgrad eller för att finansiera kommunens
investeringar
Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till
kommunen
Samtliga tre mål har uppfyllts för året.
Bokslutet visar ett positivt resultat för hela koncernen och kommunen
redovisar ett resultat på 76 miljoner kronor. När realisationsvinster och
andra ersättningar från exploateringsverksamheten räknas av, återstår ett
resultat på 46 miljoner kronor.
Årets investeringar inom koncernen uppgår till 393 miljoner kronor varav
304 miljoner avser kommunen.
109,1 miljoner kronor i ej utnyttjad investeringsbudget för pågående projekt
med totalbudget beslutad av kommunfullmäktige, överförs till
investeringsbudget 2021. Nämnder har därutöver begärt överföring av
sammanlagt 36,2 miljoner kronor i ej utnyttjad investeringsbudget för
pågående projekt som inte slutförts under året, till år 2021.
Beslutsunderlag
KSAU 2021-03-01 § 50
Tjänsteskrivelse
Årsredovisning 2020
Bilaga Nämndernas verksamhetsberättelser
Bilaga Överföring av investeringsbudget
Protokoll från nämnderna
Förslag till beslut på sammanträdet
Christian Nordberg (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-15
Kommunstyrelsen

Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.

______________

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-01
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 50

Dnr 2021/00061

Årsredovisning 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen överlämnar Håbo kommuns årsredovisning för år 2020
till kommunfullmäktige och kommunens revisorer
2. Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetera 36,2 miljoner kronor, för
pågående investeringar, enligt begäran från nämnd, till år 2021, till
- Kultur- och fritidsnämnden 2 339 000 kronor
- Barn- och utbildningsnämnden, 3 485 000 kronor
- Kommunstyrelsen, fastighet 13 964 000 kronor
- Tekniska nämnden 6 257 000 kronor
- VA-verksamhet 10 119 000 kronor
3. Kommunfullmäktige noterar att, förutom ovanstående investeringar,
ombudgeteras 109,1 miljon kronor till år 2021 för pågående investeringar
med totalbudget beslutad av kommunfullmäktige,
Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska årligen upprätta årsredovisning över årets verksamhet
och ekonomi samt överlämna årsredovisningen till fullmäktige och
revisorerna, enligt kommunallagen. Fullmäktige behandlar godkännande av
årsredovisningen och beslutar sedan om ansvarsfrihet för styrelser och
nämnder.
Kommunfullmäktige har beslutat om tre övergripande mål för kommunens
verksamhet under mandatperioden:
Öka företagarnas nöjdhet med kommunens och bolagens fysiska och
digitala bemötande
Utveckla områden för bostäder, arbetsplatser och service utifrån samhällets
behov
Utveckla mötesplatser som stärker Håbos attraktivitet
Målet om företagarnas nöjdhet har uppnåtts. Coronapandemin har haft stor
inverkan på aktiviteter och arbete under året. Bedömningen är att de två
sista målen uppnåtts delvis under året och att arbetet måste fortsätta.
Nämnderna har utifrån de fyra perspektiven målgrupp, verksamhet,
medarbetare och ekonomi identifierat ett antal utvecklingsmål för perioden.
Måluppfyllelsen inom kommunens nämnder bedöms vara relativt god för
året, dock något försämrad från föregående år. Sju mål anses vara helt
uppfyllda, 15 mål anses vara delvis uppfyllda och tre mål är inte uppfyllda.
JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR
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Sammanträdesdatum

2021-03-01
Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Bedömningen är att målen kommer att uppfyllas på sikt men att det kommer
att krävas ett flerårigt arbete.
Kommunfullmäktige har beslutat om tre finansiella mål för kommunen:
Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt två procent
av skattenettot exklusive realisationsvinster och investeringsbidrag från
andra än staten
Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att
minska kommunens skuldsättningsgrad eller för att finansiera kommunens
investeringar
Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till
kommunen
Samtliga tre mål har uppfyllts för året.
Bokslutet visar ett positivt resultat för hela koncernen och kommunen
redovisar ett resultat på 76 miljoner kronor. När realisationsvinster och
andra ersättningar från exploateringsverksamheten räknas av, återstår ett
resultat på 46 miljoner kronor.
Årets investeringar inom koncernen uppgår till 393 miljoner kronor varav
304 miljoner avser kommunen.
109,1 miljoner kronor i ej utnyttjad investeringsbudget för pågående projekt
med totalbudget beslutad av kommunfullmäktige, överförs till
investeringsbudget 2021. Nämnder har därutöver begärt överföring av
sammanlagt 36,2 miljoner kronor i ej utnyttjad investeringsbudget för
pågående projekt som inte slutförts under året, till år 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Årsredovisning 2020
Bilaga Nämndernas verksamhetsberättelser
Bilaga Överföring av investeringsbudget
Protokoll från nämnderna
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller
förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.
______________

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-02-11

1(2)
Vår beteckning

KS 2021/00061 nr 99701

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

Årsredovisning 2020
Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen överlämnar Håbo kommuns årsredovisning för år
2020 till kommunfullmäktige och kommunens revisorer
2. Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetera 36,2 miljoner kronor, för
pågående investeringar, enligt begäran från nämnd, till år 2021, till
- Kultur- och fritidsnämnden 2 339 000 kronor
- Barn- och utbildningsnämnden, 3 485 000 kronor
- Kommunstyrelsen, fastighet 13 964 000 kronor
- Tekniska nämnden 6 257 000 kronor
- VA-verksamhet 10 119 000 kronor
3. Kommunfullmäktige noterar att, förutom ovanstående investeringar,
ombudgeteras 109,1 miljon kronor till år 2021 för pågående
investeringar med totalbudget beslutad av kommunfullmäktige,
Sammanfattning

Kommunstyrelsen ska årligen upprätta årsredovisning över årets verksamhet
och ekonomi samt överlämna årsredovisningen till fullmäktige och
revisorerna, enligt kommunallagen. Fullmäktige behandlar godkännande av
årsredovisningen och beslutar sedan om ansvarsfrihet för styrelser och
nämnder.
Kommunfullmäktige har beslutat om tre övergripande mål för kommunens
verksamhet under mandatperioden:
 Öka företagarnas nöjdhet med kommunens och bolagens fysiska och
digitala bemötande
 Utveckla områden för bostäder, arbetsplatser och service utifrån
samhällets behov
 Utveckla mötesplatser som stärker Håbos attraktivitet
Målet om företagarnas nöjdhet har uppnåtts. Coronapandemin har haft stor
inverkan på aktiviteter och arbete under året. Bedömningen är att de två
sista målen uppnåtts delvis under året och att arbetet måste fortsätta.
Nämnderna har utifrån de fyra perspektiven målgrupp, verksamhet,
medarbetare och ekonomi identifierat ett antal utvecklingsmål för perioden.
Måluppfyllelsen inom kommunens nämnder bedöms vara relativt god för
året, dock något försämrad från föregående år. Sju mål anses vara helt
uppfyllda, 15 mål anses vara delvis uppfyllda och tre mål är inte uppfyllda.
Bedömningen är att målen kommer att uppfyllas på sikt men att det kommer
att krävas ett flerårigt arbete.
Kommunfullmäktige har beslutat om tre finansiella mål för kommunen:
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 Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt två
procent av skattenettot exklusive realisationsvinster och
investeringsbidrag från andra än staten
 Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas
till att minska kommunens skuldsättningsgrad eller för att finansiera
kommunens investeringar
 Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt
överskott till kommunen
Samtliga tre mål har uppfyllts för året.
Bokslutet visar ett positivt resultat för hela koncernen och kommunen
redovisar ett resultat på 76 miljoner kronor. När realisationsvinster och
andra ersättningar från exploateringsverksamheten räknas av, återstår ett
resultat på 46 miljoner kronor.
Årets investeringar inom koncernen uppgår till 393 miljoner kronor varav
304 miljoner avser kommunen.
109,1 miljoner kronor i ej utnyttjad investeringsbudget för pågående projekt
med totalbudget beslutad av kommunfullmäktige, överförs till
investeringsbudget 2021. Nämnder har därutöver begärt överföring av
sammanlagt 36,2 miljoner kronor i ej utnyttjad investeringsbudget för
pågående projekt som inte slutförts under året, till år 2021.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Framgår av årsredovisningen.
Barnperspektivet

Framgår av årsredovisningen.
Näringslivsperspektivet

Framgår av årsredovisningen.

Beslutsunderlag

–
–
–
–

Årsredovisning 2020
Bilaga Nämndernas verksamhetsberättelser
Bilaga Överföring av investeringsbudget
Protokoll från nämnderna

__________

Beslut skickas till

Kommundirektör
Ekonomichef
Revisionen
Samtliga nämnder (kommunfullmäktiges beslut)

Vår beteckning

KS 2021/00061 nr 99701

Kommunrevisorerna

Till kommunfullmäktige

Revisionsberättelse för år 2020
Vi av kommunfullmäktige valda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits av
kommunstyrelsen, nämnderna samt gemensamma lönenämnden och gemensamma
överförmyndarnämnden. Utsedda revisorer har granskat kommunalförbundet Räddningstjänst
Enköping/Håbo. Utsedd lekmannarevisor har granskat Håbohus AB. Granskningen har utförts av
sakkunniga från KPMG som biträder revisorerna.
Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en
tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller
för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och
kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det
resultat som redovisas i bilagan ”Redogörelse för 2020 års revisionsverksamhet”.
Viktiga iakttagelser och synpunkter:
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi i våra genomförda fördjupade granskningar
uppmärksammat väsentliga brister. Vi är mycket kritiska till att kommunstyrelsens ledning, styrning,
uppföljning och kontroll samt samordningsansvar och uppsiktsplikt inte har varit tillräckligt
tillfredsställande gällande de områden som granskats. Vi överväger att ge en anmärkning till
kommunstyrelsen i vår revisionsberättelse för 2021 om kommunstyrelsens styrning och interna
kontroll samt uppsikt inte förbättras under innevarande år.
Kommunen redovisar ett positivt resultat om 75,8 Mkr (26,9) Mkr jämfört med budgeterat resultat om
23,2 Mkr. Nämnderna redovisar sammanlagt ett underskott om cirka 0,7 Mkr (21,8 Mkr). Störst
avvikelser mot budget visar vård- och omsorgsnämnden +20 Mkr, kommunstyrelsen -13,5 Mkr,
socialnämnden -10,6 Mkr samt teknisk nämnd -5,1 Mkr. Vi vill poängtera vikten av att fortsätta det
långsiktiga arbetet med att anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna.
Vi bedömer att kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska nämnden delvis och vård- och
omsorgsnämnden, kultur-och fridsnämnden, bygg- och miljönämnden i huvudsak har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer sammantaget att styrelsens och nämndernas interna kontroll inte har varit tillräcklig
tillfredsställande.

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de tre finansiella målen och helt
förenligt med det övergripande verksamhetsmålet ”Öka företagarnas nöjdhet med kommunens och
bolagens fysiska och digitala bemötande” och delvis förenligt med de två övergripande
verksamhetsmålen ”Utveckla områden för bostäder, arbetsplatser och service utifrån samhällets
behov” och ”Utveckla mötesplatser som stärker Håbos attraktivitet” som fullmäktige beslutat om.
Trots vår kritik tillstyrker vi att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder, den
gemensamma lönenämnden, den gemensamma överförmyndarnämnden samt de enskilda
ledamöterna i dessa organ.
Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2020.
Håbo kommun 2021-03-18

Inger Kölestam

Lars Berglund

Christine Storbacka

Edvin Hillesöy

Staffan Wohrne

Angående godkännande av revisionsberättelsen som en följd av rådande pandemi och i syfte att
minska risken för smittspridning har revisorerna valt att sammanträda digitalt den 18 mars 2021.
Samtliga ovan nämnda revisorer har genom digital bekräftelse fastställt denna revisionsberättelse, som
upprättades vid sammanträde den 18 mars 2021. Bilagor till revisionsberättelsen bifogas:
- Redogörelse för 2020 års revisionsverksamhet
- Granskningsrapport för Håbohus AB

Bilaga till revisionsberättelsen för år 2020
Sammanfattning över avlämnande rapporter

Sammanfattning över avlämnade rapporter

I avlämnade rapporter framgår syftet med respektive granskning, vad som framkommit, våra
kommentarer och förslag till förbättringar. I denna bilaga sammanfattas framförallt våra väsentligaste
iakttagelser och synpunkter från granskningarna:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Granskning av upphandling och inköp
Granskning av kommunens ledning och styrning av intern kontroll
Granskning av ekonomistyrning inom barn- och utbildningsnämnden
Granskning av kommunens arbete för att integrera nyanlända
Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
Granskning av resursfördelningsmodellen
Grundläggande granskning av kommunstyrelsen, nämnder samt den gemensamma
lönenämnden
Granskning av del- och helår
Övrig granskning

Granskning av kommunens upphandling och inköp

På uppdrag av Håbo kommuns revisorer fick KPMG i uppdrag att granska om kommunens
upphandlingar och inköp sker i enlighet med EU-direktiv, svensk lagstiftning och interna
styrdokument. Uppdraget har ingått i revisionsplanen för år 2020.
Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen ledning, styrning och uppsikt var
tillfredställande och tillräcklig av att kommunens upphandlingar och inköp sker i enlighet med
beslutad policy, d.v.s. enligt EU-direktiv, svensk lagstiftning och interna styrdokument.
Vår sammanfattande bedömning var att kommunstyrelsens ledning, styrning, uppföljning och uppsikt
var bristfällig och inte tillfredsställande samt att den interna kontrollen inte var ändamålsenlig gällande
kommunens upphandlingar och inköp. Vi bedömde att det utifrån vår granskning fanns väsentliga
risker för olagliga upphandlingar och inköp vilket kan leda till olika former av sanktioner, skadestånd
och att ingångna avtal ogiltighetsförklaras samt brister gällande avtalstrohet och därmed onödigt dyra
inköp.
Vi bedömde att:
•

kommunstyrelsen säkerställt en organisationsstruktur för upphandlings- och inköpsarbetet och
att det fanns en uppgifts- och ansvarsfördelning för kommunens inköp- och
upphandlingsarbete.

•

det fanns ändamålsenliga styrdokument och tillämpningsanvisningar för upphandling och
inköp. Dokumenten utgår från aktuell lagstiftning och EU-rättens grundläggande principer för
upphandling och inköp.
Vi bedömer kommunstyrelsen borde i sin fortsatta verksamhetsplanering i mål och budget
överväga mål för upphandlingsverksamheten.

•

att kommunstyrelsen behövde skyndsamt säkerställa att upphandlings- och inköpsprocessen är
ändamålsenlig och tillfredsställande i kommunens verksamheter.
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Vi konstaterade att det trots beslutad policy och tydliga anvisningar fanns stora brister i
kommunens upphandlings- och inköpsprocess. Det förekom avvikelser från processen och
upphandlingar genomfördes utan att upphandlingsenheten blev involverade. Detta medförde
en stor risk att upphandlingar inte sker på ett korrekt sätt.
•

att det var väsentligt att kommunstyrelsen följde upp att utbildningen för certifierade beställare
fortsätter att genomföras för att säkerställa att kommunens upphandlingar och inköp efterlever
EU-direktiv, svensk lagstiftning och interna styrdokument.

•

att det fanns väsentliga brister i uppföljningen av efterlevnaden av policyn och anvisningarna
gällande kommunens upphandlingar och inköp.

•

kommunstyrelsen hade inte säkerställt en tillräcklig intern kontroll vad gäller
avtalsuppföljning och kontroll av leverantörer och att avtalsuppföljning genomförs i den
omfattning som policy och anvisningar anger.

Med utgångspunkt från våra iakttagelser och bedömningar lämnade vi följande rekommendationer till kommunstyrelsen att säkerställa:
•

en tillfredsställande efterlevnad av upphandlings- och inköpsprocessen i kommunens
verksamheter.

•

en ändamålsenlig uppföljning av upphandling och inköp och återkoppla i delårsrapport och
årsredovisning resultat av eventuellt beslutade mål, uppföljning av internkontrollplan,
väsentliga händelser och risker.

•

en tillräcklig intern kontroll vad gäller avtalsuppföljning och kontroll av leverantörer och att
avtalsuppföljning genomförs i den omfattning som policy och anvisningar anger.

Granskning av kommunens ledning och styrning av intern kontroll

På uppdrag av Håbo kommuns revisorer fick KPMG i uppdrag att granska hur kommunens arbete med
att säkerställa den interna kontrollen bedrevs. Uppdraget har ingått i revisionsplanen för år 2020.
Det övergripande syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna
bedrev ett ändamålsenligt systematiskt arbete med att säkerställa den interna kontrollen utifrån
kommunfullmäktiges interna kontrollreglemente. Vår sammanfattande bedömning var att
internkontrollarbetet brast i ändamålsenlighet och systematik.
Sammanfattningsvis hade kommunstyrelsen varken säkerställt en tillfredsställande planering och
uppföljning av den interna kontrollen eller en ändamålsenlig organisation för arbetet. Vi bedömde
därför att kommunstyrelsen inte var tillräckligt ledande och stöttande i nämndernas
internkontrollarbete. Internkontrollreglementet ger en god grund för arbetet, men det hade varit viktigt
att kommunstyrelsen lett implementeringen och säkerställt att det efterlevdes av nämnderna och deras
verksamheter. Kommunstyrelsen och dess förvaltning borde därmed ha utvecklat samordningen av
arbetet i kommunen liksom stödet till nämnderna och förvaltningarna.
Med utgångspunkt från våra iakttagelser och bedömningar lämnade vi följande rekommendationer:
•

att kommunstyrelsen skulle få i uppdrag att snarast ta fram och tillsammans med nämnderna
genomföra en implementeringsplan för att säkerställa efterlevnaden av internkontrollreglementet i kommunens nämnder och verksamheter.
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•

att kommunstyrelsen som ett första steg i implementeringen tillsammans med nämnderna
skulle gå igenom och tydliggjort kommunens internkontrollprocess för att säkerställa att den
svarade upp emot reglementet.

•

att kommunstyrelsen som ett led i implementeringen skulle:
- tagit fram en mall för internkontrollplan som omfattade alla de delar som föreskrevs i
kommunens reglemente.
- sett över behovet av en kommungemensam struktur för avrapportering av den interna kontrollen omfattande uppföljning, analys och redovisning av nämndens interna kontroll, samt en
samlad analys och bedömning av hur väl nämndens interna kontroll fungerade.
- tagit fram en vägledning för riskbedömningsarbetet och en mall omfattande alla de delar som
föreskrivs i reglementet.
- kontinuerligt ha erbjudit utbildning i internkontroll för förtroendevalda, chefer, nyckelfunktioner och medarbetare. Denna utbildning kunde med fördel ingått i introduktionsprogram
för dessa grupper.
- säkerställt användning och deltagande i ovanstående.

•

att kommunstyrelsen och nämnderna skulle säkerställt dels att samtliga förtroendevalda hade
tillräcklig kunskap för att vara delaktiga i arbetet med risk- och väsentlighetsanalyser samt
givits möjlighet att aktiv delta i det. På motsvarande sätt var det viktigt att förvaltning- och
verksamhetschefer säkerställde kunskap och delaktighet hos sina enhetschefer och medarbetare.

•

kommunstyrelsen årligen skulle tagit fram en rapport omfattande en utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll, baserad på motsvarande analys och bedömning från
respektive nämnd av dess internkontrollarbete.

•

kommunstyrelsen skulle säkerställt en årlig skriftlig rapportering av internkontrollarbetet i de
kommunala företagen.

Granskning av ekonomistyrning inom barn- och utbildningsnämnden

På uppdrag av Håbo kommuns revisorer fick KPMG i uppdrag att granska ekonomistyrningen inom
barn- och utbildningsnämnden. Uppdraget har ingått i revisionsplanen för år 2020.
Bakgrunden till granskningen var bl.a. att barn- och utbildningsnämnden under ett antal år redovisat
negativa avvikelser mot budget. Resultatet för 2019 uppgick till -23,4 mnkr och resultaten för 2018
och 2017 uppgick till -12,4 mnkr respektive -13,3 mnkr.
Orsakerna till underskotten var bl.a. högre lönekostnader än budgeterat samt fler elever än budgeterat
som gått i annan huvudmans regi.
Andra orsaker var bl.a. fler elever än budgeterat inom gymnasiet, ökade kostnader för skolskjuts samt
att det ännu inte hade gått att genomföra planerade sparbeting inom verksamheterna.
Granskningens syfte var att konstatera om barn- och utbildningsnämnden hade ändamålsenliga rutiner
för att styra och följa upp ekonomin.
Vår sammanfattande bedömning var att barn- och utbildningsnämndens rutiner för att styra och följa
upp ekonomin kunde stärkas i syfte att ytterligare öka ändamålsenligheten i rutinerna.
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Med utgångspunkt från våra iakttagelser och bedömningar lämnade vi följande rekommendationer:
•

på ett mycket tydligare sätt än dittills genomföra analyser, avvägningar och prioriteringar
kring nämndens ekonomi och fatta de beslut som var nödvändiga för att nå en ekonomi i
balans för att komma till rätta med negativa avvikelser mot budget.

•

vara mycket tydligare gentemot förvaltningen kring vilka prioriteringar och förändringar som
skulle göras i verksamheterna för att nå avsedda effekter kring ekonomistyrning och
kostnadsbesparingar.

•

säkerställa en löpande dialog med kommunstyrelsen vad gällde uppföljning av nämndens
verksamhet och ekonomi. Detta i linje med kommunstyrelsens övergripande uppsiktsplikt.

•

fortsätta arbetet inom barn- och utbildningsförvaltningen att göra rapporteringen till nämnden
mycket tydlig genom bl.a. att informera om aktuella situationer och hur saker och ting
förhåller sig. Syftet var att belysa behoven om att fatta beslut för att kunna genomföra åtgärder
för att komma till rätta med eventuella avvikelser. Åtgärder som ger effekt skulle därigenom
kunna genomföras.

Granskning av kommunens arbete för att integrera nyanlända

På uppdrag av Håbo kommuns revisorer fick KPMG i uppdrag att granska kommunens arbete för att
integrera nyanlända. Uppdraget har ingått i revisionsplanen för år 2020.
Syftet med granskningen var att bedöma om Håbo kommuns arbete med att stötta nyanlända att
integreras i samhället var tillräckligt, ändamålsenligt och effektivt.
Vår sammanfattande bedömning var att kommunstyrelsens och de granskade nämndernas ledning,
styrning och uppföljning av arbetet med att stödja nyanländas integrering inte hade varit tillräckligt
tillfredsställande. Socialnämnden hade brustit i sitt samordningsansvar för att genomföra intentionerna
i kommunens integrations- och flyktingpolitiska program, kommunstyrelsen och nämnderna hade
brustit i sitt ansvar att inom ramen för den ordinarie verksamhetsplaneringen genomföra programmets
intentioner och kommunstyrelsen hade brustit i sin uppsiktsplikt.
Med utgångspunkt från våra iakttagelser och bedömningar lämnade vi följande rekommendationer:
•

styrningen och uppföljningen av kommunens integrationsarbete var inte ändamålsenlig, samt
att det saknades ändamålsenlig uppföljning av resultaten för nyanlända flickor och pojkar,
kvinnor och män.

•

det fanns delvis en ändamålsenlig ekonomisk styrning av kommunens integrationsarbete. Det
fanns en ändamålsenlig övergripande ekonomisk styrning och uppföljning av den statliga
schablonersättningen till nämnderna, men saknades redovisning i relation till resultatet av de
finansierade insatserna som grund för att bedöma verksamhetens effektivitet.

•

kommunens integrations- och flyktingpolitiska program genomfördes endast i begränsad
utsträckning samt hade den styrning och uppföljning som gjordes av kommunstyrelsen i
förhållande till programmet samt handlingsplanen varit otillräcklig.

•

det fanns delvis en fungerande intern respektive extern samverkan i genomförandet av
kommunens integrationsarbete när det gällde de prioriterade områdena boende, hälsa och
sysselsättning.
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•

tidigare erfarenheter och lärdomar hade tagits tillvara på i socialnämndens uppdrag med att ta
fram en övergripande integrationsplan för nyanlända.

Med utgångspunkt från våra iakttagelser och bedömningar lämnade vi följande rekommendationer:
•

kommunstyrelsen borde i enlighet med den då kommande integrationsstrategin utifrån sin
uppsiktsplikt ha säkerställt en tydlig styrning och uppföljning av nämnders och styrelsers
integrationsarbete med fokus på att uppnå god kvalitet och goda resultat i etableringen av
nyanlända flickor och pojkar, kvinnor och män

Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete

På uppdrag av Håbo kommuns revisorer fick KPMG i uppdrag att granska kommunens arbete med det
systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppdraget har ingått i revisionsplanen för år 2020.
Arbetsgivarpolitiken berör bland annat arbetsmiljö, hälsa, jämställdhet, mångfald, lönepolitik och
ledarfrågor. Hur kommunen agerar och uppfattas som arbetsgivare till exempel anställningsvillkor,
arbetsmiljö m.m. är mycket betydelsefulla faktorer för hur kommunen ska lyckas att rekrytera och
behålla personal med rätt kompetens samt motverka ohälsa och sjukfrånvaro hos medarbetarna.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt ett ändamålsenligt
arbetsmiljöarbete med fokus på hur kommunen hanterar Corona-pandemin utifrån ett
arbetsmiljöperspektiv.
Kommunstyrelsen har i sin roll som anställningsmyndighet för samtliga medarbetare i kommunen och
ett övergripande ansvar för medarbetarfrågorna och för att säkerställa att det systematiska
arbetsmiljöarbetet fungerar i hela kommunen. Enligt vår bedömning hade kommunstyrelsen inte tagit
detta ansvar då det saknades övergripande styrdokument för det systematiska arbetsmiljöarbetet,
uppföljningar av hur det bedrivs i kommunen samt mål och handlingsplaner för arbetsmiljön.
Vi kunde konstatera att nämnderna hade på olika sätt tagit sitt arbetsmiljöansvar och utformat egna
rutiner och arbetssätt för arbetsmiljöarbetet. Det var positivt att nämnderna hade gjort detta trots
avsaknad av stöd från centrala rutiner och riktlinjer.
Enligt vår bedömning hade kommunen förstärkt sitt arbetsmiljöarbete under pandemin. Vi såg särskilt
positivt på att det genomförts kontinuerliga riskbedömningar och rapportering till ledningsgrupper och
krisledningsnämnd.
Vår sammanfattande bedömning var att kommunstyrelsen brast i sin styrning och uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet vilket var otillfredsställande. Det fanns en tydlig ambition från
kommunledningen att styra upp och stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket innebär att det
finns förutsättningar att komma till rätta med de brister som finns i dag.
Med utgångspunkt från våra iakttagelser och bedömningar lämnade vi följande rekommendationer:
•

utforma en struktur med rutiner och riktlinjer för det systematiska arbetsmiljöarbetet för hela
kommunen.

•

säkerställa att det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete i kommunstyrelsens egna
förvaltning.
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•

ta fram mål för arbetsmiljön med tillhörande handlingsplaner.

•

säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp regelbundet och inte endast i
samband med årsredovisningen samt formulera vad som ska ingå i uppföljningen.

•

informera och utbilda nämnder och förvaltningar i systematiskt arbetsmiljöarbete och hur det
ska bedrivas i Håbo kommun i enlighet med gemensamma rutiner och riktlinjer. Vi ser också
som en fördel om utbildningar genomförs tillsammans med fackliga företrädare.

•

säkerställa att det finns en dokumenterad ansvarsfördelning av arbetsmiljö-uppgifterna för alla
som har detta ansvar.

•

besluta och dokumentera vilka krav som ska ställas på kompetens innan en chef erhåller
ansvar för arbetsmiljöuppgifterna.

•

inventera och dokumentera vilken utbildning cheferna har i arbetsmiljöfrågorna.

•

ta fram en rutin för att dokumentera vilka arbetsmiljöutbildningar cheferna genomgår.

•

tillsammans med de fackliga organisationerna ta fram och dokumentera vilka förutsättningar
som ska gälla för de fackliga företrädarna till exempel planering av facklig tid.

Granskning av kommunens resursfördelningsmodell

På uppdrag av Håbo kommuns revisorer fick KPMG i att granska kommunens resursfördelningsmodell. Uppdraget har ingått i revisionsplanen för år 2020.
Vår sammanfattande bedömning var att kommunstyrelsen inte säkerställt att resursfördelningsmodellen var ändamålsenlig. Vi konstaterade att kommunen inte hade någon tydlig fastslagen
resursfördelningsmodell utan att den beskrevs i en tjänsteskrivelse som ligger till grund för
fördelningen i budget.
Vi bedömde:
•

att den tillämpade resursfördelningsmodellen i stort var tillfredsställande, såtillvida att flertalet
av de beräkningsvariabler som är vanligt förekommande i kommunala
resursfördelningssystem och/eller -modeller också används i Håbo kommun.

•

däremot att resursfördelningsmodellen ej upplevdes som tydlig när det gäller politiska
prioriteringarna, att modellen avseende en del specifika verksamheter ej upplevdes rättvis
samt att uppföljningen ej upplevdes tillfredställande.

•

det som en risk för otydlighet avseende resursfördelningens förutsättningar att
kommunstyrelsen ej fastställt resursfördelningsmodellen.

•

det vara av vikt att modellen kontinuerligt ses över och utvärderas i syfte att över tid
säkerställa variablernas träffsäkerhet.

•

även att dialogen avseende resursfördelningen mellan kommunstyrelsen och
kommunledningsgruppen brast.

•

specifikt avseende skollagens krav att resurserna ska fördelas efter elevernas behov genom att
tillämpa socioekonomisk resursfördelning, att det beaktas i Håbo kommun.

Med utgångspunkt från våra iakttagelser och bedömningar lämnade vi följande rekommendationer till kommunstyrelsen:
•

tydliggöra kommunens principer för resursfördelning i en fastslagen resursfördelningsmodell.
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•

säkerställa att resursfördelningsmodellen kontinuerligt ses över och utvärderas i syfte att över
tid säkerställa variablernas träffsäkerhet.

•

Säkerställa en tydligare dialog mellan kommunledningsgruppen och kommunstyrelsen
avseende resursfördelningsfrågorna i syfte att öka förståelsen och transparensen mellan
kommunledningsgruppens budgetförslag respektive politikens prioriteringar och ambitioner.

•

Överväga behovet av en översyn av budgetprocessen för att bedöma om tidplanen ger de
förutsättningar som behövs för en ändamålsenlig budgetberedning.

•

Säkerställa en tydligare uppföljning av modellen avseende socioekonomisk resursfördelning i
syfte att kontinuerligt identifiera eventuella brister och justera dessa för att säkerställa
modellens träffsäkerhet.

Grundläggande granskning av kommunstyrelsen, nämnder samt den gemensamma
lönenämnden.

På uppdrag av Håbo kommuns revisorer fick KPMG i uppdrag att genomföra en grundläggande
granskning av kommunstyrelsen och nämnderna samt den gemensamma lönenämnden. Uppdraget har
ingått i revisionsplanen för år 2020.
Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen har varit att bedöma om
kommunstyrelsen och nämnderna på en övergripande nivå har skapat förutsättningar för tillräcklig
styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.
Vår sammanfattande bedömning var att kommunstyrelsens och nämndernas ledning, styrning,
uppföljning och kontroll delvis har varit tillräckligt tillfredsställande. Den gemensamma
lönenämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll har inte varit tillräckligt tillfredsställande.
Vi bedömde att:
•

kommunstyrelsens och nämndernas, förutom den gemensamma lönenämnden, måluppfyllelse
delvis varit tillfredsställande.

•

kommunstyrelsen, socialnämnden samt tekniska nämnden inte vidtagit tillräckliga åtgärder för
att anpassa verksamheten och dess kostnader till fastlagd budget.
Barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, bygg- och miljönämnden och
vård- och omsorgsnämnden vidtagit tillräckliga åtgärder för att anpassa verksamhet och
ekonomi till fastlagt budget.

•

kommunstyrelsen inte säkerställt en tillräcklig struktur för intern styrning och kontroll
avseende verksamhet och ekonomi. Barn- och utbildningsnämnden, bygg- och miljönämnden,
kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden och vård- och
omsorgsnämnden har ett system för att säkerställa en tillräcklig intern kontroll.

•

lönenämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll av verksamhet och ekonomi inte har
varit tillräckligt ändamålsenlig och tillfredsställande. Vi bedömer att det är väsentligt att
nämnden fortsatt beslutar om styrande dokument, stärker sin interna kontroll och överväger att
ha fler än ett sammanträde under året.
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Med utgångspunkt från våra iakttagelser och bedömningar lämnade vi följande rekommendationer till kommunstyrelsen:
•

kommunstyrelsen och övriga nämnder att se över mätmetoder och mätvärden för att
säkerställa en effektiv målstyrning.

•

kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska nämnden att framöver tydliggöra åtgärder som
genomförs för att nå en budget i balans.

•

kommunstyrelsen och övriga nämnder att fortsätta utvecklingsarbetet med den interna
kontrollen utifrån revisorernas granskning om intern kontroll 2020.

•

lönenämnden att säkerställa att nämndens ledning, styrning, uppföljning är ändamålsenlig och
tillfredsställande.

Delårsrapport för perioden januari – augusti 2020

Vid granskningen framkom inte annat än att delårsrapporten i allt väsentligt hade upprättats i enlighet
med lagen om kommunal redovisning och bokföring och god redovisningssed. Vår bedömning var att
delårsrapporten kunde ligga till grund för kommunfullmäktiges analys och bedömning av resultatet.

Årsbokslut 2020
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i
årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens resultat och
ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunal bokföring och
redovisningslag och god redovisningssed.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och regioner. 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.

Övrig granskning
Uppsala kommun är värdkommun för den gemensamma överförmyndarnämnden för samtliga
kommuner i Uppsala län. PwC är sakkunnigt biträde i Uppsala och har därför genomfört granskningen
av överförmyndarnämnden. Håbo kommuns revisorer godkände den föreslagna projektplanen från
Uppsala kommuns revisorer och har därefter tagit del av den slutliga revisionsrapporten som underlag
för ansvarsprövningen i revisionsberättelsen.
Syftet med granskningen var att bedöma om överförmyndarnämndens verksamhet bedrivits på ett
ändamålsenligt och med en tillräcklig intern kontroll.
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Efter genomgång av granskningens samtliga revisionsfrågor gjordes den revisionella bedömningen att
överförmyndarnämndens verksamhet i allt väsentligt bedrivits ändamålsenligt och med en tillräcklig
intern kontroll.
Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen lämnades följande rekommendationer till
överförmyndarnämnden:
•

anta tillämpningsanvisningar för den interna kontrollen.

•

att nämndens involverar sig i de riskbedömningar som sker till grund för beslut om intern
kontroll.

•

att utifrån vad som framkommit under intervjuerna att även lyfta fram mer långsiktiga
ambitioner i samband med nämndens målarbete.
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1 Inledning
1.1

Om årsredovisningen

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om kommunens
samlade verksamhet och ekonomi år 2020.
Årsredovisningen utformas efter de krav som anges i lagen om kommunal bokföring och
redovisning. Förutom de obligatoriska inslagen förvaltningsberättelse och ekonomisk
redovisning ingår en inledning samt bilagor med kompletterande information. Nämndernas
verksamhetsberättelser finns från i år som bilaga till årsredovisningen.
Den vänder sig också till dig som är invånare eller företagare i kommunen och alla andra som
är intresserade av kommunens verksamhet och ekonomi.
Här kan du läsa om vilka mål som satts upp, hur måluppfyllelsen har gått och hur
skattepengarna har använts.
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1.2

Förord

ÅR 2020
Så har vi fått stänga och lägga året 2020 bakom oss. Ett år som ställde det mesta på ända både
i världen, i Europa, i Sverige och i Håbo.
Vi har tack vare enormt arbete från alla våra duktiga medarbetare lyckats upprätthålla våra
verksamheter i det stora. Vi har funnits där för våra invånare i deras vardag om än begränsat
på olika områden.
TACK alla ni som arbetat hårt, bidragit och hittat lösningarna när utmaningarna varit många
och svåra.
Vi kan se att årets resultat på 75 mkr är tillfredsställande.
Vi kan se att de finansiella målen i sin helhet är uppfyllda under 2020.
Av kommunfullmäktiges fastställda mål så är ett helt uppnått och två delvis uppnådda.
Av nämndernas fastställda mål har sju mål uppnåtts, femton mål är delvis uppnådda och tre är
inte uppfyllda.
Vi kommer tillsammans att fortsätta jobba framåt. Vi tillsammans tar Håbo in i framtiden.
Vi går nu in i 2021 och arbetet med att jobba oss ur pandemin fortsätter.
TACK igen alla ni som gör Håbo till en bättre plats att leva, bo och jobba på.
Håll i vänner – det kommer en ljusare framtid.
Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena så hoppas jag att vi får träffas på riktigt
och inte bara digitalt inom kort.
Varmaste tack!

Lotta Grahn Elg
Kommunstyrelsens ordförande
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1.3

Organisation

Håbo kommuns politiska organisation och tjänstemannaorganisation

Kommunstyrelsen

Kolumnvis från vänster: Liselotte Grahn Elg (M), Fredrik Anderstedt (S), Kjell Dufvenberg
(L), Thomas Moore (SD), Per-Arne Öhman (M), Christian Nordberg (-), Michael Rubbestad
(SD), Fred G Rydberg (KD), Agneta Hägglund (S), Helene Cranser (S), Sven-Olov Dväring
(S), Owe Fröjd (Båp), Helene Zeland Bodin (C).
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1.4

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat om tre övergripande mål för kommunens verksamhet
under mandatperioden:




Öka företagarnas nöjdhet med kommunens och bolagens fysiska och digitala
bemötande
Utveckla områden för bostäder, arbetsplatser och service utifrån samhällets behov
Utveckla mötesplatser som stärker Håbos attraktivitet

Målet om företagarnas nöjdhet har uppnåtts. Coronapandemin har haft stor inverkan på
aktiviteter och arbete under året. Bedömningen är att de två sista målen uppnåtts delvis under
året och att arbetet måste fortsätta.
Nämnderna har utifrån de fyra perspektiven målgrupp, verksamhet, medarbetare och ekonomi
identifierat ett antal utvecklingsmål för perioden. Måluppfyllelsen inom kommunens
nämnder bedöms vara relativt god för året, dock något försämrad från föregående år. Sju mål
anses vara helt uppfyllda, 15 mål anses vara delvis uppfyllda och tre mål är inte uppfyllda.
Bedömningen är att målen kommer att uppfyllas på sikt men att det kommer att krävas ett
flerårigt arbete.
Kommunfullmäktige har beslutat om tre finansiella mål för kommunen:




Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt två procent av
skattenettot exklusive realisationsvinster och investeringsbidrag från andra än staten
Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att minska
kommunens skuldsättningsgrad eller för att finansiera kommunens investeringar
Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till kommunen

Samtliga tre mål har uppfyllts för året.
Bokslutet visar ett positivt resultat för hela koncernen och kommunen redovisar ett resultat på
76 miljoner kronor. När realisationsvinster och andra ersättningar från
exploateringsverksamheten räknas av, återstår ett resultat på 46 miljoner kronor.
Årets investeringar inom koncernen uppgår till 393 miljoner kronor varav 304 miljoner avser
kommunen.
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2 Förvaltningsberättelse
2.1

Översikt över verksamhetens utveckling

Här redovisas en översikt av utvecklingen av den kommunala koncernens och kommunens
verksamhet de fem senaste åren.
Den kommunala koncernen
Verksamhetens intäkter, mkr

2016

2017

2018

2019

2020

462

459

486

493

519

-1 242

-1 363

-1 462

-1 552

-1 582

112

54

69

28

85

22 %

23 %

23 %

24 %

25 %

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser

9%

11 %

13 %

14 %

16 %

Investeringar, mkr (netto) 2)

237

258

331

229

393

Självfinansieringsgrad investeringar 3)

81 %

53 %

39 %

54 %

47 %

Långfristig låneskuld, mkr

1 478

1 583

1 720

1 790

1 816

Verksamhetens kostnader, mkr
Årets resultat, mkr
Soliditet 1)

Koncernen Håbo kommun redovisar ett högre resultat jämfört med de senaste åren. Årets
resultat uppgår till 85 miljoner kronor. Resultatet för Håbohus AB uppgår till 10,7 miljoner
kronor, Håbo Marknads AB underskott 57 000 kronor och Håbo kommuns andel av resultatet
för kommunalförbund Räddningstjänst Enköping/Håbo som är 15 000 kronor.
Soliditeten som är ett mått på kommunkoncernens långsiktiga finansiella handlingsutrymme
ökar något till 25 procent. Kommunkoncernens soliditet inklusive samtliga pensionsåtagande
uppgår till 16 procent, en ökning från 14 procent.
Investeringarna är de högsta på fem år, 393 miljoner kronor. Investeringarna har
självfinansierats i lägre grad än föregående år.
Kommunkoncernens låneskuld fortsätter att öka. Ökningen är 26 miljoner kronor och
låneskulden är vid årsskiftet 1 816 miljoner kronor. I stort sett ligger hela förändringen på
kommunen.
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Kommunen

2016

2017

2018

2019

Folkmängd

20 737

21 083

21 564

21 934

22 019

458

346

481

370

85

21,34

21,34

21,34

21,34

21,09

354

371

393

374

389

-1 244

-1 328

-1 414

-1 482

-1 505

75

138

44

27

76

7,2 %

12,7 %

3,9 %

2,2 %

6,0 %

62

36

10

2

75

Årets resultat exklusive realisationsvinster och
investeringsbidrag från andra än staten, mkr

10

-2

46

Årets resultat exklusive realisationsvinster och
investeringsbidrag från andra än staten, som
andel av skattenetto (finansiellt mål)

0,9 %

-0,1 %

3,6 %

Befolkningsökning
Kommunal skattesats
Verksamhetens intäkter, mkr
Verksamhetens kostnader, mkr
Årets resultat, mkr
Årets resultat som andel av skattenettot
Årets resultat enligt balanskrav., mkr

Soliditet 1)

2020

28 %

32 %

34 %

33 %

34 %

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser

5%

13 %

15 %

18 %

20 %

Investeringar (netto), mkr 2)

120

308

181

194

304

115 %

61 %

55 %

46 %

50 %

687

789

830

873

899

1 471

1 525

1 551

1 584

1 594

Självfinansieringsgrad investeringar 3)
Långfristig låneskuld, mkr
Antal anställda

Antalet invånare ökar med 85 personer till 22 019. Det är en betydligt lägre
befolkningsökning än under föregående år då befolkningen ökade med 370 personer. Det kan
vara ett resultat av coronapandemin.
Kommunen redovisar ett resultat på 76 miljoner kronor. Enligt 11 kap. 10 § LKBR ska
beräkning och redovisning av balanskravet göras i förvaltningsberättelsen. Kommunens
resultat enligt balanskravsutredning uppgår till 75 miljoner kronor.
Kommunens soliditet ökar med knappt 1 procentenhet från föregående år till 34 procent.
Kommunens soliditet inklusive samtliga pensionsåtaganden har de senaste fem åren haft en
positiv utveckling från 5 procent till 20 procent år 2020. Pensionsförpliktelser för medarbetare
och som är intjänade före år 1998 har de senaste åren minskat i samband med att de betalas ut
till medarbetare som går i pension.
Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilket innebär att
större delen av pensionsskulden tas upp som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen.
Denna del av pensionsskulden är dock lika viktig att beakta ur risksynpunkt. Det totala
pensionsåtagandet har ökat under året med 4,5 miljoner kronor, ökningen sker i
pensionsskulden som är upptagen i balansräkningen. Minskningen sker i den del av åtagandet
som utgörs av en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Kommunen har inte gjort några
finansiella placeringar för pensionsåtagandet, utan hela förpliktelsen har återlånats i
verksamheten. Härigenom begränsas kommunens låneskuld.
Självfinansieringsgraden för investeringar ökar till 50 procent, som en följd av ett högre
årsresultat.
Skattesatsen sänktes inför 2020 med 25 öre från 21,34 kronor till 21,09 kronor, vilket medför
cirka 13 miljoner lägre skatteintäkter årligen.
Antalet anställda i kommunen ökar med 0,6 procent till 1 594 månadsavlönade.
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Definitioner:
1) Soliditet definieras som eget kapital dividerat med totalt kapital.
2) Nettoinvesteringar definieras som bruttoinvesteringar med avdrag för offentliga bidrag.
3) Självfinansieringsgrad definieras som årets resultat plus avskrivningar i procent av
kommunens nettoinvesteringar.
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2.2
2.2.1

Den kommunala koncernen
Kommunens samlade verksamhet

Kommunens samlade verksamhet består av den verksamhet som kommunen bedriver i egna
eller gemensamma nämnder samt den verksamhet där kommunen överlämnat skötseln av en
kommunal angelägenhet till en annan juridisk person. Skötseln kan överlämnas till hel- eller
delägt kommunal bolag, förening, stiftelse eller en privat utförare.
När kommunen överlämnat skötseln till någon annan juridisk person ska kommunen
kontrollera och följa upp verksamheten. Det gäller dock inte skolverksamhet i annan regi,
eftersom Skolverket ansvarar för uppföljning och kontrollen av den verksamheten.
Bilden visar hur kommunens samlade verksamhet är organiserad med nämnder,
kommunkoncern och väsentliga privata utförare.
Kommunkoncernen
Kommunkoncernen består, utöver kommunen, av kommunens helägda kommunala bolag
Håbohus AB och Håbo Marknads AB. Kommunen bedriver även räddningsverksamhet
tillsammans med Enköpings kommun i ett kommunalförbund där Håbos andel är 35 procent..
Den sammanställda redovisningen sammanfattar den ekonomiska ställningen och åtaganden
för hela kommunkoncernen. Juridiska personer där kommunen har ett betydande inflytande,
vanligen minst 20 procent, ska ingå i kommunkoncernen och därmed i den sammanställda
redovisningen.
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Kommunen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har uppsiktsplikt
över nämnderna. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av
kommunens ekonomi och verksamheter. Den har även uppsikt över verksamheter som de
kommunala bolagen bedriver. Centrala funktioner i kommunen är sekretariat, säkerhet,
upphandling, kommunikation, ekonomi, löneadministration, personal- och arbetsgivarfrågor,
IT samt kontaktcenter. Kommunstyrelsen ansvarar även för plan- och
exploateringsverksamheten, folkhälso- och demokratifrågor samt vänortsutbyte.
Näringslivsfrågorna har under året överförts från Håbo Marknads AB till kommunstyrelsen.
Från 1 januari 2021 överförs ansvar för kommunens fastighetsverksamhet, lokalvård och
kostverksamhet till från tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden och vård- och
omsorgsnämnden till kommunstyrelsen.
Socialnämnden
Socialnämnden ska tillgodose kommuninvånarnas behov av vård, omsorg och service enligt
gällande lagar, förordningar, riktlinjer och målsättningar. Socialnämnden har ansvaret för
verksamhet inom individ- och familjeomsorgen, mottagande och integration av nyanlända
samt arbetsmarknadsåtgärder.
Kultur- och fritidsnämnden
Det grundläggande uppdraget för kultur- och fritidsnämnden är att främja och stimulera ett
allsidigt kultur- och fritidsliv. Nämnden ansvarar för biblioteksverksamhet, öppna
fritidsverksamheten, kommunens idrotts-, kultur- och fritidsanläggningar, kommunens
bidrags-, pris- och stipendieverksamhet inom kultur- och fritidsområdet, regelverk för
hyressättning och prioriteringar för verksamhet i kommunala kultur- och fritidslokalen och
anläggningar, arrangemang riktade till kommuninvånarna, offentlig konst, samordna
kommunens sommarjobb för ungdomar och ansvara för finsk minoritetssamordning.
Bygg- och miljönämnden
Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning inom bygg- och
miljöområdet, bostadsanpassningsbidrag, för kart- och mättekniska uppgifter samt
kommunkoncernens övergripande system för att samla in, lagra, analysera och presentera
geografiska data.
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens förskoleverksamhet, barnomsorg,
omsorg på obekväm arbetstid, öppen förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning, med tillhörande barnoch elevhälsa. Inom nämndens ansvarsområde finns även kostenheten och den kommunala
musikskolan.
Vård- och omsorgsnämnden
På uppdrag av kommunfullmäktige ska vård- och omsorgsnämnden tillgodose
kommuninvånarnas behov av vård, omsorg, stöd och service enligt gällande regelverk.
Nämnden har ansvaret för verksamhet inom äldreomsorgen, omsorgen om funktionshindrade,
vård och stöd till långvarigt psykiskt sjuka och kommunal hälso- och sjukvård.
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden ansvarar för de skattefinansierade verksamheterna gata, park och
skogsavverkning, fastighet, internservice och lokalvård samt de taxefinansierade
verksamheterna VA-försörjning och avfallshantering.
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Valnämnd
Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val i kommunen.
Gemensam lönenämnd
Kommunen har tillsammans med Trosa kommun en gemensam nämnd, där Håbo kommun
administrerar Trosa kommuns löneutbetalningar. Från 1 januari 2020 ingår även Salems
kommun.
Kommunens koncernföretag
Håbohus AB har i uppdrag att köpa, sälja och äga fastigheter inom Håbo kommun. I
uppdraget ingår att bygga, förvalta och hyra ut bostäder, affärslokaler och andra faciliteter.
Syftet med Håbohus AB är att se till att det finns bra bostäder och bra boendeservice i Håbo
kommun. Det gör bolaget utifrån syftet med allmännyttan som lagen om allmännyttiga
kommunala bostadsaktiebolag beskriver.
Håbo Marknads AB är vid årsskiftet under likvidation efter att kommunen under året återtagit
näringslivsfrämjande verksamheten och besöksnäringsverksamheten.
Räddningstjänsten Enköping-Håbo är ett kommunalförbund skapat i syfte att fullfölja de
skyldigheter som medlemskommunerna har enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
Förbundet kan därutöver komma överens med en medlem om att utföra tilläggsuppdrag. I
förbundets uppdrag ingår att utbilda kommunens anställda i Brandskydd, Systematiskt
brandskyddsarbete och HLR.
Nämnder utan betydande inflytande
Överförmyndarnämndens verksamhet bedrivs i Uppsala kommuns regi för kommuner i
Uppsala län, där Håbo kommuns andel är 6 procent.
Väsentliga privata utförare
De fem privata utförare som kommunen köper mest verksamhet av, redovisas i fallande
ordning. Omfattningen är från 22 ner till 5 miljoner kronor per utförare.
Motiv till att anlita privata utförare
Enligt kommunens policy för valfrihet och konkurrens ska varje nämnd ha en treårig plan
över vilka verksamheter som ska prövas i konkurrens och hur valfriheten i
egenregiverksamheten ska utvecklas. Planen revideras årligen och följs upp i samband med
delårsbokslut och bokslut.
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2.3

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Sedan finanskrisen utbröt för drygt tio år sedan har global ekonomisk politik och
finansmarknaderna i hög grad präglats av expansiva åtgärder från ett flertal centralbanker.
Räntenivån är låg och kommer att förbli låg kortsiktig. På lite längre sikt kommer räntenivån
att bli högre och med den skuldsättning koncernen har kommer detta att påverka både
kommunen och Håbohus AB.
Med de bostadsförsörjningsplaner kommunen har idag kommer det demografiska trycket att
öka allt mer, något som ställer krav på ökade resurser bland annat i form av personal och
lokaler. Flera av kommunens verksamheter beskriver svårigheter att hitta personer med rätt
kompetens. Att kommunen klarar av kompetensförsörjningen i organisationen spås framöver
bli en nyckel för fortsatt utveckling.
Med de investeringsplaner kommunen har idag med ny simhall, nya fritidsanläggningar och
nya verksamhetslokaler för LSS-boende, skolor, äldreboende kommer trycket på ekonomin att
öka när personalkostnaderna för att sköta anläggningar och kapitalkostnaderna måste
finansieras över resultaträkningen. Samtidigt kommer den nya kostnadsutjämningen som
trädde i kraft år 2020 och skattesänkningen om 25 öre att påverka kommunens resultat och
ställning, när kostnadsutjämningen är fullt genomförd år 2023, med cirka 35 miljoner kronor i
lägre intäkter jämfört med år 2019. De utmaningar kommunen står inför för att klara av en
ekonomi i balans är att det kommer att krävas fortsatta hårda prioriteringar,
kostnadsnedskärningar och ett förändrat arbetssätt.
2.3.1

Befolkningsutveckling

Tidigare års starka befolkningstillväxt mattas av under 2020. Vid årsskiftet 2020/2021 uppgår
antalet invånare till 22 019 personer, vilket motsvarar en ökning med 85 personer. Det är en
betydligt lägre befolkningsökning än under föregående år då befolkningen ökade med 370
personer. Den procentuella befolkningsökningen under 2020 är 0,4 procent, vilket är en
svagare utveckling än Sveriges totala befolkningsökning på 0,5 procent. Detta kan jämföras
med 2019 års befolkningstillväxt, då Håbo kommuns befolkning ökade med 1,7 procent och
befolkningen i riket ökade med 1,0 procent. Årets svaga befolkningstillväxt kan vara ett
resultat av coronapandemin.
Ålder
0 år

2019

2020

Förändring

231

208

-23

1-6 år

1 434

1 406

-28

7-9 år

1 164

1 173

9

10-12 år

939

948

9

13-15 år

970

975

5

16-18 år

903

918

15

19-24 år

1 332

1 301

-31

25-44 år

5 276

5 283

7

45-64 år

5 817

5 929

112

65-74 år

2 204

2 075

-129

75-79 år

923

1 001

78

80+ år

741

802

61

21 934

22 019

85

Totalt
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Majoriteten av befolkningsökningen beror på ett positivt födelsenetto. Under 2020 föds 197
barn, medan 147 personer avlider, vilket ger ett positivt födelsenetto på 50 personer. Under
tidigare år har befolkningen i kommunen främst växt på grund av ett positivt flyttnetto, det
vill säga att det är fler personer som flyttar till än från kommunen. Under 2020 flyttar 1 424
personer till kommunen, medan 1 394 personer flyttar från kommunen. Det innebär att Håbo
kommun har ett positivt flyttnetto på 30 personer. Under 2019 hade kommunen ett flyttnetto
på 302 personer. 2020 års låga flyttnetto beror på att kommunen har en betydligt högre
utflyttning än under tidigare år, vilket därmed sänkt det positiva flyttnettot.
Håbo kommuns befolkningsprognos från 2020 indikerade en befolkningsökning med 340
personer, till 22 274 vid årsskiftet 2020/2021. Den faktiska befolkningsökningen blir 255
färre än prognosticerat, vilket är en betydande avvikelse. Även sett till kommunens tidigare
befolkningsprognos från 2019, som användes i budget 2020, var befolkningsutvecklingen
betydligt svagare än prognosticerat. I 2019 års befolkningsprognos antogs befolkningen uppgå
till 22 319 invånare år 2020. Det faktiska invånarantalet är 300 personer färre än 2019 års
prognos.
Se även bilaga Boende och befolkning.
2.3.2

Arbetsmarknad

I slutet av året uppgår andelen öppet arbetslösa och sökande i program till 5,1 procent. Det är
en betydligt högre andel än under föregående år. Ökningen kan till stor del förklaras mot
bakgrund av coronapandemin som inneburit en stigande arbetslöshet runt om i hela världen.
Håbo kommun tycks dock ha klarat sig lindrigare undan i jämförelse med övriga Uppsala län
och hela landet.
Andelen 18-24-åringar som är öppet arbetslösa eller sökande i program uppgår till 7,3
procent. 2019 var samma siffra 4,8 procent. Motsvarande andel i Uppsala län är 6,5 procent
och i Sverige som helhet 7,8 procent.
Andel av befolkningen 16-64 år i arbetslöshet och i program eller med stöd, vid årets slut (%).
År

Håbo

Uppsala län

Riket

2014

3,5

4,2

6,3

2015

3,4

4,2

6,1

2016

3,2

4,3

6,0

2017

3,2

4,5

5,9

2018

3,3

4,5

5,5

2019

3,6

4,6

6,0

2020

5,1

6,1

7,1

2.3.3

Finansiella risker

Finansiella risker och riskhantering
Den av fullmäktige beslutade finanspolicyn anger ramar och riktlinjer för hur
finansverksamheten inom koncernen ska bedrivas. Med finansverksamhet avses
likviditetsförvaltning och finansiering. Kommunen och den kommunala koncernen är
exponerad för framför allt följande finansiella risker: ränterisk, finansieringsrisk, valutarisk
och kreditrisk.
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Ränterisk
Per den 31 december 2020 uppgick den kommunala koncernens räntebärande skulder samt
nettoskuld till 1 668 (1 668) miljoner kronor. Den totala genomsnittsräntan för koncernens
räntebärande nettoskuld uppgår till 0,89 (0,88) procent.
Ingen ny upplåning har gjorts under året.
Kommunens räntebärande skulder uppgick till 783 (783) miljoner kronor per den 31
december 2020. Den totala genomsnittsräntan för kommunens långfristiga skulder uppgår till
1,27 (1,08) procent.
Upplåningen inom den kommunala koncernen löper både med fast och rörlig ränta.
Ränteswappar används för att säkra ränterisk och anpassa den genomsnittliga
räntebindningstiden i låneportföljen. Per balansdagen hade den kommunala koncernen
utestående ränteswappar med ett sammanlagt nominellt belopp om 210 (235) miljoner kronor.
Per den 31 december 2020 uppgick den genomsnittliga räntebindningstiden för den
kommunala koncernens upplåning till 0,97 (1,13) år exklusive ränteswappar. Med beaktande
av ränteswappar uppgick den genomsnittliga räntebindningstiden till 2,07 (2,52) år. Den
genomsnittliga räntebindningstiden för kommunens upplåning uppgick till 1,75 (1,91) år
exklusive ränteswappar och 2,43 (2,89) år med beaktande av ränteswappar.
Syftet med ränteswappar är att begränsa exponeringen mot risken i rörlig ränta. Genom
ränteswapparna betalar kommunen en fast ränta och erhåller tre månaders Stibor. Att delvis ta
bort denna risk överensstämmer med kommunens målsättning om en jämn och stabil
räntekostnad över tiden.
Finansieringsrisk
Kommunfullmäktige fattar årligen beslut om ramar långfristig upplåning i form av ramar för
nyupplåning och omsättning av lån som ska gälla för det kommande budgetåret. Den
övergripande målsättningen för kommunens skuldförvaltning är att säkerställa kommunens
betalningsförmåga på kort och lång sikt och att inom finanspolicyns ramar och riktlinjer
minimera kommunens räntekostnader.
Enligt finanspolicyn ska kapitalbindningen i låneportföljen spridas över tid för att minska
finansieringsrisken. Det finns ingen längsta bindningstid angiven, däremot är det önskvärt att
maximalt 20 procent av låneskulden får förfalla varje enskilt kalenderår.
Kommunen ska ha tillgångar i kassa och bank som motsvarar en betalningsberedskap om
minst 30 betalningsdagar samt tillgängliga likvida medel som motsvarar en
betalningsberedskap om minst 60 betalningsdagar.
Per den 31 december 2020 uppgick tillgängliga likvida medel i kommunen till 2,9 (40,1)
miljoner kronor och tillgängliga outnyttjade krediter till 110 (150) miljoner kronor, totalt
112,9 (190,1) miljoner kronor.
Valutarisk och kreditrisk
Med nuvarande låneportfölj har kommunen inga valutarisker eller kreditrisker. Kommunen
har inte placerat några tillgångar, därav föreligger inga risker avseende finansiella tillgångar.
2.3.4

Pensionsförpliktelser

Kommunens pensionsskuld uppgår vid årets slut till 413,4 (408,9) miljoner kronor, varav
125,8 (115,8) miljoner kronor redovisas under avsättningar i balansräkningen och 287,6
(293,0) miljoner kronor som redovisas som ansvarsförbindelse enligt den blandade modellen.
Den totala pensionsskulden ökar med 4,5 miljoner kronor jämfört med 2019. Kommunen har
inga förpliktelser avseende särskilda avtalspensioner mot chefer eller medarbetare, utan
erbjuder löneväxling till medarbetare som önskar det.
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2.3.5

Pensionsmedelsförvaltning

Specifikation, tkr

Bokslut 2019

Bokslut 2020

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

-115 829

-125 846

Ansvarsförbindelser - pensionsförpliktelser som inte upptagits bland
avsättningar

-293 054

-287 563

0

0

-408 883

-413 409

Finansiella placeringar
Återupplåning i verksamheten

De delar av avgiftsbestämd ålderspension som hänförs till åren 1998–1999 redovisades under
avsättningar inklusive årliga uppräkningar motsvarande statslåneräntan.
För år 2000 avsattes 1,1 procent till avgiftsbestämd ålderspension och resterande 2,7 procent
redovisades under avsättningar inklusive ränteuppräkning.
För år 2001 beslutade kommunfullmäktige att hela den avgiftsbestämda ålderspensionen (3,8
procent) skulle avsättas för individuell förvaltning.
Från och med år 2002 gör kommunen en avsättning även för timanställda och vikarier. Ett
nytt avtal förhandlades fram som ger timanställda som är 28 år eller äldre pensionsrätt från
och med 2002.
För år 2003 beslutade kommunfullmäktige att pensionsavsättningarna för 1998–2000 betalas
ut som avgiftsbestämd ålderspension enligt PFA 98 (tjänstepensionsavtalet) inklusive
löneskatt. Betalningen gjordes under 2004 och uppgick efter nuvärdesberäkning av
förmånsvärdet till 24,2 miljoner kronor inklusive löneskatt.
I tabellen nedan redovisas avgiftsbestämda pensionsutbetalningarna för år 2004-2020.
År

Avgiftsbestämd
ålderspension inkl.
löneskatt, mkr

Avgiftsbestämd
ålderspension inkl.
löneskatt, mkr

År

2004-2007

60,4

2 014

25,0

2008

18,5

2 015

27,4

2009

20,3

2 016

28,6

2010

20,5

2 017

31,0

2011

21,4

2 018

33,1

2012

22,5

2 019

31,3

2013

24,0

2 020

29,3

För år 2020 uppgår den avgiftsbestämda delen av pensionen till 29,3 (31,0) miljoner kronor
inklusive löneskatt.
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2.3.6

Hållbarhet

All verksamhet i Håbo kommun ska ta sin utgångspunkt i en långsiktigt hållbar utveckling
och kommunens vision, Vårt Håbo 2030. En av inriktningarna i vår vision är att i hållbara
Håbo finns det goda livet.
Visionen hanterar de tre dimensionerna ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.
Inriktningen är kommunens lokala svar på Agenda 2030 och de globala målen. Genom att
jobba ekonomiskt långsiktigt och kvalitetssäkra arbetet med naturens bästa som mål uppnår
Håbo kommun en hållbar samhällsutveckling och bidrar till de lokala, nationella och globala
mål som finns.
Hållbara Håbo – En samlad bedömning för 2020
Under 2020 har Håbo kommun satsat på att stärka arbetet med hållbar utveckling inom
kommunen. Förutom ekonomiska konsekvenser i de beslut som tas ska även konsekvenser för
näringsliv och barn redovisas och tas hänsyn till. Vi har fortsatt varit med i projektet Glokala
Sverige, ett kommunikations- och utbildningsprojekt som ska öka engagemanget och
kunskapen om FN:s globala mål och Agenda 2030. Ett flertal utbildningsinsatser samt miljöoch hållbarhetsaktiviteter har ställts om till digitala, skjutits på eller ställts in på grund av
Covid-19.
Hållbarhetsstrategi
Under 2020 har arbete med att ta fram en gemensam hållbarhetsstrategi för hur vår kommun
ska ta sig an de globala målen och Agenda 2030 pågått och ett förslag finns framtaget. En
hållbarhetsstrategi är viktig för att visa hur Håbo ska växa hållbart och kunna möta framtida
utmaningar. Strategin är ett viktigt övergripande styrdokument som berör samtliga aktörer i
kommunen; kommuninvånare, företagare, organisationer och tjänstepersoner.
Under våren 2020 har en dialog skett för att kunna arbeta fram ett förslag till
hållbarhetsstrategi för Håbo kommun. Under hösten var ett förslag till hållbarhetsstrategi ute
på remiss och arbete pågår för ett antagande av strategin under 2021.
Aktörer i kommunen har bjudits in till att ge synpunkter på förslaget. Remissförslaget har
bland annat skickats till samtliga nämnder. Hållbarhetsstrategin är en revidering av
miljöstrategin från 2015. Nya underlag, som Agenda 2030, inkluderas och samtliga
hållbarhetsdimensioner; ekologisk, social och ekonomisk finns med på ett tydligare sätt och
strategin utgår från FN:s globala mål för hållbar utveckling.
Arbete kopplat till Agenda 2030
Kommunens förvaltningar och bolag bidrar på olika sätt till att uppnå de Globala målen.
Under 2020 har vi fortsatt med vårt arbete med att koppla de aktiviteter våra verksamheter gör
tydligare till de globala målen och Agenda 2030.
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2.4

Händelser av väsentlig betydelse

Koncernen
Håbohus AB
Produktionen av ett nytt särskilt boende fortgår enligt tidplan och beräknas vara färdigställd
mot slutet av år 2021. Boendet innehåller 60 lägenheter med tillhörande gemensamma
bostadsutrymmen. Utrymmen för gemensamma aktiviteter som gymnastisk och café skapas,
men även ett produktionskök för matlagning till de boende i huset.
Pandemin slog till med full kraft och många lokalhyresgäster tappade merparten av sin
omsättning inom loppet av några veckor. Bolaget beslutade i ett tidigt skede att underlätta för
de lokala företagarna och erbjöd lättnader med hyresbetalningarna, både med nedsatt hyra och
med möjlighet till senare betalning. Många av bostadshyresgäster har fått gå ner i tid eller
blivit av med sitt jobb. För att underlätta vardagen beslutade bolaget att skjuta upp
hyreshöjningen till halvårsskiftet 2021, en senareläggning med ett halvår.
Håbo Marknads AB
Vid kommunfullmäktige 2020-02-24 beslutades att Håbo Marknadsaktiebolag skulle läggas
ned via frivillig likvidation. All operativ verksamhet samt två anställda övertogs av
kommunen till en nystartad näringslivsenhet. Verksamheten har därefter syftat till att hantera
avtal som ska sägas upp och avslutas. Ansvaret för Leaderprojekt Stenhuset med syfte att öka
antalet besök i Skokloster, har överförts till kultur- och fritidsnämnden.
Årsstämma för 2019 hölls 24 mars 2020 där ägaren via beslut i kommunstyrelsen önskade
genomföra en extern granskning. Årsstämman slutfördes inte utan beslutades att slutföras vid
ett senare tillfälle. Ny årsstämma för 2019 hölls 2 juli där beslut för ej ansvarsfrihet för de i
styrelsen som deltog vid styrelsemötet i augusti 2019, där extra 8 månaders extra lön för VD
beslutades. Frågan bordlades i avvaktan för beslut i KF. Likvidator utsågs av Bolagsverket
med ansvar från och med 8 oktober och styrelsen avgick därmed. Slutlig årsstämma för 2019
hölls 26 oktober där nytt revisionsbolag valdes, KPMG och ansvarsfrihet gavs ej till de som
deltog vid beslut om extra lön till VD.
Räddningstjänsten
Under året har förbundet investerat i två nya tankfordon i Örsundsbro och Veckholm vilket
stärker den operativa förmågan. Förbundet har vidtagit kraftiga åtgärder för att skydda
utryckningsverksamheten från Covid-smitta och har endast påverkats i ringa omfattning.
Däremot har förbundets uppsökande verksamhet påverkats, särskilt tillsyn och
utbildningsverksamheten.
Kommunen
Kommunstyrelsen
Den enskilt största händelsen inom kommunstyrelsens verksamhet har varit att hantera
konsekvenserna av den pågående coronapandemin. Alla verksamheter inom kommunstyrelsen
har påverkats direkt eller indirekt. Året har präglats av att minska smittspridning och hitta nya
sätt och metoder att arbeta. Distansarbete och digitala möten blev en del av kommunstyrelsens
ordinarie verksamhetsuppdrag. Kärnuppdraget, tillgängligheten mot kommunens medborgare
har påverkats. Med anledning av pandemin aktiverades kommunens
krishanteringsorganisation den 23 mars till den 30 september. Krisledningsnämnden var
aktiverad 23 mars till 14 september för att kunna ta beslut som går utanför ordinarie nämnds
mandat. Krisledningen har beslutat om inriktning och samordning av kommunens åtgärder för
att hantera konsekvenserna av pandemin.
En ny näringslivsenhet har inrättats inom kommunstyrelsens förvaltning under våren, då Håbo
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Marknads AB är under avveckling.
Plan och exploateringsenheten tagit fram ett flertal strategiska styrdokument. Bland annat ett
förslag till ny översiktsplan, hållbarhetsstrategi, cykel strategi och grönstrukturprogram. Fyra
detaljplaner har antagits under året.
Plan- och exploateringsavdelningen har utvecklat strategiska och operativa samverkansformer
med E.ON och Dagab. Avdelningen har även samordnat kommunens tecknande av
hållbarhetslöften för ekosystem och biologisk mångfald.
Under året har arbete påbörjats med att tillgängliggöra naturområdet kring Lillsjön.
Frösundaviks strandpark och utsiktsberg utvecklas till ett nytt Smultronställe i naturen och
invigning planeras 2021. Ny våtmark har etablerats vid Balders hage i Skörby som ska
fördröja och rena dagvatten från Logistik Bålsta.
Busstorget har färdigställts. Exploatering av området Tvåhus i den bortre delen av Bålsta C
samt Björkvallen i Gamla Bålsta pågår. Slutfasen av utvecklingen av Lillsjöns företagsparks
infrastruktur i och med Ica Maxis etablering har pågått under året. I projektet Logistik Bålsta
har infrastrukturen färdigställts för utbyggnad av kvarter 3 och 4 samt 5 och 6.
Lönenämnden har utökat sin verksamhet med ytterligare en kommun. Lönenämndens
löneenhet ansvarar från och med 1 januari 2020 för lönehantering för kommunerna Håbo,
Trosa och Salem.
Kultur- och fritidsnämnden
Coronapandemi har haft stor inverkan på samtliga verksamheter vilket haft effekter på
minskade arrangemang, ökat stöd till föreningar vad gäller hyressubventioner, förändrat
arbetssätt för personalen, möjliggjort visst arbete hemifrån, reducerade öppettider samt
stängda lokaler.
Pandemin har medfört stora förändringar i biblioteksverksamheten med minskade öppettider.
Håbo festdag, Nationaldagen, Fridegårdsfestivalen och Valborg inställt på grund av
pandemin. Samtliga arrangemang och planerade aktiviteter på biblioteket ställdes in under
våren.
Under 2020 påbörjar förvaltningen en handikappanpassning av Kalmarsand. Första åtgärden
genomfördes under september genom etablering av en spång. 2021 installeras en ramp i
vattnet samt en handikappanpassning av kiosk och omklädningsrum.
Temporär klubblokal för Håbo FF vid Futurum har beviljats. Skeppsgården för
äldreföreningar står klar. Fritidsgårdens flyttar sin verksamhet till Medborgarhuset och skapar
kulturhuset Generator. Renovering av fritidsgården i Skokloster. Kalmarvägen 5
iordningställs som evakueringslokal för Talltorp och Knarrbackens replokalsverksamhet samt
vävdamerna.
Socialnämnden
Den enskilt största händelsen inom Socialnämndens ansvarsområde är att hantera
konsekvenserna av den pågående pandemin. Alla verksamheter inom nämnden område
påverkas direkt eller indirekt. Året präglas av att minska smittspridning och hitta nya
arbetsmetoder för att möta klienter, medborgare och medarbetare. Distansarbete och digitala
möten har blivit en del av förvaltningens ordinarie arbetssätt, vilket har påverkat både
tillgänglighet och utredningstid negativt.
Den nya avdelningen, stöd till barn, unga och vuxna, inrättas i januari för att nämndens
verksamheter ska få lättare att samverka med varandra, vilket är positivt framförallt för
medborgare som har behov av stöd från flera enheter.
Många familjer har drabbats hårt av pandemin och barn och unga har haft svårt att
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upprätthålla vardagliga rutiner, vissa grupper har bland annat inte kunnat gå i skolan som
vanligt. Ärendemängden och svårighetsgraden i ärenden ökar under året. Målet att korta ned
utredningstiderna går inte att nå och antal placeringsdygn ökar. Sammantaget innebär det att
det tar längre tid för barn, ungdomar och deras familjer att få rätt stöd.
Stöd- och behandlingsenhetens gruppverksamheter kan inte till fullo genomföras och
verksamheten lägger delvis om sitt arbetssätt.
Inom Enheten för ekonomiskt bistånd har arbetet med att utföra sitt grunduppdrag fortsatt,
även om handläggningsrutiner och arbetssätt i flera avseenden ändrats. Insatser i form av
praktik, arbetsträning, sysselsättning från Arbetsförmedlingen stoppas från mars på grund av
pandemin vilket gör att flera personer kvarstannar helt eller delvis i försörjningsstöd.
Mottagande av nyanlända pausas helt från mars på grund av pandemin och återupptas under
hösten. En mindre andel än planerat av anvisade skyddsbehövande tas emot. Det mottagande
som inte kunde genomföras under 2020 kommer att föras över till 2021. Förvaltningen
samverkar med både interna och externa parter för att bland annat skapa och erbjuda
aktiviteter och mötesplatser för att underlätta att komma in i det svenska samhället.
Regionen beslutar att flytta beroende- och psykiatrimottagning till Enköping. Nämndens
samarbete med regionens verksamhet försämras då tillgängligheten för Håbos medborgare
minskar, nya samverkansformer behöver utvecklas.
Bygg- och miljönämnden
Verksamheten inom bygg- och miljöförvaltningen fortlöper väl trots pandemi och stabsläge
under perioden mars-oktober. Kommunen inför ett stödpaket till företagarna i syfte att
underlätta i de svåra tiderna. Stödpaketet påverkar i synnerhet miljöavdelningens tillsynsplan
och rubbar den eftersom nu ska endast tillsyn av kritisk art genomföras. Livsmedelskontrollen
fortgår som vanligt då den är samhällsviktig. Nytt tillsynsområde införs via ny lag, tillsyn på
serveringsställen i syfte att motverka trängsel.
Förvaltningen har stort fokus på utvecklingsarbete, handläggningstider minskar,
kundnöjdheten ökar liksom tillgängligheten och digitaliseringsgraden. NKI för bygglov når
sin toppnotering om 70 och miljö- och hälsoskydd ligger på höga 83. Nämnden får ansvar för
handläggning enligt alkohol- och tobakslagen från den 1 juli 2020.
Det fortsätter råda relativt högt bebyggelsetryck i kommunen vilket märks på volymen
ärenden kopplat till bygglov, kart- och mättjänster samt miljö- och hälsoskydd. Intresset att
vara med och utveckla kommunen med fler bostäder/verksamheter är stort från
fastighetsägare/exploatörer. Enbart inom Tvåhusplanen beviljas under året bygglov som
möjliggör nästan 500 lägenheter.
Två exploateringsområden i Bålsta startar genomförande; inom Tvåhusplanen samt
Björkvallen. Inom Björkvallen beviljas bygglov för 124 lägenheter. Inom Tvåhusplanen
beviljas under året bygglov för flerbostadshus innehållande 496 bostäder. Totalt sedan 2019 är
det 593 bostäder i de beviljade byggloven. Inom Draget beviljas bygglov för några
verksamheter som nyetablerar, bland annat ett hotell. Varpsund Home of Shoooting utökar sin
verksamhet med en till skjuthall. En ny förskola på Väppeby Äng blir färdigbyggd.
Skogsbrynets förskola erhåller bygglov och får bygga till och kan utöka verksamheten med
110 barn. Under hösten beviljas bygglov för ett resecentrum vid Bålsta station med
väntutrymmen med vissa servicefunktioner.
En betydande rättstvist pågår gällande plan- och bygglovtaxan inklusive kart- och mättaxa.
Beslut om taxan togs i kommunfullmäktige den 6 maj 2019 och beslutets laglighet har
ifrågasatts genom begärd laglighetsprövning enligt kommunallagen. Förvaltningsrätten har
ännu inte tagit ställning. Om fullmäktiges beslut upphävs riskeras ett omfattande arbete med
nya beslut i samtliga ärenden, cirka 650, ibland med lägre avgift och ibland med högre avgift
Årsredovisning 2020

20(115)

som samtliga måste justeras utifrån den tidigare taxan.
Barn- och utbildningsnämnden
Förskola
Verksamheten har under 2020 implementerat ett gemensamt lärmiljödokument för att
säkerställa en likvärdighet i lär- och undervisningsmiljön i samtliga kommunala förskolor.
Undervisningen i förskolan ska ske språkligt medvetet. För att utveckla pedagogernas
kunskap om barns tidiga literacy har språk-, läs- och skrivutvecklarnas (SLS:are) arbete
organiserats verksamhetsnära. Hållbar utveckling är förskolans fokusområde och tar avstamp i
Agenda 2030.
En stor utmaning är att möta den nationella bristen på utbildade förskollärare. Denna
utmaning kräver en framtida plan i arbetet med att förbli en attraktiv arbetsgivare både när det
gäller nyanställningar men även för att behålla personal.
Under rådande pandemi har verksamheten fungerat väl med ordinarie pedagoger och vikarier.
Rektorerna i förskolan har kontinuerligt veckovis redovisat närvaro och frånvaro av barn och
personal till verksamhetschef och förvaltning.
Paviljonger på Viby förskola kunde avvecklas i oktober 2020 då behovet av platser i egen regi
minskade i samband med att en större fristående förskola etablerades i Håbo kommun.
Grundskola
Grundskolorna i Håbo kommun har ett pågående utvecklingsarbete där målsättningen är en
verksamhet som präglas av likvärdighet för våra elever och en tillgänglighet så att alla elever
kan tillgodogöra sig de mål som finns i läroplanen. Arbetet utgår från ett välgrundat
systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer i stöd- och styrkedjan. Effekter av grundskolans
arbete som verksamhet är synligt i de resultat som redan ses genom en ökad måluppfyllelse.
Grundskolornas meritvärden har ökat på samtliga skolor för de elever som i våras gick ut
årskurs nio. Meritvärdet totalt för Håbo kommunala grundskolor exklusive små
kommungemensamma undervisningsgrupper är i år 228,46 meritpoäng. Ingen av
grundskolorna ligger under 200 meritpoäng vilket också visar på en större likvärdighet mellan
skolor. Den skola där eleverna har högst meritvärde är Futurum med 251 meritpoäng.
Hela 2020 har kretsat kring att säkra upp och trygga skolan som arbetsplats för både personal
och elever utifrån pandemin. Ett stort fokus har varit att ta fram risk- och konsekvensanalyser
samt handlingsplaner utifrån det aktuella läget. Arbetet med att snabbt kompetensutveckla
arbetslag i användning av digitala verktyg och digitala läromedel har varit viktigt för att stå
förberedd inför en eventuell skolstängning. Kompetensutvecklingen har gjort att alla lärare är
väl förberedda att ha fjärr- och distansundervisning samtidigt som elever varit på plats fysiskt
i skolan.
Behovet av grundskoleplatser är stort och det är svårt att placera elever då tillgången på
platser är mycket begränsad. Flera skolplatser krävs för att tillgodose behovet eftersom antalet
barn ökar hela tiden.
Under året har arbetet med Etapp 1 ombyggnation av Futurum färdigställts och de nya
lokalerna är klara för inflyttning.
Gymnasieskola
Gymnasiet startade Barn- och fritidsprogrammet med höga söksiffror och antog en klass.
Under större delen av läsåret bedrevs utbildningen på distans och årets pedagogiska
utvecklingsarbete har koncentrerats till former för distans- och fjärrundervisning.
Effektiviseringar har genomförts genom att integrera programmet språkintroduktion med
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övriga introduktionsprogram, då elevantalet i det förra minskat kraftigt under föregående
läsår.
En förstudie för en större gymnasieskola i Håbo kommun pågår eftersom behovet av
gymnasieplatser ökar i Håbo och i samverkansområdena.
Vuxenutbildning
Håbo vuxenutbildning har ingått samverkansavtal med Upplands-Bro vuxenutbildning för SFI
(svenska för invandrare), grundläggande vuxenutbildning och vuxenutbildning på
gymnasienivå. Genom att avtalet innefattar administration kring mottagande och antagande
effektiviseras Håbo vuxenutbildnings administration avsevärt, liksom kvalitén på
utbildningen. Håbo vuxenutbildning har under året genomfört upphandling av främst
yrkesutbildningar och distanskurser.
Kostenheten
Kostenheten har påverkats av situationen i skolor och förskolor och anpassat arbetssätt samt
hygienrutiner utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Initialt gjordes extra inköp av
utensilier till servering samt städ- och rengöringsmaterial. Det har också konstaterats ett
behov av fler vuxna som deltar aktivt i måltidssituationen för att undvika trängsel bland elever
och barn samt upprätthålla goda hygienrutiner.
Kulturskolan
Covid-19 har haft stor påverkan på verksamheten under året. All undervisning gällande större
grupper såsom kör, orkester, dans m.m. har ej kunnat genomföras som vanligt. Den
utåtriktade verksamheten i form av konserter o föreställningar har också minimerats. I stället
har denna undervisning skett i mindre grupper bestående av elever från samma skolområde.
Trots omställningar i undervisningen har kulturskolan kunnat uppfylla undervisningsgarantin,
antal garanterade lektionstillfällen per termin.
Vård- och omsorgsnämnden
Den enskilt största händelsen inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde i år är att
hantera konsekvenserna av den pågående pandemin. Alla verksamheter inom nämndens
område har påverkats direkt eller indirekt. Året har präglats av att minska smittspridning och
hitta nya sätt och metoder och anpassa dessa former för att möta brukare, anhöriga och
medarbetare. Kärnuppdraget, tillgängligheten och utredningstid mot kommunens medborgare
har påverkats negativt. Pandemin har även medfört att delar av förvaltningen har lagt
ordinarie arbetsuppgifter åt sidan för att fokusera på nya uppgifter inom kommunens och
förvaltningens krisledning. Samverkan med region och primärvård har också intensifierats
under pandemin.
Trots detta har nämndens verksamheter ändå klarat att bedriva utvecklingsarbete under året.
Utöver nya arbetssätt, riktlinjer och rutiner har samverkan över verksamhetsgränserna
utvecklats, likaså arbetet med olika digitala lösningar. Ett nytt larmavtal har tecknats och nya
larm har installerats i både ordinärt boende och på särskilda boenden för äldre. Daglig
verksamhet LSS har flyttat och kunnat inreda ett antal upplevelserum. En central
bemanningsenhet har inrättats. Dagverksamhet för personer med demenssjukdom har flyttat
till nya och för målgruppen bättre anpassade lokaler. Planeringssystemet i hemtjänsten har
uppgraderats, projektet träning på distans har påbörjats och digitala inköp i hemtjänsten har
startat. Biståndsenheten har arbetat med delvis nya och anpassade arbetssätt, med kortare
beslut och fler uppföljningar samt digitala möten, även med klienter.
Förvaltningen har under året upphandlat en hel enhet om nio platser i särskilt boende för äldre
i Enköping och därmed kunnat verkställa fler beslut. Även fyra korttidsplatser upphandlades
under året för att tillgodose behov under tiden vår egen korttidsverksamhet var stängd.
Projektering och förstudier för två nya äldreboenden har genomförts, likaså förstudier och
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projektering för två nya gruppbostäder och en ny servicebostad LSS. Planering och
förberedelse för övertagande av verksamheten i hus två på Pomona genomfördes under
hösten. Byggandet av det särskilda boendet för äldre på Västerhagsvägen har påbörjats och
planering för verksamhetsdrift har gått in i ett mer intensivt skede.
Tekniska nämnden
Lokalvården är den verksamhet som påverkats mest av pandemin vilket bland annat inneburit
omfördelning av personal och utförande av lokalvård 7 dagar i veckan. Pandemin har också
inneburit kraftigt ökad förbrukning av städmaterial och verksamheten har fått köpa in
skyddsutrustning och handsprit till personal och införa milt kem samt uppdatera
rengöringsmetoden med ytdesinfektion.
På fastighetsavdelningen har ett stort antal förstudier, under ledning av
lokalförsörjningschefen, inletts och avslutats. Förstudierna har gett beställande förvaltningar
underlag för kommande beslut i lokalförsörjningsfrågor. Etapp 1 av renoveringen av
Futurumskolan är klar och högstadieeleverna börjar vårterminen 2021 i renoverade lokaler.
Kommunfullmäktige har tagit beslut om byggandet av en ny simhall samt två ny LSSboenden, dessa tre projekt kommer att ledas av fastighetsavdelningen. I slutet av året inleddes
en översyn av det nu gällande internhyressystemet.
VA-verksamheten har under året genomfört en verksamhetsanalys för att optimera
organisationen för framtiden. VA har även arbetat med att höja säkerheten för att uppnå
säkerhetskraven i lagstiftningen, bland annat genom förstärkning av skalskyddet, larm och
inpassering.
Gata/Park har under 2020 genomfört förändringar inom driften till följd av de besparingskrav
som lades inför budget 2020. En effektivisering har skett genom att vissa uppgifter inom
renhållningen tagits tillbaka i egen regi. Under året har Gata/Park genomfört en rad
utredningar i samarbete med plan och exploatering. Nämnas bör Trafikanalys för Bålsta tätort,
strategi för utveckling av cykling, "Cykelstyret", och parkeringsutredning för allmänna
parkeringar i centrala Bålsta.
Tillsammans med Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommun har avfallsverksamheten
infört ett nytt insamlingssystem för fastighetsnära insamling av förpackningar och
returpapper. Nytt avtal gällande slam och fett har startats upp tillsammans Sigtuna och
Upplands-Bro. I samband med uppstarten togs kundtjänst och fakturering över i egen regi.
Exploatering avtal och tvister
Den 30 november antog kommunfullmäktige detaljplanen för Logistik Bålsta kvarter 5 och 6.
Kommunfullmäktige godkände samtidigt ett avtal om försäljning av en del av fastigheten
Lundby 2:1 till NSF IV Sweden Holding 12 AB (c/o Nrep AB). Köparen avser att uppföra en
byggnad som ska hyras ut till Dahl, en vvs-grossist. Efter kommunfullmäktiges beslut om att
anta detaljplanen löpte prövotiden i tre veckor. Under prövotiden inkom två överklaganden.
Kommunen har skickat överklagande och handlingarna i detaljplaneärendet till mark- och
miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen är första prövningsinstans och brukar besluta
inom 4-8 månader.
Den 19 oktober beslutade kommunstyrelsen att godkänna markanvisningsavtalet för del av
fastigheten Lundby 2:1 i Kvarter 2, Logistik Bålsta till företaget NSF IV Sweden Holding AB
(c/o Nrep AB). Vid ett tidigare sammanträde, den 14 september, godkände kommunstyrelsen
ett markanvisningsavtal med Christer Nöjd AB för en annan del av fastigheten Lundby 2:1.
Markanvisning innebär en ensamrätt att förhandla med kommunen om exploatering och
förvärv av området.
Detaljplan för Kvarter nr 4, Logistik Bålsta vann laga kraft den 8 maj. Mark- och miljödomstolen meddelade den 17 april att de avslog överklagandet. Här kommer Benders att
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utveckla sin intilliggande verksamhet på cirka 10 hektar av planområdets yta. Resterande 16
hektar har Dagab förvärvat. Försäljningen genomförs efter lantmäteriförrättning som blir klar
2021.
I södra Draget mellan södra Bålsta leden och Lillsjön pågår planläggning för att möjliggöra
utökning av verksamhetsområdet med cirka 30 000 kvadratmeter, Entré Lillsjön.
Planförslaget var på granskning november och december 2020. Under granskningen inkom
flera synpunkter på detaljplanens hantering av bland annat strandskydd,
fornlämningsområden, dagvattenhantering och artskydd. För att tillgodose dessa intressen
behöver planförslaget arbetas om och gå ut på en ny granskning.
Under året arbete med en detaljplan för området i Dalängen, Väppeby pågått men även
genomförandearbeten av MacFreeze har påbörjats. På grund av de geotekniska förhållandena
på platsen har Balder (Bovieran) valt att utvärdera andra platser i Bålsta för uppförandet av en
Boviera. Med anledning av de nya förutsättningarna är tidplanen och exploateringsbudgeten
osäker och förhandling pågår.
I Frösundavik har flera problem uppdagats med det så kallade området Mellanby. Exploatören
har bland annat gjort felkopplingar av VA-nätet men sannolikt är det många fler byggfel.
Kommunen har inte fått relationsritningar på området så omfattningen är ännu osäker.
Investeringar
Under året har två större investeringar slutförts, Skeppsgårdens ombyggnation, för totalt 6,2
miljoner kronor samt kärl för fastighetsnära insamling, 24 miljoner kronor.
Beslut har fattats under året om nya större investeringar i ny simhall 191 miljoner kronor och
två nya gruppbostäder för LSS 40,1 miljoner kronor. Budget för investering i Ängsbackens
förskola har utökats till 48 miljoner kronor och investering i Futurumskolan till 182 miljoner
kronor.
För VA-verksamheten har det beslutats att utöka investering i VA-ledningar Bålsta från 30 till
116,9 miljoner kronor och att utöka budgeten för pumpstationer till 40 miljoner kronor.
Övriga större investeringar som pågår är Kraftleden trafik 20,8 miljoner kronor och inom VA
GAP huvudmatning 74 miljoner kronor.
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2.5

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

För nämnder och för kommunala bolag och kommunalförbund som ingår i koncernen har
kommunfullmäktige beslutat om ett antal policys och strategier för styrning och ledning.
Nedan redogörs kortfattat för dessa samt processer för mål och budgetprocessen och
uppföljning under året. I tillämpliga delar ska kommunala bolag och kommunal förbund för
räddningstjänsten Enköping Håbo följa dessa policys och strategier.
Process för framtagande av mål
Kommunfullmäktiges mål syftar till kommunens långsiktiga utveckling med fokus på
samhällsutveckling och demokratifrågor medan nämndernas mål- och kvalitetsstyrning
fokuserar på kommunens grunduppdrag, service och lagstyrd verksamhet.
Kommunfullmäktiges fokusområden och mål är framtagna i blocköverskridande samverkan
mellan de politiska partierna och gäller hela mandatperioden. Målen omhändertas av
kommunstyrelsen och kommundirektör som tillsammans med kommunens ledningsgrupp styr
och leder utvecklingsarbetet i dessa frågor.
Nämndernas, förvaltningarnas och avdelningarnas mål tas fram fristående från
kommunfullmäktiges fokusområden och mål och har ibland ett kortare tidsperspektiv vilket
innebär att de kan förändras under gällande mandatperiod. Dessa fastställs årligen i samband
med budgeten.
Förutom de övergripande fokusområdena och målen fastställs även årligen finansiella mål för
kommunen i samband med att budgeten antas.
Håbos styrmodell
I Håbo kommun tillämpas en horisontell och tillitsbaserad styrning. Styrmodellen består av tre
delar, ekonomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning och innebär att varje organisatorisk
enhet fristående ska analysera sitt nuläge, förutsättningar och utmaningar utifrån sitt eget
grunduppdrag. Analysen ligger sedan till grund för planering och prioritering av enhetens
kvalitetsarbete och utvecklingsmål utifrån enhetens givna budgetram. Uppföljning sker
löpande under året och återkopplas främst i dialog med de styrande politikerna samt
överordnad chef. Skriftlig återkoppling av mål- och kvalitetsarbetet sker två gånger per år i
samband med delårs- och årsbokslut.
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Budgetprocess inför år 2020
De ekonomiska förutsättningarna för kommunens verksamhet utifrån kommunens finansiella
mål, tas fram under februari-mars. Dessa förutsättningar, tillsammans med
befolkningsprognosen som visar de demografiska förändringarna samt prisförändringar, bildar
de preliminära inriktningsramar som förvaltningarna får utgå från.
I mars och april tar förvaltningarna fram en analys av sin verksamhet utifrån förändringar i
befolkning, lagar och förordningar, lokaler och kapitalkostnader samt möjliga
omprioriteringar och effektiviseringar. Investeringar på kort och lång sikt ska ingå. Under maj
arbetar kommunledningsgruppen med budgetförslaget utifrån de ekonomiska
förutsättningarna och verksamhetsanalyserna.
Beslut från kommunstyrelsen om inriktningsramar för kommunens verksamheter och
nämnder utgick, enligt beslut från kommunstyrelsen på grund av pandemin.
I juni färdigställs kommunledningsgruppens förslag och distribueras till samtliga politiker.
I september anordnas en budgetkonferens med kommunstyrelsens ledamöter, gruppledare,
nämndsordförande och vice ordförande, HMABs ordförande, vice ordförande och VD samt
kommunkoncernens tjänstemannaledningsgrupp, där kommunledningsgruppen presenterar
budgetunderlaget. På budgetkonferensen fanns utrymme för bland annat dialoger och
diskussioner.
Under september och oktober pågår den politiska beredningen och Håboalliansen lämnar sitt
budgetförslag inför kommunstyrelsens sammanträde i oktober. Oppositionen lämnar sitt
budgetförslag. Kommunfullmäktige beslutar om budgeten 4 november.
Under hösten arbetar nämnder och förvaltningar, utifrån kommunfullmäktiges budget som
beslutas i november, med driftbudget, investeringsbudget och mål med verksamhetsplanering.
Innan årsskiftet ska nämnder ha beslutat om sin budget och verksamhetsplan med mål, för det
nya året.
Budgetarbetet inför år 2021 har genomförts på delvis annat sätt och senare under året. Detta
som följd av arbetet med coronapandemin och de osäkra ekonomiska förutsättningar som
följde av pandemin.
Uppföljning av ekonomi och verksamhet
Nämnder lämnar uppföljning och prognos av ekonomi och verksamhet till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige vid tre tillfällen under året. Det är delårsuppföljning per 31 mars
(endast ekonomi och volym- och resursmått) , delårsrapport per 31 augusti samt
årsredovisning. Uppföljning och prognos görs för driftbudget, investeringsbudget,
exploateringsbudget samt verksamhetens grunduppdrag och utvecklingsmål.
Vid väsentliga avvikelser i nämndens löpande uppföljning ska nämnden skyndsamt rapportera
till kommunstyrelsen med förslag till åtgärder som nämnden beslutat eller kommer att besluta
om.
Intern kontroll
Reglemente
Reglementet för intern kontroll syftar till att säkerställa en god intern kontroll i kommunens
verksamheter. Avsikten med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att
undgå allvarliga fel.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns ett väl fungerande system för
intern kontroll i kommunen. Ansvaret regleras i kommunallagen 6 kap § 1 där det framgår att
kommunstyrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma
nämnders verksamhet. Där framgår även att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal
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verksamhet som bedrivs i kommunalägda bolag och kommunalförbund som kommunen är
medlem i.
Respektive nämnd har ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde och
bolagsstyrelsen/förbundsdirektionen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom
bolaget/förbundet.
Uppföljning
Den särskilda uppsikten av kommunens övriga nämnder visar att det under året beslutats om
att genomföra 39 kontroller inom 28 riskområden. Av dessa har 33 kontroller genomförts
enligt plan. I de fall kontrollerna visat på brister har dessa antingen åtgärdats under året eller
planeras att åtgärdas under 2021.
En förklaring till att vissa kontroller inte genomförts under året är att pandemin påverkat
möjligheten att utföra dessa kontroller, då några av kommunens verksamheter fått förändrade
förutsättningar. Som exempel kan nämnas att man inom barn- och utbildningsnämnden avsåg
att kontrollera korrelationen mellan elevers betyg och betygen satta på de nationella proven,
något som inte kunde genomföras då de nationella proven ställdes in. Pandemin har även
inneburit omfördelning av personal, från administration till samhällsviktig verksamhet, något
som påverkat möjligheten att genomföra kontroller inom vissa verksamheter.
Ägardirektiv och ledningsfunktion till kommunala bolag
Bolagen är ett helägda kommunala bolag där ägarinflytandet utövas av kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen svarar för den löpande ägarstyrningen av kommunens bolag på uppdrag av
kommunfullmäktige. Mellan representanter för kommunstyrelsen och bolagets ledning
(styrelse och VD) skall minst en gång varje år hållas verksamhets- och samrådsmöten. Om
kommunstyrelsen eller bolagets ledning anser att det finns behov av ytterligare samrådsmöten
skall sådana hållas.
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen fatta årliga beslut huruvida
verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen
för de kommunala befogenheterna.
Bolagens verksamhet anges i bolagsordningen för bolagen och får ej bedriva verksamhet som
inte är förenlig med den kommunala kompetensen.
Bolagen ska i tillämpliga delar följa av kommunfullmäktige fastställda styrdokument.
Bolagets styrelse ska tolka vad som är tillämpliga delar genom att årligen fastställa vilka
styrdokument som ska gälla för bolaget.
Upphandlingspolicy KF 2019-06-17 § 94.
Alla inköp som görs i kommunen ska ske enligt gällande lagstiftning. Den svenska
lagstiftningen bygger på EU-direktiv och de grundläggande principerna i detta ska iakttas.
Upphandling är en viktig del i arbetet att infria kommunens vision och kommunfullmäktiges
mål. I syfte att stärka detta arbete är det viktigt att strategiska och komplexa upphandlingar är
politiskt förankrade. I planeringsskedet av upphandlingar ska därför dessa tas upp i respektive
nämnd. Det är förvaltningarnas ansvar att så sker. Kommunen ska samarbeta med de
kommunala helägda bolagen i upphandlingsfrågor där så är lämpligt.
I kommunens budget, fram för allt investeringsbudgeten, avsätts medel för kommande
projekt. Dessa beräkningar sker ofta på ett tidigt stadium och över tid kan förutsättningar
förändras. Innan nya projekt blir föremål för upphandling ska såväl dess aktualitet som
prioritet diskuteras i berörd nämnd, allt i syfte att göra rätt upphandlingar.
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Strategi för kompetensförsörjning KF 2019-09-30 §132
För att uppfylla visionen Håbo 2030 har kommunfullmäktige beslutat om strategi för att säkra
kompetensförsörjning i kommunen. Strategin tydliggör kommunens ambition och
förhållningssätt vad gäller kompetensförsörjningen och gäller för samtliga verksamheter i
kommunen.
Av strategidokumentet framgår att målbilden för år 2025 är att kommunen är en attraktiv
arbetsgivare och har medarbetare med rätt kompetens så att verksamheterna kan erbjuda
tjänster av hög kvalitet.
Kommunens förtroendevalda, i egenskap av arbetsgivare, ska medverka till att skapa
förutsättningar för ett aktivt arbete med kompetensförsörjningen. Detta innebär aktiviteter
inom områdena attrahera, rekrytera, utveckla, behålla, avveckla (ARUBA).
Chefer i kommunen ska bidra dels med att arbeta för att det ska vara en attraktiv arbetsmiljö
och hög kvalitet i verksamheterna dels med att ta fram underlag för det långsiktiga
kompetensförsörjningsbehovet inklusive möjligheten att bredda rekryteringen.
Medarbetare i kommunen ska bidra med att vara aktiva i arbetet med att skapa god
arbetsmiljö och hög kvalitet i verksamheterna.
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2.6

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

2.6.1

Uppföljning av mål för verksamheten

2.6.1.1 Vision

24 mars 2014 antog kommunfullmäktige Håbos nya vision - Vårt Håbo 2030. Visionen är
vägledande i kommunens arbete och visar hur kommunen ska utvecklas fram till år 2030.
I visionen Vårt Håbo 2030 kan man läsa:
”Året är 2030 och Håbo kommun i hjärtat av Mälardalen är en plats för hela livet. Det bor
25 000 invånare i vår växande kommun och vi har hög kvalitet i alla våra verksamheter. Här
lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss. Vi
ligger i en av Sveriges viktigaste tillväxtregioner med Stockholm runt knuten och vi bygger
tillsammans vidare på det goda och hållbara samhället. Håbo år 2030 är en kommun för
framtiden.”
Visionen har fyra huvudområden och där framgår det att:





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

2.6.1.2 Kommunfullmäktiges fokusområden och mål

Kommunfullmäktige beslutade den 6:e maj 2019 om tre övergripande mål för
mandatperioden. Med nedan bedömning avses den förväntade måluppfyllelsen fram till 2020
års utgång och inte måluppfyllnaden för hela perioden.
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Ett starkt lokalt näringsliv och arbetsmarknad i fokus

Företagandet i Håbo kommun ska vara starkt och möjliggöra en lokal arbetsmarknad, för att
skapa en levande småstad att både bo och verka i. Det lokala företagsklimatet ska stärkas.
Samverkan mellan kommun och näringsliv sker naturligt och utvecklas på efterfrågan från
kommun eller företag. Dialog och inflytande ska genomsyra arbetet.
Övergripande mål
Öka företagarnas nöjdhet med kommunens och bolagens fysiska och digitala bemötande
Mål helt uppfyllt
Målet syftar till att förbättra det lokala näringslivsklimatet, att ha näringslivets frågor i fokus.
Genom att utveckla dialogen mellan kommunen och företagen kan en bättre förståelse för varandras villkor och
förutsättningar nås. Kontakten med kommunen/bolagen ska upplevas enkel och underlätta för företagen att
planera proaktivt.

Analys
Året inleddes med att en organisationsförändring genomfördes vilket innebar att en näringslivsenhet inrättades
i kommunen från och med 1 mars 2020. Samtidigt avvecklades kommunalbolaget Håbo Marknad AB och
pågående ärenden fördes över till näringslivsenheten.
En lotsfunktion inrättades för att förenkla företagens kontakt med representanter från kommunens olika
förvaltningar vid mer omfattande ärenden. Fem lotsmöten har genomförts som lett till att företagen direkt fått
hjälp att komma vidare i sina processer. Inom bygglov och kart- och mättjänster har en ny e-tjänst införts som
underlättat ansökningsförfarandet för de sökande. Från och med januari 2020 är handläggningen inom bygglov
helt digital.
På grund av coronapandemin har det främst erbjudits digitala mötesplatser med näringslivet under året, fem
digitala näringslivsluncher med totalt ca 80 deltagare samt två tematräffar med ca 45 deltagare. Under hösten
arrangerades även en fysisk näringslivspromenad med politiker och företag i samarbete med Svensk
Näringsliv. Mötena har skett i bra dialog om flera aktuella frågor och kommer att följas upp under 2021. Under
året har även två entimmesprogram av "Morgonsoffan" spelats in och publicerats på kommunens hemsida vid
frukosttid för att skapa en känsla av gemenskap och ge möjlighet att lotta ut vinster som skänkts av lokala
företag. Programmen innehöll aktuell information från både kommunen och företag samt intervjuer och inslag
med olika aktörer.
Samarbetet med de tre företagarföreningarna har fungerat mycket bra med nära kontakter både per telefon,
fysiskt när det varit möjligt och genom digitala möten. Ett samarbete med Nyföretagarcentrum Enköping har
startats upp gällande nyföretagarrådgivning och de finns nu i centralt belägna lokaler i Bålsta och erbjuder
rådgivning. I och med pandemins starka inverkan på företagens förutsättningar startades en stödgrupp upp där
de tre företagarföreningarna, Almi, Arbetsförmedlingen, Handelsbanken och Sparbanken i Enköping ingick.
Stödgruppen träffades inledningsvis veckovis och därefter mer sällan efter behov.
Genom etableringen av näringslivsenheten har näringslivsfrågorna hamnat i ett ökat fokus inom kommunen.
Trots de utmaningar som coronapandemin skapat har ett antal aktiviteter för att förbättra tillgängligheten och
stödet till kommunens företag genomförts och förståelsen mellan parterna har ökat. Välbesökta dialogmöten
och tematräffar har hållits under året och samarbetet mellan företagarföreningarna och kommunen har stärkts.
Bedömningen är därför att arbetet med kommunfullmäktiges mål att öka företagarnas nöjdhet har haft stora
framgångar under året och att målet för år 2020 är uppfyllt.
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Samhällsbyggnad med helhetssyn och livsperspektiv i fokus

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

Övergripande mål
Utveckla områden för bostäder, arbetsplatser och service utifrån samhällets behov
Mål delvis uppfyllt
Målet syftar till en utveckling av kommunens samhällsbyggnad utifrån ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt
hållbart perspektiv. Utvecklingen ska ske utifrån en helhetssyn och i nära samverkan mellan kommunens
verksamheter och i dialog med medborgare och näringsliv.
Genom ett ökat fokus och prioritering inom samhällsbyggnadsområdet ska attraktiva områden för boende och
service växa fram. Planlagd mark ska säkerställas i tid för byggnation och utveckling av samhället.

Analys
Under året har kommunen tagit fram flertalet strategiska styrdokument samt ett 30-tal planer och program. Till
exempel har förslag till ny översiktsplan, hållbarhetsstrategi, cykelstrategi och grönstrukturprogram tagits fram
under året. Fyra detaljplaner har antagit av kommunfullmäktige under året, varav tre vunnit laga kraft. Beslut
om tre nya uppdrag har fattats, för Gasums etablering i Västerskog, för planändring i södra Krägga samt för
Slottsbyn vid Skokloster Slott. Under året har även kommunfullmäktige fattat beslut om byggandet av en ny
simhall och två nya LSS-boenden.
Viktiga trafiksäkerhetshöjande åtgärder har genomförts, till exempel ombyggnation av övergångsställen och
passager för förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet. Busstorget har färdigställts och tryggheten för
medborgarna har ökats genom förstärkning och förbättring av belysning på flertal platser, bland annat ny
belysning i tunnlar under järnvägen vid Lilla Hagalund, Brittsäter och Kalmarsand samt ny belysning under
järnvägen i gamla Bålsta. På många platser har även ny dekorationsbelysning satts upp för att skapa en trevlig
och attraktiv boendemiljö, bland annat i Frösundaviksrondellen och järnvägsviadukten i gamla Bålsta.
Gatubelysningsanläggningen har energieffektiviserats genom utbyte från gamla armaturer till LED, vilket leder
till lägre energikostnader för kommunen.
Kommunen har under året utvecklat strategiska och operativa samverkansformer med bland annat E.ON och
Dagab. Samarbeten inom kommunen och med externa aktörer har också förbättrats under året. På grund av
coronapandemin har dock flertalet möten och arrangemang genomförts digitalt i anpassad form och i vissa fall
även ställts in.
Under året har många aktiviteter för att utveckla samhällsbyggandet i kommunen genomförts, i enlighet med
kommunfullmäktiges mål. Bedömningen är dock att coronapandemin haft negativ påverkan på
utvecklingstakten och dialogen med medborgare och näringsliv och därmed anses målet enbart vara delvis
uppfyllt för året.
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Mötesplatser för alla och ett engagerat föreningsliv i fokus

I Håbo kommun ska det finnas möjligheter för alla att hitta sitt sammanhang. Håbo kommun
ska erbjuda möjligheter till mötesplatser för människor i olika åldrar och olika delar av livet
och ta tillvara på det engagemang som finns i föreningar och hos medborgare. Med ett väl
utvecklat föreningsliv och bra förutsättningar för alla typer av föreningar att kunna bedriva sin
verksamhet skapas möjligheter för alla. Dialog och inflytande ska genomsyra arbetet.

Övergripande mål
Utveckla mötesplatser som stärker Håbos attraktivitet
Mål delvis uppfyllt
Målet syftar till att öka kunskapen och utveckla upplevelsen av befintliga mötesplatser samt att skapa nya som
ytterligare möter efterfrågan från kommunens medborgare och besökare.
Mötesplatserna ska attrahera alla som vistas i Håbo kommun och stärka Håbos identitet. Forum för dialog och
samverkan med kommunens medborgare, näringsliv och föreningar ska utvecklas för att möta upp behovet vid
ett växande Håbo.

Analys
Flera aktiviteter har pågått under året i syfte att utveckla mötesplatser som stärker Håbo attraktivitet.
Kommunen har påbörjat arbetet med en handikappanpassning av Kalmarsands badplats. Första åtgärden var
etableringen av en spång under september månad. Arbetet kommer att fortgå under 2021 då ökad
tillgänglighet i kiosken, omklädningsrum och tillgång till vattnet planeras. Vid Kalmarsands badplats har även
ett hundbad invigts under året. För kommunens unga har kulturhuset Generator startat upp genom en flytt av
fritidsgårdsverksamheten till medborgarhuset. Skeppsgårdens lokaler huserar kommunens äldreföreningar och
Kalmarvägen 5 har iordningsställts som evakueringslokal för Talltorp och Knarrbackens replokalverksamhet
samt för vävdamerna. Under fyra sommarveckor genomfördes Sommar i centrum och Sommar i Skokloster
med uppskattat resultat och ett kulturprogram med musik en dag i veckan på kommunens äldreboende har
genomförts. Tre nya naturstigar har tillskapats under året med utplacering av bänkar längst den uppmärkta
stigen. Stigarna har varit väldigt uppskattade och välbesökta av kommuninvånare och besökare. Genom det
nya Lek- och aktivitetsprogrammet har satsningar gjorts på kommunens lekplatser och under året har
upprustning gjorts av lekplatsen Enebyparken, belägen vid Toras väg. Vid Håbovägen har även en ny
hundrastgård invigts under året. Både lekplats och hundrastgård har haft ett stort antal besökare under året.
Coronapandemin har haft stor inverkan under året vilket inneburit påverkan på kommunala mötesplatser med
begränsad tillgänglighet samt inställda arrangemang. Även om vissa arrangemang och annan service har
kunnat genomföras i anpassad digital form är bedömningen därmed är att målet enbart är delvis uppfyllt för
året. Forum för dialog och samverkan behöver även utvecklas ytterligare samt arbetet med marknadsföring av
befintliga och kommande mötesplatser.
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2.6.1.3 Nämndernas mål
Perspektiv

Utvecklingsmål
Översyn av lokalförsörjningen för föreningslivet. (Kultur- och fritidsnämnden)
Inom relevanta verksamhetsområden ska nämnden verka för att den enskildes
individuella förutsättningar och möjligheter tillvaratas för att nå självförsörjning
(Socialnämnden)
Förbättrad tillgänglighet (Bygg- och miljönämnden)

Målgrupp

Ökad måluppfyllelse avseende studieresultat (Barn- och utbildningsnämnden)
Elevers självledarskap kring den egna hälsan ska öka (Barn- och
utbildningsnämnden)
Trygg och Tillgänglig lärmiljö (Barn- och utbildningsnämnden)
Utveckla nämndens arbete med att skapa möjligheter för den enskilde att
tillvarata sina egna förmågor (Vård- och omsorgsnämnden)
Tydlig administrativ struktur (Kultur- och fritidsnämnden)
Utveckla och förstärka förvaltningens systematiska kvalitets- och
utvecklingsarbete (Socialnämnden)
Effektiva processer och stödverktyg (Bygg- och miljönämnden)
Utveckla samverkan internt och externt (Bygg- och miljönämnden)
Ökad effektivitet i verksamheten (Barn- och utbildningsnämnden)

Verksamhet

Säkerställa kontinuitet i verksamheten utifrån risk och sårbarhetsanalys (RSA)
(Barn- och utbildningsnämnden)
Kvalitetssäkrad dokumentation i individärenden inom nämndens verksamheter
(Vård- och omsorgsnämnden)
Utveckla och förstärka nämndens systematiska kvalitet- och utvecklingsarbete
(Vård- och omsorgsnämnden)
Förbättra underhållsplaner (Tekniska nämnden)
Nytt insamlingssystem för avfallshantering (Tekniska nämnden)
Öka digitaliseringen (Tekniska nämnden)
Förbättrad arbetsmiljö genom systematiskt arbetsmiljöarbete (Kultur- och
fritidsnämnden)

Medarbetare

Attrahera och behålla kompetens (Barn- och utbildningsnämnden)
God personalhälsa - öka frisknärvaron inom Lokalvården (Tekniska nämnden)
Kompetenssäkring och ledarutveckling (Kultur- och fritidsnämnden)
Genom effektivisering i förvaltningens handläggning av ansökningar skapa
möjligheter att frigöra resurser för att arbeta med socialt arbete och stödja de
personer vi finns till för (Socialnämnden)

Ekonomi

Samtliga taxor är aktuella med rimlig kostnadstäckningsgrad (Bygg- och
miljönämnden)
Ekonomi i balans i alla verksamheter (Barn- och utbildningsnämnden)
Genomföra investeringar enligt plan (Tekniska nämnden)

Nämnderna har utifrån de fyra perspektiven målgrupp, verksamhet, medarbetare och ekonomi
identifierat ett antal utvecklingsmål för perioden. Ovan finns en sammanställning av samtliga
mål och nämndens bedömning av måluppfyllelsen.
Måluppfyllelsen inom kommunens nämnder bedöms vara relativt god för året, dock något
försämrad från föregående år. Sju mål anses vara helt uppfyllda under året och 15 mål anses
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vara delvis uppfyllda. Tre mål är inte uppfyllda under året, inom perspektiven Målgrupp och
Ekonomi. Bedömningen av dessa mål är att de kommer att uppfyllas på sikt men att det
kommer att krävas ett flerårigt arbete innan full måluppfyllelse nås. För ett av målen har ingen
bedömning av måluppfyllnad gjorts då det inte funnits tillräckliga underlag.
En mer detaljerad analys av varje mål återfinns under respektive nämnds avsnitt.
Finansiella mål

Kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Budgeten ska innehålla
en plan för verksamheten med mål och riktlinjer för att uppnå god ekonomisk hushållning.
Finansiella mål av betydelse för god ekonomisk hushållning ska också anges. Kommunens
finansiella mål fastställs årligen av kommunfullmäktige i samband med budget.

Övergripande mål
Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt två procent av skattenettot exklusive
realisationsvinster och investeringsbidrag från andra än staten
Mål helt uppfyllt

Analys
Årets resultat uppgår till 6,0 procent av skattenettot. När intäkter från realisationsvinster och investeringsbidrag
från andra än staten exkluderas, uppgår resultatet till 3,6 procent av skattenettot och målet är därmed uppfyllt.
Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att minska kommunens
skuldsättningsgrad eller för att finansiera kommunens investeringar
Mål helt uppfyllt

Analys
Eftersom årets resultat, 75,8 miljoner kronor, är högre än realisationsvinster och investeringsbidrag från andra
än staten, 29,6 miljoner kronor, har överskott och intäkter av engångskaraktär använts till att finansiera
kommunens investeringar. Målet har därför uppnåtts.
Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till kommunen
Mål helt uppfyllt

Analys
När alla beslutade och under året pågående exploateringsprojekt är avslutade, beräknas de sammantaget ge
ett ekonomiskt överskott (nettoexploatering) för kommunen på 12,8 miljoner kronor. Målet bedöms därför
uppnås.
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2.6.2

Kommunkoncernens ekonomi

I den kommunala koncernen ingår kommunen, kommunens helägda bolag Håbohus AB, Håbo
Marknads AB samt kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo. Vid upprättandet
av den sammanställda redovisningen har kommunens redovisningsprinciper varit vägledande.
Ingen justering av avskrivningsprinciper har gjorts utan varje företags principer gäller.
Koncerninterna poster av väsentligt värde har eliminerats.
Konsolideringen till kommunkoncernnivå omfattar Håbo kommun, Håbohus AB, Håbo
Marknads AB samt Håbo kommuns andel, det vill säga 35 procent, av kommunalförbundet
Räddningstjänsten Enköping–Håbo. Eliminering har gjorts av periodiseringsfonder och
obeskattade reserver för Håbo Marknads AB samt för Håbohus AB.
Sammanställd redovisning
Resultaträkning, tkr
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Resultat
Omslutning
Soliditet procent

Bokslut 2019

Bokslut 2020

493 033

518 685

-1 555 451

-1 582 020

-96 518

-101 534

-1 158 936

-1 164 869

1 098 237

1 090 563

103 491

175 723

42 792

101 417

3 335

1 736

-17 809

-17 688

28 318

85 465

0

0

28 318

85 465

2 961 575

3 174 609

24,2

25,3

Årets resultat
I 2020 års bokslut uppgår koncernens resultat till 85,5 (28,3) miljoner kronor, vilket är 57,1
miljoner kronor bättre än föregående år.
Kommunens redovisade resultat är 75,8 (26,9) miljoner kronor. Det är 48,9 miljoner kronor
bättre än föregående år. De kommunala bolagen redovisar ett resultat på sammanlagt drygt
10,7 (4,7) miljoner kronor, varav Håbohus AB 10,7 (6,1) miljoner kronor och Håbo Marknads
AB -0,1 (-1,5) miljoner kronor innan koncerninterna elimineringar. Räddningstjänsten
redovisar ett överskott på 42 000 (162 000) kronor, varav Håbo kommuns andel är 15 000
kronor.
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Soliditet
Koncernens soliditet är något högre än föregående år och ligger på 25,3 (24,2) procent.
Inklusive pensionsförpliktelser uppgår soliditeten till 16,2 (14,3) procent. Som jämförelse
uppgick det ovägda medelvärdet för soliditeten i länets kommuner inklusive bolagen till 26,6
procent år 2019 och inklusive pensionsförpliktelser 13,8 procent.
Tillgångar
Koncernens totala tillgångar ökar med 213,3 (100,6) miljoner kronor netto. Kommunens
tillgångar ökar med 192,2 (118,0) miljoner kronor. Håbohus AB:s tillgångar ökar med 21,2
(5,6) miljoner kronor. Koncernens kostnad för avskrivningar uppgår till 101,5 (96,5) miljoner
kronor. Det är en ökning med 5,0 miljoner kronor från år 2019. Ökningen av avskrivningar
hänförs i huvudsak till kommunens färdigställda investeringsprojekt.
Skulder
Skulder inklusive pensionsförpliktelser och avsättningar förändras med 127,6 (71,8) miljoner
kronor. Totala avsättningar ökar med 10,7 (12,9) miljoner kronor sedan föregående år. Långoch kortfristiga skulder förändras med 116,9 (58,8) miljoner kronor. Långfristiga skulder ökar
med 26,0 (70,2) miljoner kronor. Kortfristiga skulder ökar med 90,8 (-11,4) miljoner kronor.
Pensionsförpliktelser som redovisas utanför kommunens balansräkning enligt blandmodellen,
minskar med 5,5 (10,7) miljoner kronor i jämförelse med föregående år.
Ansvarsförbindelser och borgensåtaganden
Externa borgensåtaganden och ansvarsförbindelser för koncernen uppgår vid årets slut till 8,4
(8,4) miljoner kronor.
Tkr

2019

2020

Ansvarsförbindelser
Egnahem kommunal kreditgaranti

19

4

2 520

2 686

70

66

Bålsta skidklubb

3 930

3 821

Bålsta Alpin

1 906

1 839

Summa

8 445

8 416

Borgensåtaganden
Bålsta tennisklubb
Lilla Hagalunds vänner
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Kommuninvest - medlemsansvar
Håbo kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i
Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner som per
2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande
borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har
ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna
vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet
ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive
medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på
medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en
uppskattning av den finansiella effekten av Håbo kommuns ansvar enligt ovan nämnd
borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgår Kommuninvest i Sverige AB:s
totala förpliktelser till 501,2 miljarder kronor och totala tillgångar till 525,5 miljarder kronor.
Håbo kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgår till 1 798,4 miljoner kronor (0,35879
procent) och andelen av de totala tillgångarna uppgår till 1 867,8 miljoner kronor (0,35545
procent).
Håbo kommuns totala insatskapital i Kommuninvest ekonomiska förening per 2020-12-31
uppgår till 18 030 600 kronor.
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2.6.3

Kommunens ekonomi

2.6.4

Årets resultat

Kommunen redovisar ett positivt resultat på 75,8 (26,9) miljoner kronor jämfört med
budgeterat resultat på 23,2 miljoner kronor. Det är 52,5 miljoner kronor bättre än budgeterat.
Under året har kommunen fått intäkter av engångskaraktär, bland annat reavinst vid
försäljning av fastigheter på 1,0 miljon kronor. Elimineras reavinster inom
exploateringsverksamheten uppgår resultatet till 74,8 miljoner kronor.
1 januari 2019 började lagen om kommunal bokföring och redovisning att gälla. Intäkter i
form av investeringsbidrag från privata bolag samt detaljplanekostnader ska från 2019
resultatföras det år de avser och inte periodiseras som tidigare. Investeringsbidrag från privata
utförare uppgår till 28,6 miljoner kronor under året. När även dessa intäkter elimineras
(eftersom de avser att finansiera gjorda investeringar) uppgår resultatet till 46,2 miljoner
kronor.
Avvikelsen i verksamhetens nettokostnad i driftredovisningen jämfört med budgeterat resultat
är 27,7 miljoner kronor och beror på både positiva och negativa poster.
Nämnderna redovisar sammanlagt underskott med cirka 700 000 (21,8 miljoner) kronor.
Överskott redovisas av vård- och omsorgsnämnden 20 (8,3) miljoner kronor, kultur- och
fritidsnämnden 1,5 miljoner kronor, bygg- och miljönämnden 3,4 miljoner kronor, samt
överförmyndarnämnden 216 000 (310000) kronor.
Kommunstyrelsen redovisar underskott med 13,5 (3,2) miljoner kronor, socialnämnden 10,6
miljoner kronor, teknisk nämnd 5,1 (7,4) miljoner kronor och barn- och utbildningsnämnden
redovisar ett underskott med 402 000 (23,4 miljoner) kronor.
Taxefinansierade verksamheter redovisar underskott med totalt 8,6 (1,0) miljoner kronor,
varav avfallsverksamheten underskott 733 000 ( 901 000) kronor och VA-verksamheten
underskott 7,9 miljoner (56 000) kronor. VA-verksamhetens underskott regleras direkt mot
VA-fonden i balansräkningen och redovisas inte i kommunens resultaträkning.
Avfallsverksamhetens underskott särredovisas mot kommunens eget kapital och ingår i
resultatet för kommunen.
Skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunala utjämningar (skattenetto) är 19,6 (5,4)
miljoner kronor högre än budgeterat.
Finansiella intäkter och kostnader (finansnetto) visar ett överskott på 5,3 (5,3) miljoner
kronor, dels beroende på den låga räntenivån för kommunens långfristiga skulder och dels
överskottsutdelning från Kommuninvest 1,3 miljoner kronor. Finansnettot är 1,2 miljoner
kronor sämre än föregående år.
Kontot för pensionskostnader och upplupna lönekostnader ger överskott på 2,7 (underskott
8,1) miljoner kronor, varav upplupna löneskulder är 4,9 miljoner lägre än budgeterat
(överskott 4,2) miljoner kronor och pensionskostnader visar lägre kostnader med 7,6
(underskott 2,3) miljoner kronor jämfört med budget.
Avskrivningarna av kommunens anläggningstillgångar och inventarier är lägre än budgeterat
och ger ett överskott på 5,3 (5,0) miljoner kronor. Huvuddelen av överskottet redovisas på
kommunens fastigheter, gatuanläggningar samt avskrivningar på maskiner och inventarier.
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Resultaträkning, tkr
Verksamhetens intäkter

Bokslut 2019

Bokslut 2020

Budget 2020

374 071

388 525

309 110

-1 481 917

-1 505 200

-1 449 086

-60 203

-65 810

-69 893

-1 168 049

-1 182 485

-1 209 869

Finansnetto

-6 822

-8 037

-13 596

Skattenetto

1 201 728

1 266 285

1 246 695

26 857

75 763

23 230

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad

Årets resultat

2.6.5

Resultat jämfört med budget

Resultatet för nämnderna, inklusive avfallsverksamheten, är ett underskott jämfört med
budget med 5,2 (21,8) miljoner kronor eller 0,4 (1,9) procent.

Nämnder/styrelse
Kommungemensamma verksamheter

Bokslut
2019

Prognos i
delårsrapport
2020

Bokslut
2020

-3,2

-13,6

-13,5

Överförmyndarnämnd

0,3

0

0,2

Socialnämnd

0,3

-11,5

-10,6

Bygg- och miljönämnd

1,6

0,7

3,4

-23,4

-19,5

-0,4

2,6

1,1

1,5

-7,4

2,9

-5,1

8,3

12,1

20,0

-0,9

-1,1

-0,7

-21,8

-28,9

-5,2

Barn- och utbildningsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Tekniska nämnden
Vård- och omsorgsnämnd
Avfallsverksamhet
Summa

Skattefinansierad verksamhet
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen med gemensamma verksamheter har störst negativ avvikelse med
underskott på 13,5 miljoner kronor (16 procent), föregående år var underskottet 3,2 miljoner
kronor.
År 2019 startades en utredning avseende samhällsbyggnad- och kostverksamhet.
Målsättningen var att hitta ytterligare effektiviseringsvinster genom förändrat arbetssätt kontra
plan- och exploatering och tekniska verksamheterna. Den nya samhällsbyggnadsorganisationen är planerad till år 2021. Effektiviseringar motsvarande 8,0 miljoner kronor i
budget 2020 uppnås därför inte under året.
Kommundirektörens enhet överskrider budget med 2,8 miljoner kronor. Anledningen är
främst utredningar som har genomförts till en kostnad av 2,3 miljoner kronor om
organisationsöversyn, granskningsrapport Håbo Marknads AB och översyn av
arvodesreglemente.
Fysisk- och teknisk planering, en del av plan- och exploateringsavdelningen, överskrider
budget med 2,7 miljoner kronor. Merparten kommer från att personalkostnaderna har blivit
högre än budgeterat med totalt 2,3 miljoner kronor varav 1 miljon kronor beror på en avslutad
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anställning. Kostnader för presentationsmaterial för Bålsta C resecentrum har överförts från
investering till plan- och exploateringsavdelningens drift med 1,1 miljoner kronor vilket också
ökat underskottet. Fler markanvisningsersättningar har debiterats vilket har gett överskott på
675 000 kronor.
Personalavdelningens underskott, 1,8 miljoner kronor beror på avgång av chef 1,1 miljoner
kronor samt en planerad omorganisation av HR som inte verkställdes, cirka 700 000 kronor.
Kortidssjukfrånvaroprojektet pausades i och med pandemin vilket gett överskott med drygt
200 000 kronor. Pandemin har dock medfört andra ökade kostnader.
Näringslivsfrämjande åtgärder överskrider budget med 1,3 miljoner kronor, främst med
anledning av avvecklingen av Håbo Marknads AB efter verksamhetsövergången till
kommunen. Kommunen har betatalat ut 2 miljoner kronor till bolaget i år.
Socialnämnden
Även socialnämnden har ett stort underskott med 10,6 miljoner kronor (18 procent).
Nämndens verksamhet kostar netto 70,1 miljoner kronor vilket är en ökning med 9 procent
jämfört med förra året. Underskottet jämfört med budget är 10,5 miljoner kronor. Kostnaden
för placeringar och försörjningsstöd är 14 procent lägre än föregående år men ändå 83 procent
högre än budgeterat.
Socialnämnden anger att underskottet väl avspeglar den konsekvensanalys som nämnden
lämnade i samband med beslut om budget 2020. Trots lägre kostnader på flera områden har
nämnden inte klarat att bedriva den lagstadgade verksamheten inom ramen för tilldelad
budget. Nämnden och förvaltningen har under året inte kunnat identifiera åtgärder för att
komma i balans. Därför har det bedömts nödvändigt att omprioritera satsningar beslutade av
kommunfullmäktige gällande arbetsmarknadsinsatser, öppenvård och förebyggande arbete för
att delvis hantera det totala underskottet i nämndens verksamheter. 2,8 miljoner kronor av
kostnaderna beror på coronapandemin.
Tekniska nämnden
Tekniska nämndens underskott för den skattefinansierade verksamheten är 5,1miljoner kronor
(9 procent), lägre än föregående års underskott 7,1 miljoner kronor.
Underskottet anges främst bero på att fastighetsavdelningen debiteras kostnader för
paviljonger som används av barn- och utbildningsförvaltningen vid Viby- och Futurumskolan.
Kostnaderna för paviljongerna uppgår till 8,6 miljoner kronor. Gatu- och parkverksamheten
redovisar totalt ett överskott på 3,2 miljoner kronor. Överskottet beror främst på att kostnaden
för vinterväghållningen, till följd av en osedvanligt mild vinter under året, blev betydligt lägre
än budgeterat. Trots ändrade redovisningsprinciper för bidrag från exploatörer för
investeringar i infrastruktur blev kapitalkostnaderna lägre än budgeterat till följd av
senarelagda investeringar och exploateringar.
Då underskottet beror på ett sent politiskt beslut, att debitera kostnaderna för paviljonger som
används av barn- och utbildningsförvaltningen vid Viby- och Futurumskolan, sågs inga
möjliga åtgärder för att komma i balans. Tekniska nämnden har därför inte beslutat om några
åtgärder för året under 2020.
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden har ett mindre underskott på cirka 400 000 kronor
(0,1procent), föregående år var underskottet 23,4 miljoner kronor. Resultatet anges till stor del
bero på att volymerna varit lägre än förväntat vilket genererar ett centralt överskott. Nämnden
erhöll också mer statsbidrag än förväntat. En annan stor faktor var att lokalkostnader flyttades
från nämnden vilket genererade en positiv avvikelse. Nämnden har under 2020 haft högre
personalkostnader samt övriga kostnader än budgeterat. Verksamhet som bedrivs i egen regi
visar ett negativt resultat för 2020 inom förskoleverksamheten och främst gäller det omsorg
Årsredovisning 2020

40(115)

på obekväm arbetstid. Underskott visas också genom alla grundskoleverksamheter samt
gymnasieverksamheten vilket beror på att verksamheterna inte kunnat ställa om
verksamheten.
Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett överskott på cirka 20 miljoner kronor (7 procent)
jämfört med budget. Föregående år var överskottet 8,3 miljoner kronor.
Covid-19 har medfört överskott i verksamheter som inte kunnat bedrivas på grund av
smittorisk, men också underskott i andra verksamheter, underskott som till stor del
kompenseras av statsbidrag. I resultatet för år 2020 är medräknat statsbidrag motsvarande
cirka 17,7 miljoner kronor, varav 10,5 miljoner kronor är utbetalade. Resultatet innehåller
positiva avvikelser då en del volymer inte motsvarat budgeterad nivå. Staten har ersatt
sjuklöner i kommunen vilket också påverkar prognosen positivt. Detta sammantaget innebär
ett överskott av engångskaraktär som inte hade funnits ett år med verksamhet i ordinarie drift.
Några av de större överskotten är:
Särskilt/annat boende visar ett överskott på 5,2 miljoner kronor jämfört med budget. Bland
annat är kostnaden för köp av särskilt boende för äldre lägre på grund av försenad
upphandling, juli istället för april, av en avdelning med nio boendeplatser och ett lägre
avtalspris för platserna än vad som budgeterats.
Färdtjänst redovisar ett överskott på 3,3 miljoner kronor till följd av lägre resande nästintill
enbart till följd av rekommendationer under pandemin.
Kostnaden för hemtjänst i ordinärt boende är totalt cirka 2,6 miljoner kronor lägre än
budgeterat. Antalet köpta biståndsbedömda timmar hemtjänst är lägre till stor del till följd av
covid-19.
Övriga insatser LSS redovisar ett överskott på 2,4 miljoner kronor. Avböjda insatser men
också senarelagda insatser till följd av covid-19 medför lägre kostnader för korttidsboende för
barn och unga.
Bygg- och miljönämnden
Bygg- och miljönämnden har överskott med 3,4 miljoner kronor (23 procent), nämnden hade
överskott även föregående år. Den främsta orsaken är att intäkterna är cirka 27 procent högre
än budget. Kostnaderna ligger cirka 3,5 procent lägre än budget.
De högre intäkterna återfinns såväl inom bygglov som miljö- och hälsoskydd. Även
geodataverksamheten ger ett mindre överskott. Samtidigt är kostnaderna inom
bostadsanpassningsbidrag lägre än budget och tillsammans ger dessa avvikelser ett överskott
om 3,4 miljoner kronor.
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur och fritidsnämnden lämnar överskott med 1,5 miljoner kronor (3 procent) utifrån
budgeten på 56,0 miljoner och utfallet 54,5 miljoner kronor. I samband med
kommunfullmäktiges behandling av delårsrapporten per mars (KF§51) beviljades nämnden
tilläggsbudget med 1,7 miljoner kronor för utredningskostnader. Överskottet beror på
minskade utredningskostnader samt lägre kostnader för arrangemang, simhall och bibliotek
och föreningsbidrag. Överskottet har kompenserat för ökade kostnader för lokalanpassningar,
underhåll lokaler, kapitalkostnader och uteblivna intäkter på grund av pandemin.
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Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden har ett mindre överskott såsom föregående år, på cirka 200 000
kronor (10 procent).
Taxefinansierad verksamhet
Avfallsverksamheten redovisar underskott på cirka 700 000 (900 000) kronor. I budget 2020
har avfallsverksamheten budgeterat att använda 1,5 miljoner kronor av fonden för främst
kostnader kopplade till införande av nytt insamlingssystem. Resultatet är 768 000 kronor
bättre än budget och ger ett underskott på 732 000 kronor som tas ur fonden istället för
budgeterade 1,5 miljoner kronor. Största anledningen till det bättre resultatet är lägre
kapitalkostnader, ökade intäkter till följd av vite gentemot en entreprenör som inte fullföljt sitt
uppdrag enligt avtal samt ökade intäkter på slamentreprenaden.
VA-verksamhetens resultat uppgår till ett underskott på 1,6 miljoner kronor (56 000 kronor),
vilket inte redovisas i tabellen ovan beroende på att resultatet för VA-verksamheten regleras i
balansräkningen som en skuld eller fordran på kommunen. I budget 2020 har VAverksamheten budgeterat att använda 9,5 miljoner kronor ur VA-fonden för ett antal
säkerhets- och miljöfrämjande åtgärder. Resultatet är ett överskott på 1,6 miljoner kronor
vilket innebär att 7,9 miljoner kronor behöver tas i anspråk från VA-fonden istället för
budgeterade 9,5 miljoner kronor. Överskottet beror på högre intäkter, dels till följd av ökat
antal abonnenter men är även en följd av att de nya fjärravlästa vattenmätarna mäter mer
korrekt. Överskottet beror även på lägre kapitalkostnader, energikostnader och lägre
ersättning för skada hos abonnenter än budgeterat.
Utförligare analyser och kommentarer redovisas i nämndernas verksamhetsberättelser.
2.6.6

Resultatutveckling

De senaste tio åren har kommunen haft positiva resultat.
Resultaten nedan är inklusive realisationsvinster.
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2.6.7

Ekonomiska effekter av coronapandemin

Coronapandemin har fått stora effekter på den kommunala verksamheten och ekonomin.
På den negativa ekonomiska sidan finns lägre skatteintäkter, högre sjukfrånvarokostnader
samt både högre kostnader och uteblivna intäkter i verksamheterna.
På den positiva ekonomiska sidan finns högre generella statsbidrag, sänkta
arbetsgivaravgifter, ersättning för höga sjuklönekostnader men också lägre kostnader i vissa
verksamheter.
Tabellen nedan ger inte den fullständiga bilden av de ekonomiska effekterna och ska tolkas
med stor försiktighet. Hänsyn har inte kunnat tas till uteblivna intäkter eller lägre kostnader
som följd av till exempel ej genomförda verksamheter, vilket nämnderna rapporterar om.
Kostnader och intäkter relaterade till pandemin år 2020

Mkr

Kostnader
Kostnader redovisade på nämnder - aktivitet 122

-28,8

Högre sjuklönekostnader jämfört med samma period föreg år, april-dec

-10,5

Summa kostnader

-39,3

Intäkter
Ersättning från socialstyrelsen och kammarkollegiet - till nämnder aktivitet 122

18,2

Ersättning för sjuklönekostnader april-dec

13,9

Sänkta arbetsgivaravgifter

0,9

Högre generella statsbidrag med anledning av coronapandemin med mera
Lägre skatteintäkter, slutavräkning för 2020

41,5
-15,6

Summa intäkter

57,6

Netto

19,6

Kommunens kostnader till följd av pandemin
Kostnader, där även lägre intäkter ingår, som direkt kan hänföras till pandemin (exklusive
sjuklöner) är bokförda särskilt och uppgår till knappt 29 miljoner kronor.
Kommunens sjuklönekostnad jämfört med samma period föregående år är 10,5 miljoner
kronor högre.
Kommunens intäkter till följd av pandemin
Vård- och omsorgsnämnden och tekniska nämnden beräknas få totalt 18,2 miljoner i riktade
statsbidrag från socialstyrelsen för årets merkostnader. 10,5 miljoner kronor är utbetalda
hittills.
Staten har beslutat att ersätta samtliga kostnader för sjuklöner för april-juli och för högre
sjuklönekostnad än normalt för perioden augusti-december, totalt 13,9 miljoner kronor.
Bidraget har fördelats ut till verksamheterna.
Alla arbetsgivare kan begära nedsättning av arbetsgivaravgiften för mars-juni och för Håbo
kommun har det inneburit 943 000 kronor i sänkta kostnader.
Skatteintäkterna är lägre än budgeterat för år 2020 och hela den lägre slutavräkningen för
2020, 15,6 miljoner kronor ingår i tabellen som orsakad av pandemin.
Staten har beslutat att tillföra kommunerna nya extra generella statsbidrag i år vilket innebär
41,5 miljoner kronor till Håbo kommun. Där ingår även kompensation för företagarnas
möjlighet till avsättning till periodiseringsfond.
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Nämnderna har påverkats ekonomiskt i olika omfattning. Tabellen nedan visar den bedömda
nettoeffekt pandemin haft, som nämnderna redovisar, inklusive riktade bidrag från staten men
exklusive ersättning för sjuklöner.
Ekonomiska effekter
helår, tkr

Ekonomiska effekter i samband med coronapandemin
Barn- och utbildningsnämnden

-5 183

Socialnämnden

-2 795

Kommunstyrelsen

-1 378

Tekniska nämnden

-827

Kultur- och fritidsnämnd

-750

Bygg- och miljönämnden

-15

Vård- och omsorgsnämnden

120

Summa

2.6.8

-10 828

Nämndernas nettokostnadsutveckling

Nämnd

2019

2020

Förändringar

Procent

Kommungemensamma
verksamheter 1)

-102 615

-101 100

-1 515

-1 %

Kultur- och fritidsnämnd

-49 146

-54 437

5 291

11 %

Tekniska nämnden

-63 048

-60 212

-2 836

-4 %

-2 097

-1 984

-113

-5 %

Socialnämnd

-63 608

-70 108

6 500

10 %

Bygg- och miljönämnd

-13 290

-11 266

-2 024

-15 %

Barn- och utbildningsnämnd

-612 728

-618 578

5 849

1%

Vård- och omsorgsnämnd

-273 828

-286 611

12 783

5%

-1 180 360

-1 204 296

23 935

2%

Överförmyndarnämnd

Summa

Taxefinansierade verksamheterna avfall och VA ingår inte. 1) Kommunfullmäktige, stöd till politiska
partier, valnämnd, revision, kommunstyrelse, kommunstyrelsens förvaltning.

Nämndernas nettokostnader ökar med 23,9 miljoner kronor jämfört med år 2019.
Kostnadsökningen är 2 procent, vilket är betydligt lägre än ökningen på 75,2 miljoner kronor
och 7,2 procent mellan år 2018 och 2019.
Kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden ökar mest procentuellt sett med 10-11 procent.
Vård- och omsorgsnämnden ökar mest i kronor räknat med 12,8 miljoner kronor vilket
motsvarar 5 procents ökning.
Barn- och utbildningsnämndens nettokostnad ökar med endast 1 procent. Antalet förskoleoch grundskoleelever är i princip oförändrat jämfört med året föregående år. Antalet
gymnasieelever har ökat med 34.
Nettokostnadsökningen har påverkats av coronapandemins effekter i form av högre kostnader
inom vissa verksamheter. Dock har statsbidragen med anledning av pandemin samt utebliven
verksamhet medfört att den ekonomiska nettoeffekten är positiv för nämnderna, i olika
omfattning per nämnd.
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2.6.9

Kostnads- och intäktsutveckling, exklusive interna transaktioner

Konto
Intäkter

2019

2020

Förändring

374 017

388 525

14 508

Köp av varor, tjänster och verksamheter samt bidrag

-626 950

-606 524

20 426

Kostnader för arbetskraft (personalkostnader)

-855 084

-898 676

-43 592

-1 482 034

-1 505 200

-23 166

-60 203

-65 810

-5 607

1 201 728

1 266 285

64 557

Finansnetto

-6 651

-8 037

-1 386

Netto

26 857

75 763

48 906

Kostnader

Summa kostnader
Avskrivning av inventarier och fastigheter
Skatteintäkter och utjämning

Intäkter
Kommunens intäkter ökar med 14,5 (minskning 19,0) miljoner kronor från år 2019.
Taxor och avgifter ökar med 11,0 miljoner kronor (9 procent). Störst förändring har VA och
avfallsverksamheterna som ökar sina taxor och avgifter med 12,2 miljoner kronor.
Bidrag till kommunen ökar med 15,1 miljoner kronor (14 procent) jämfört med förra året.
Socialstyrelsens bidrag för merkostnader för coronapandemin uppgår till 18,2 miljoner kronor
och ersättningen för höga sjuklöner 13,9 miljoner kronor. Samtidigt minskar socialnämndens
bidrag för ensamkommande barn med 12,8 miljoner kronor.
Intäkter från försäljning av fastigheter samt investeringsbidrag från andra än staten, det vill
säga främst från exploateringsverksamheten, är 12,4 miljoner (27 procent) kronor lägre än
föregående år.
Köp av varor, tjänster och verksamheter samt bidrag
Kostnaden för köp av material, lämnade bidrag, köp av verksamhet och övriga driftkostnader
ökar med 22,4 miljoner kronor jämfört med förra året. Förändringen förklaras av flera poster.
Främst är det ökningar av köp av huvudverksamhet 12,9 miljoner kronor, lokalhyror 6,4
miljoner kronor och köp av anläggningsmaterial 5,6 miljoner kronor. Största
kostnadsminskningarna är kostnad för försålda exploateringsfastigheter -15,3 miljoner kronor,
fastighetskostnader -12,0 miljoner kronor samt lämnade bidrag -5,3 miljoner kronor.
Verksamheten i extern regi, när kommunen köper huvudverksamhet från andra utförare,
ökade med 12,9 miljoner kronor (5 procent) till 297,0 miljoner kronor. Det innebär att andelen
av kommunens verksamhet som utförs av extern är oförändrat 18 procent. Där ingår även
driftbidrag till utförare inom kommunkoncernen, det vill säga räddningstjänsten och Håbo
Marknads AB.
Barn- och utbildningsnämnden betalar 156,9 (150,3) miljoner kronor för barn och elever i
gymnasieskola, grundskola, förskoleklass, fritidshem och förskola och som utförs av annan
huvudman än Håbo kommun. Vård- och omsorgsnämnden köper främst äldreboende,
hemtjänst och LSS-verksamhet för totalt 65,0 (75,8) miljoner kronor, en ökning med 17
procent. Socialnämnden köper vård för 18,4 (23,8) miljoner främst barn- och ungdomsvård
och missbruksvård. Tekniska nämnden betalar totalt 21,0 (14,2) miljoner kronor främst för
avfallshantering samt snöröjning och sandning av vägar. Kommunstyrelsen betalar
driftbidraget till räddningstjänsten 21,5 miljoner och till Håbo Marknads AB 2,0 miljoner
kronor. Överförmyndarnämndens verksamhet bedrivs i Uppsala kommuns regi, 2,0 miljoner
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kronor.
Kostnad för arbetskraft (personalkostnader)
Kostnaderna för personal inklusive pensioner ökar med 43,6(45,9) miljoner kronor från 2019.
Det är en ökning med 5,1 (5,7) procent.
Lönekostnaden inklusive arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar samt löneskatten ökar med
34,7,0 (42,0) miljoner kronor eller 5,8 (5,6) procent. Kostnaden för pensionsavsättningar och
pensionsutbetalningar ökar med 339 000 (3,9 miljoner) kronor eller 0,6 (7,4) procent jämfört
med 2019.
Slag, tkr
Löner
Kostnadsersättningar
Arbetsgivaravgifter
Pensioner kostnader
Avgår eget arbete anläggningstillgångar
Summa personalkostnad

2019

2020

Förändring

-598 178

-632 839

-34 661

-3 231

-2 277

954

-200 410

-210 535

-10 125

-56 863

-57 202

-339

3 599

4 178

579

-855 083

-898 675

-43 592

Avskrivning av inventarier och fastigheter
Avskrivningskostnaden, det vill säga värdeminskningen av kommunens anläggningstillgångar
och inventarier, är 65,8 (60,2) miljoner kronor. Det är en ökning med 9 procent som en följd
av kommunens ökande investeringsvolym. Ökningen är störst inom gatuanläggningar,
fastigheter och VA.
Objekt
Fastigheter

2019

2020

Förändring

-33 820

-35 498

-1 678

-6 054

-6 322

-268

Finansiell leasing

-72

-329

-257

VA-verksamheten

-10 789

-11 962

-1 173

Avfallsverksamheten

-1 052

-1 049

3

Anläggningar (gata)

-8 416

-10 649

-2 233

-60 203

-65 809

-5 606

Maskiner och inventarier

Summa avskrivningar

2.6.10 Skatteintäkter

Intäkten av kommunalskatten, kommunens största finansieringskälla, minskar med 7,7
miljoner kronor totalt (0,7 procent) jämfört med föregående år. Skattesatsen sänktes inför
2020 med 25 öre från 21,34 till 21,09, vilket medför cirka 13 miljoner kronor lägre
skatteintäkter. Utan skattesänkningen hade skatteintäkterna således ökat med cirka 5 miljoner
kronor.
Föregående år ökade skatteintäkterna med 38,0 miljoner, en ökning med 4,0 procent.
Jämfört med budget är skatteintäkter och slutavräkning för år 2019 och 2020 totalt 17,7
miljoner kronor lägre.
2.6.11 Skatteutjämning och statsbidrag

År 2005 infördes ett skatteutjämningssystem med syfte är att skapa likvärdiga ekonomiska
förutsättningar för landets kommuner. Detta oavsett strukturella förhållanden som
befolkningens sammansättning och möjlighet att ge välfärd till invånarna. Invånarna ska
kunna få lika god service oberoende var i landet de bor.
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Den senaste revideringen genomfördes 1 januari 2020. Revideringen medför att Håbo
kommun betalar mer till kostnadsutjämningen än tidigare, men får införandebidrag under år
2020-2022 för att möjliggöra successiv anpassning. Delarna i utjämningsystemet redovisas
nedan.
Inkomstutjämning
Inkomster från inkomstutjämning inklusive regleringsavgift uppgår till 133,6 (110,8) miljoner
kronor för Håbo kommun. Inkomsterna är 22,8 miljoner kronor högre än 2019.
Generella statsbidrag
Kommunerna fått stora generella statsbidrag år 2020 som följd av lågkonjunkturen i spåren av
coronapandemin, främst i syfte att kompensera för uteblivna skatteintäkter. Totalt uppgår
bidragen till 44,7 miljoner kronor, där 3,2 miljoner kronor avser extra statsbidrag för
flyktingmottagandet. Föregående år var bidraget totalt 4,4 miljoner kronor och avsåg extra
statsbidrag för flyktingmottagandet.
Kostnadsutjämning och införandebidrag
Kostnadsutjämningen syftar till att utjämna strukturella kostnadsskillnader mellan landets
kommuner. Under 2020 betalar kommunen 25,9 (7,5) miljoner kronor i kostnadsutjämning
vilket är 18,5 miljoner kronor lägre än 2018.
För att ge kommunen möjlighet till successiv anpassning ges kommunen införandebidrag
under år 2020-2022 och år 2020 får kommunen 21,1 miljoner kronor. Bidraget beräknas vara
11,6 miljoner kronor år 2021 och 4,7 miljoner kronor år 2022.
LSS-utjämning
Systemet syftar till att utjämna LSS-kostnaderna mellan landets kommuner och vid införandet
2005 betalade kommunen 4,5 miljoner kronor. År 2020 betalar kommunen 40,9 (45,3)
miljoner kronor till LSS-utjämningen vilket är en minskning med 4,4 miljoner kronor från år
2019.
Fastighetsavgift
Införandet av fastighetsavgiften år 2008 var neutral, både för den enskilda kommun och för
staten. Intäkterna från den kommunala fastighetsavgiften 2008 uppskattades till 12 miljarder
kronor och fördelades lika mellan kommunerna. Från 2009 har den årliga intäktsförändringen
från fastighetsavgiften tillförts varje kommun och adderats till det ursprungliga beloppet. För
år 2020 är det prognostiserade intäkten 43,1 miljoner kronor vilket är en ökning med 1,9
miljoner kronor jämfört med föregående år.

Skatteintäkter, utjämning och statsbidrag, mkr
Skatteintäkter

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Budget
2020

1 098,2

1 090,6

1 108,3

110,9

133,6

135,1

-7,7

-25,9

-23,8

0,0

21,1

21,1

LSS-utjämning

-45,3

-40,9

-40,8

Fastighetsavgift

41,3

43,1

43,6

4,4

44,7

3,2

1 201,8

1 266,3

1 246,7

Inkomstutjämning, regleringsavgift
Kostnadsutjämning
Införandebidrag

Generella statsbidrag
Summa
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2.6.12 Finansnetto och räntekostnader

Finansnettot, som utgörs av skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader,
har sedan 2018 förändrats negativt med 1,2 miljoner kronor. Finansiella kostnader har
minskat med 331 000 kronor. Finansiella intäkterna minskar med 1,5 miljoner kronor. Detta
beror i huvudsak på att utdelningen från Kommuninvest år 2020 minskat med motsvarande.
Finansiella intäkter
Finansiella intäkterna uppgår till 4,4 (5,9) miljoner kronor, varav 2,6 miljoner avser
borgensavgift från kommunens bolag. Övriga finansiella intäkter, 1,8 miljoner kronor,
kommer bland annat från kommunens koncernkonto och utdelningar och återbäring från
Kommuninvest.
Finansiella kostnader på långfristiga lån
Räntekostnaderna på långfristiga skulder ökar med 0,3 (-0,4) miljoner kronor till 10,0
miljoner kronor jämfört med år 2019. Ökningen beror bland annat på räntenivån och att
kostnaderna för derivat ökat. Kommunen har under 2020 inte tagit upp några nya lån.
Den totala genomsnittsräntan för kommunens långfristiga skulder uppgår till 1,27 (1,08)
procent. Jämfört med föregående år är det en ökning med 0,19 procentenheter.
2.6.13 Investeringar

Håbo kommun har år 1996 till 2019 investerat 2 265 miljoner kronor netto i anläggningar och
inventarier. Kommunens totala bokförda värde av anläggningar och inventarier uppgår 2020
till 1 932,6 (1 692,0) miljoner kronor.
Investeringsbudget exklusive exploateringsinvesteringar år 2020 uppgår till 382,4 miljoner
kronor inklusive ombudgeteringar från 2019 för pågående investeringsprojekt. Förbrukningen
av investeringsmedel uppgår till netto 244,3 (133,2) miljoner kronor efter avdrag för
offentliga investeringsbidrag.
Överskottet inom investeringarna är 138,1 miljoner kronor. Av överskottet avser 145,3
miljoner pågående projekt där tidplanen inte hållit. Dels är det projekt där
kommunfullmäktige beslutat om en totalbudget och där årets oförbrukade budget, totalt 109,2
miljoner kronor, överförs till kommande budgetår utan särskilt beslut. Dels är det övriga
investeringar med oförbrukad budget, 36,2 miljoner kronor, där nämnderna begär överföring
till nästa år och där beslut måste fattas av kommunfullmäktige.
När hänsyn tas till budgetomföring till kommande år, redovisas ett underskott om 7,4 miljoner
kronor år 2020.
Förutom de ordinarie investeringarna har det investerats inom exploateringsverksamheten för
54,4 (60,6) miljoner kronor och utgifter för omsättningstillgångarna har ökats med 1,8
miljoner (775 000) kronor. Främst är det investering i infrastruktur i Logistik Bålsta kv 3-4
25,5 miljoner kronor, Tvåhusplanen 16,3 miljoner, Lillsjöns företagspark 20,3 miljoner i år.
Årets utfall minskas med 25 miljoner kronor för Resecentrum som överförts från
exploateringsinvestering till kommunstyrelsens investering.
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Investeringar i anläggningar och inventarier år 1996-2021

2.6.14 Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen visar förändring av likvida medel under året uppdelade i kategorierna
löpande-, investerings- och finansieringsverksamhet.
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflödet från den löpande verksamheten är positivt och uppgår till 256,6 (136,6) miljoner
kronor.
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringsutgifterna för materiella tillgångar och exploateringen är 294,0 (195,7) miljoner
kronor. I anskaffningskostnader ingår pågående exploateringsprojekt med 54,4 (60,6)
miljoner kronor.
Finansieringen av investeringarna har skett genom det egna kassaflödet med 257,0 miljoner
kronor samt genom minskning av likvida medel om 37,0 miljoner kronor.
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Under året har ingen upplåning skett. Ingen upplåning har beslutats av kommunfullmäktige
för 2020. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgår till - 514 000 kronor.
Förändring av likvida medel
Likvida medel minskar med 38,0 (9,3) miljoner kronor och uppgår vid årets slut till 2,9 (40,8)
miljoner kronor.
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2.6.15 Låneskuld

Håbo kommun har många exploateringsprojekt på gång. Detta kommer att innebära att
kommunen kommer att få betydande inkomster från markförsäljning från olika intressenter
för etablering i kommunen. Samtidigt har kommunen utmaningar avseende investeringar för
infrastruktur, fastigheter och fritidsanläggningar. Enligt den 10-åriga investeringsplanen är
investeringsutgifterna för kommande åren beräknade till 3,1 miljarder kronor.
Skuldsättningsgraden är hög eftersom kommunen gjorde mycket omfattande investeringar
inom skolan under åren 1996 till 2003 och investeringsnivå kommer fortsatt att ligga på en
hög nivå. Kommunens externa långfristiga låneskuld uppgår till 783,7 miljoner kronor. Det
motsvarar en minskning från 35 800 kronor till 35 589 kronor per invånare 2 juni. Därutöver
har kommunen pensionsåtaganden på 293,0 (303,8) miljoner kronor eller 13 059 (13 391)
kronor per invånare 2 juni, en minskning med 332 kr/invånare. Under 2020 investerar
kommunen ca 297 miljoner kronor i fastigheter och anläggningar.
Skuldportföljen har en volym på 783,7 miljoner kronor. Den genomsnittliga räntan för hela
skuldportföljen uppgår till cirka 1,27 procent (1,08) procent.
Både den genomsnittliga räntebindningen och räntan har förändrats. Den genomsnittliga
räntenivån i portföljen har minskats med cirka 0,30 procentenheter.
Kommunen använder aktivt derivatinstrument för att säkra upp ränterisken på underliggande
lån. Av kommunens totala skuldportfölj har cirka 599 (315) miljoner kronor eller 76 (43)
procent av lånen säkrats upp med derivatinstrument med olika förfallostruktur eller till fast
räntebindning. Ränterisken vid en procents höjning av räntan uppgår till 1,8 miljoner kronor
på helår.
Räntebindning och Kapitalbindning

Skuldportföljens genomsnittliga kapitalbindning är 2,68 (3,27)år och den genomsnittliga
räntebindningen är 2,43 (2,86)år. Av portföljen har 20,26 (10,85) procent en kapitalbindning
på ett år eller kortare och 27,42 (26,8) procent har en räntebindning på ett år eller kortare.
Utan derivat hade 42,73 (53,6) procent av portföljen haft en räntebindning på ett år eller
kortare.
Med nuvarande låneportfölj har kommunen inga valutarisker eller kreditrisker. Kommunen
har inte placerat några tillgångar, därav föreligger inga risker avseende finansiella tillgångar.
2.6.16 Medfinansiering av Citybanan

Kommunfullmäktige beslutade år 2009 (KF § 98) att Upplands Lokaltrafik (Uppsala läns
landsting) ingick avtal med staten om medfinansiering av Citybanan. För Håbo kommuns del
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innebar detta att fullmäktige godkände en medfinansiering om 38,0 miljoner kronor jämte
indexuppräkning om 8,2 miljoner kronor. Slutbetalningen av medfinansieringen av Citybanan
gjordes år 2017 och har uppgått till 46,2 miljoner kronor för perioden 2013-2017 inklusive
indexuppräkningar.
Upplösningen, det vill säga avskrivningen av bidraget, påbörjades år 2013 innebärande en
avskrivning på kapitalbeloppet med 1,5 miljoner kronor år 2020, vilket belastar
resultaträkningen. Detta görs i enlighet med riksdagens beslut om ändring i lagen (1997:614),
5 kapitel 7 §, om kommunal redovisning. År 2013–2038 kommer den årliga
nedskrivningskostnaden om 1,5 miljoner kronor att belasta kommunens resultaträkning.
2.6.17 Soliditet

Soliditeten anger hur stor andel av kommunens tillgångar som finansieras med eget kapital
och ger en uppfattning om kommunens finansiella styrka på längre sikt. Utvecklingen av
soliditeten bestäms dels av resultatet, dels av hur tillgångar, avsättningar och skulder
förändras under året. Det finns ingen norm för vilken soliditet en kommun bör ha. Kommunen
strävar dock efter en hög soliditet eftersom det minskar kommunens finansiella kostnader.
Soliditeten för Håbo kommun år 2020 ökar något till 33,6 (33,1) procent. Det kan jämföras
med den ovägda genomsnittliga soliditeten för länets kommuner som år 2019 var 40,2
procent.
Om man även tar hänsyn till pensionsförpliktelserna, både de som redovisas som
ansvarsförbindelse, är soliditeten 19,9 (17,6) procent, att jämföra med den ovägda soliditeten
för länet år 2019 som var 16,1 procent.

2.6.18 Känslighetsanalys

Kommunens ekonomi är utsatt för påverkan från omvärlden. En känslighetsanalys som visar
förändringar i ett antal storheter ger följande riskexponering för år 2020:







Ökade löner med 1 procent - motsvarar cirka 8,8 miljoner kronor i ökade kostnader
Effektivisering med 1 procent - motsvarar cirka 12 miljoner kronor i sänkta kostnader
100 fler/färre invånare - motsvarar cirka 10 miljoner kronor i ändrade skatteintäkter
Räntan ökar med 1 procent - motsvarar cirka 3,1 miljoner kronor i ökade kostnader
Ökad upplåning 100 miljoner kronor - motsvarar cirka 1,5 miljoner kronor i ökade
kostnader
Förändrad skattesats 50 öre - motsvarar cirka 26 miljoner kronor i ändrade intäkter
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2.7

Balanskravsresultat

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25 §8 att anta lokala riktlinjer för god ekonomisk
hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv samt att reservera överskott
upparbetade från och med räkenskapsåret 2010-2012, enligt beräkning av ingående balans för
resultatutjämningsreserven, uppgående till 14,7 miljoner kronor.
De lokala riktlinjerna som kommunfullmäktige beslutade om har sin utgångspunkt i
kommunens ekonomiska ställning, vilka faktorer som främst påverkar verksamhet och
ekonomi i framtiden samt en bedömning av faktorernas betydelse och påverkbarhet. Det kan
exempelvis vara planerade investeringar, låneskulder och det totala pensionsåtagandets
påverkan på resultat och ställning. Av kommunens riktlinjer framgår att;
Reservering till resultatutjämningsfonden får göras om kommunens finansiella mål är
uppnådda med ett belopp som motsvarar den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar
som överstiger två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och
kommunalekonomisk utjämning. Detta eftersom kommunen har långfristiga skulder i form av
lån från externa kreditinstitutioner och ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser som
redovisas utanför balansräkning som kan belasta kommunens resultat i framtiden.
Dessutom krävs att överskottet överstigande två procent, enligt ovan i kommunens
resultaträkning, inte används likviditetsmässigt till att finansiera det årets investeringar.
Årets balanskravsresultat
Enligt 11 kap. 10 § LKBR ska upplysningar om årets resultat efter balanskravsjusteringar och
balanskravsresultatet redovisas i förvaltningsberättelsen. Vidare framgår att vid beräkningen
av balanskravsresultatet, som är kopplat till kommunallagens balanskrav, ska årets resultat
rensas för vissa poster som inte härrör från den egentliga verksamheten. Denna beräkning ska
ske enligt nedan tabell.
Balanskravsresultatet för året är positivt med 74,8 miljoner kronor varför balanskravet är
uppfyllt. I balanskravsresultatet är realisationsvinsten från årets fastighetsförsäljningar, 1,0
miljon kronor avdragna.
Eftersom kriterierna för avsättning till resultatutjämningsreserven inte uppfylls, avsätts inga
nya medel.
Resultatutjämningsreserven uppgår till 14,7 miljoner kronor 2020-12-31.
Balanskravsutredning, tkr
Årets resultat enligt resultaträkningen
Samtliga realisationsvinster (-)
Årets resultat efter balanskravsjusteringar

2018

2019

2020

43 958

26 858

75 764

-33 761

-25 158

-982

10 197

1 700

74 782

10 197

1 700

74 782

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
Användning av medel från resultatutjämningsreserv
Årets balanskravresultat
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2.8
2.8.1

Väsentliga personalförhållanden
Kommunen

Personalredovisning
Kommunen är en personalintensiv verksamhet, där kommunens medarbetare är de som
dagligen skapar värdet i alla våra verksamheter som kommer våra invånare till gagn.
Redovisningen bygger på ett antal nyckeltal från kommunens personalsystem som ger
grundläggande information om personalsituationen:
Tillsvidareanställd – det som i dagligt tal kallas fast anställning. En anställning som enligt
avtal pågår tills uppsägning sker från någon part. En tillsvidareanställning kan vara på heleller deltid och är i regel månadsavlönade.
Visstidsanställd – en anställning med ett fastställt slutdatum. Det kan vara ett vikariat eller en
allmän visstidsanställning så kallad AVA, på hel- eller deltid. Visstidsanställningar i denna
redovisning avser tidsbegränsade anställningar med månadslön.
Timavlönad - avser tidsbegränsade anställningar som erhåller timlön.
Årsarbetare – samtliga anställda (månadsavlönade, timavlönade samt hel- och deltid) i en
given grupp eller kategori, omräknat till heltidstjänster. Detta är vanligtvis det begrepp som
används när man i jämförande syfte beskriver volymen anställda sätt till arbetade timmar
utifrån heltidsmåttet 1980 bruttoarbetstimmar.
Anställningar och årsarbetare
Antalet tillsvidareanställda 2020 uppgick till 1397, vilket innebär en ökning om 2,3 procent
jämfört med 2019. Gruppen visstidsanställda (månadsavlönade) minskade med motsvarande
22 anställningar jämfört med föregående år. Sätt till årsarbetare ökar antalet med 1,5 procent
jämfört med året innan. Under de senaste fyra åren har kommunen ökat den totala volymen
årsarbetare med 6,0 procent.
Utifrån antalet årsarbete ser vi att kommunen som arbetsgivare årligen växer, vilket är en
naturlig effekt av att fler väljer att bosätta sig i Håbo kommun. Tillväxten av fler producerade
arbetstimmar beror främst av en ökad efterfrågan av barnomsorg, skola samt vård och
omsorg, vilket är kommunens största verksamheter.
Håbo kommun

2017

2018

2019

2020

Tillsvidareanställda

1 303

1 328

1 365

1 397

218

217

219

197

Totalt antalmånadsavlönade

1 521

1 545

1 584

1 594

Antal årsarbetare inklusive timavlönade

1 535

1 552

1 603

1 627

-

1,2 %

3,3 %

1,5 %

1 194

1 222

1 253

1 262

andel kvinnor %

78,5 %

79,1 %

79,1 %

79,2 %

Andel män %

21,5 %

20,9 %

20,9 %

20,8 %

47,2

46,3

45,1

44,6

Tidsbegränsade, månadsavlönade

Utveckling av antalet anställda jämfört
med året innan
Varav kvinnor

Medelålder

Not: Urvalet är per den 1 november för samtliga månadsavlönade som arbetar under HÖK.
Timavlönade ingår endast i urvalet gällande antal årsarbetare.
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Prognosen för 2021 är att kommunen fortsatt kommer växa, sätt till antalet årsarbetare, då
kommunen från och med 1 februari 2021 tar in ett äldreboende i egen regi samt ser en ökning
gällande biståndsbeslut inom hemtjänst. Inom barnomsorg och skola kommer behovet av den
kommunala servicen fortsätta öka genom utbyggd grundskola och nybyggd förskola, vilket
inte kommer påverka kommunens personalstat, då utbyggnaden främst sker av privata aktörer.

Tillsvidare

Tidsbeg.

Månadsavl
önade

Antal
årsarbetar
e

Andel
Kvinnor

Andel
Heltid

Barn- och
utbildningsförvaltningen

780

139

919

909

80,00 %

84,20 %

Socialförvaltningen

381

40

421

460

85,30 %

58,00 %

Tekniska förvaltningen

102

5

107

109

62,60 %

93,50 %

Kommunstyrelsens

78

3

81

83

74,10 %

95,10 %

Kultur- och
Fritidsförvaltningen

31

5

36

36

61,10 %

75,00 %

Bygg- och miljöförvaltningen

25

5

30

30

53,30 %

100,00 %

1 397

197

1 594

1 627

79,00 %

78,50 %

Förvaltning

Håbo kommun

Jämställdhet och sysselsättningsgrad
Kommunen som arbetsgivare är en kvinnodominerad organisation där 79 procent av de
månadsavlönade är kvinnor. Håbo kommun arbetar aktivt med jämställdhet inom en rad
områden, exempelvis genomförs en årlig lönekartläggning som har i uppgift att undersöka
eventuella osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. ”Heltidsresan” är ett
partsgemensamt projekt som är kollektiv avtalat med kommunal, som syftar till att utreda och
utöka antalet heltidsanställningar inom den kommunala sektorn. Arbetstid, bemanning och
schemaläggning är viktiga komponenter för att skapa en hållbar arbetsmiljö och heltid som
norm, där Håbo kommuns förskola beslutat att erbjuda samtliga nyanställda heltid.
Kommunens totala sysselsättningsgrad, bland de månadsavlönade, medarbetarna uppgick
under året till 94 procent, vilket innebär att den genomsnittliga medarbetaren arbetar 94
procent av en heltid. 79 procent av kommunens medarbetare arbetar heltid vilket är en
minskning jämfört med 2019 där 80,3 procent av medarbetarna var heltidsanställda. 80,3 %
var 2019 genomsnittet bland alla Sveriges kommuner.
Socialförvaltningen är den som har lägst antal heltidsarbetande vilket främst grundar sig i
vård och omsorgsnämndens verksamheter. Deltidsarbetet inom vård och
omsorgsverksamheten grundar sig i verksamhetens behov och i den fysiska planeringen av
våra boenden. Verksamheten har utträtt möjligheten till att erbjuda fler heltid, vilket skulle
innebär en betydande kostnadsökning. Socialförvaltningen kommer initiera ett större projekt
gällande bemanningsplanering under 2021, där heltid som norm kommer vara inkluderat.
Personalomsättning och pensionsavgångar
Personalomsättningen uppgick 2020 till 11 procent, vilket motsvarar 151 personer som
avslutat sin anställning i kommunen. Den genomsnittliga personalomsättningen under
perioden 2017-2020 gällande pensionsavgångar är 2 procent, vilket även är prognosen
kommande år. Detta innebär att kommunens verksamheter fortsatt behöver ha en god
planering gällande kompetensöverföring till nya medarbetare och att medelåldern fortsatt
kommer att falla.
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Under 2020 slutade 129 medarbetare av annan anledning än pension vilket motsvarar 9,4
procent av de tillsvidareanställda. Personalomsättningen, tillsammans med att kommunen
växer, innebär att en stor andel av chefernas tid går åt till att rekrytera nya medarbetare för att
kompensera för de som slutar samtidigt som vi behöver bli fler för att möta behovet av den
kommunalservicen.
Håbo kommun,
Avgångar

2017
Antal

2017 %

2018
Antal

2018 %

2019
Antal

2019 %

2020
Antal

2020 %

Pensionsavgångar

37

2,9 %

24

1,8 %

26

1,9 %

22

1,6 %

Personalomsättning
, exkluderat
pensionsavgångar

141

11,0 %

147

11,2 %

120

8,8 %

129

9,4 %

Totalt

178

13,9 %

171

13,0 %

146

10,7 %

151

11,0 %

Not: Urvalet gällande avgångar gäller tillsvidareanställda med avgångskoder 91, 94 och 95.
Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron bland kommunens månadsavlönade uppgick 2020 till 8,3 %, vilket i
arbetstid motsvarar 124 heltidsarbetande, som under året varit frånvarande på grund av
sjukdom. Jämfört med 2019 har sjukfrånvaron ökat med 2,2 procentenheter.
Den betydande ökningen gällande sjukfrånvaron beror på den ökade korttidssjukfrånvaron, till
följd av rådande pandemi. Covid-19 har inneburit stora förändringar i kommunens
verksamheter kopplat till nationella och regionala rekommendationer samt förändrad
lagstiftning, kopplad till karensavdrag, sjuklöneregler och själva pandemin i sig.
Sjukfrånvaro 2020 – förvaltningarna i jämförelse
Total
sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i
antal årsarbetare

Sjukfrånvaro > 60
dagar, andel

Sjukfrånvaro> 60
dagar, i
årsarbetare

Barn- och
utbildningsförvaltningen

8,1 %

70,8

30,5 %

21,7

Socialförvaltningen

10,0 %

38,2

31,8 %

12,3

Tekniska förvaltningen

9,9 %

10,4

38,6 %

4

Kommunstyrelsens

2,9 %

2,4

39,0 %

0,9

Kultur- och
Fritidsförvaltningen

3,8 %

1,3

23,1 %

0,3

Bygg- och miljöförvaltningen

3,7 %

1,1

27,7 %

3

Håbo kommun

8,3 %

124,2

31,6 %

42,2

Förvaltning
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Den största andelen sjukfrånvaro genereras av medarbetare som är frånvarande mellan 2-14
dagar, så kallad korttidssjukfrånvaro. Korttidssjukfrånvaron är utifrån ett kort perspektiv den
frånvaro som genererar störst kostnad för kommunen, då sjukfrånvarande medarbetare
erhåller sjuklön samtidigt som verksamheten behöver tillsätta en vikarie.
Kommunen har under senaste åren arbetat med korttidssjukfrånvaroprojektet, vars mål är att
tidigt identifiera ohälsa samt att sätta in tidiga åtgärder vid upprepat frånvaro. I detta arbete
har kommunens chefer, personalavdelning och företagshälsovård haft en viktig roll i att
genomföra hälsosamtal samt att samordna hanteringen av samtal och åtgärder.
Uppdelning av sjukfrånvaro

Andel Dag 1

Andel Dag 2-14

Andel Dag 15-90

Andel Dag 91-

2019

15,40 %

38,40 %

21,00 %

25,20 %

2020

13,40 %

44,30 %

21,20 %

21,10 %

Gällande långtidssjukfrånvaro är kommunen skyldig att arbeta löpande med arbetslivsinriktad
rehabilitering, för att motverka att medarbetarna hamnar i långvarig sjukdom. Att gå till
jobbet är för den enskilde en viktig faktor för en god hälsa, då ett arbete innebär rutiner,
socialt utbyte och ett syfte med sin tillvaro.
Av den totala sjukfrånvaron 2020 utgör andelen över 90 dagars sammanhängande
sjukfrånvaro 21,1 procent. För att fortsätta rehabiliteringsarbetet kommer kommunen
intensifiera arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet under 2021. Detta genom att utveckla en
arbetsmiljöpolicy samt att förtydliga rehabiliteringsarbetet ytterligare genom tydliga roller,
ökad kompetens bland chefer samt med ett utökat fokus inom det förebyggande och
hälsofrämjande perspektivet, med fokus på tidiga insatser.
Håbo kommun

2017

2018

2019

2020

6,60 %

6,90 %

6,10 %

8,30 %

Kvinnor

7,40 %

7,70 %

6,90 %

9,40 %

Män

4,80 %

4,70 %

4,10 %

5,10 %

20-29 år

8,40 %

8,10 %

6,60 %

9,20 %

30-39 år

4,90 %

6,10 %

4,80 %

7,50 %

40-49 år

5,60 %

6,50 %

5,90 %

7,90 %

50-59 år

8,20 %

7,90 %

8,00 %

10,00 %

60- år

8,00 %

7,60 %

6,10 %

8,20 %

Total sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro uppdelat på kön

Sjukfrånvaro uppdelat på ålder

Under 2020 har samtliga sjukfrånvaroperspektiv ökat. De grupper som ökat mest är kvinnor
och medarbetare som är mellan 20-39 år. Den stora ökningen bland kvinnor beror troligen på
pandemins stora påverkan inom vård och omsorg-, skola- och förskolans verksamheter.
Dessa tre verksamheter är kvinnodominerade och har upprätthållit ordinarie verksamhet trots
pågående pandemi, utan möjlighet till social distans. Det mer typiskt manliga yrkena, inom
kommunens verksamheter, har inneburit betydligt större möjligheter till social distans och
möjlighet till hemarbete.
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2.9
2.9.1

Förväntad utveckling
Långsiktig finansiell analys 2020 - 2030

År 2017 gjordes en utredning av Sveriges kommuner och regioner (SKR) om hur kommunens
långsiktiga ekonomi skulle utvecklas under en tio års period utifrån olika tillväxttakter. Inför
budgetprocessen för år 2020 gjordes en uppföljning av utredningen och som redovisades till
kommunstyrelsen inför budgetprocessen för år 2020-2022. Den långsiktiga finansiella
analysen gjordes med tanke på de stora demografiska förändringar som väntas de kommande
åren. Enligt SCB:s befolkningsprognos och kommunens bostadsförsörjningsplaner kommer
de beräknade demografiska behoven att överstiga skatteintäkterna de kommande tio åren.
Utredningen redovisade också att den förväntade befolkningsökningen leder till att såväl
behoven av, som kostnaderna för, kommunal verksamhet kommer att öka. Den verksamhet
som sticker ut vad beträffar det demografiska trycket är framför allt äldreomsorgen.
Detta och en hög investeringsvolym i verksamhetsfastigheter, fritidsanläggningar och teknisk
infrastruktur under de närmaste åren måste finansieras. En viktig grundpelare är då att
redovisa ett resultat som finansierar merparten av investeringarna för att slippa öka
skuldsättningen alltför kraftigt i kommunen. Då kommer framtida generationer inte tvingas
finansiera det som tidigare generationer har konsumerat, utan kan istället få använda sina
skatteintäkter fullt ut för egen konsumtion.
Sammanfattande bedömning om kommunens långsiktiga ekonomi är att det planerade
bostadsbyggandet och den befolkningsökning som följer av densamma är nödvändig för
kommunens framtida tillväxt.
Men liksom för de flesta kommuner står Håbo kommun inför stora utmaningar. Om inte
staten skjuter till mer pengar måste kommunen antingen höja skatten eller vidta åtgärder som
kraftigt sänker kostnaderna (alternativt både och).
Förändringar som gjordes i kostnadsutjämningen mellan kommunerna och som var till Håbo
kommuns nackdel kommer också att begränsa det ekonomiska utrymmet de kommande åren.
Det kan också bli svårt att genomföra planerade investeringar. För att hålla de finansiella
kostnaderna nere krävs ett bra resultat, minst 2 procent per år men helst 4 procent och att
kommunen fortsätter stärka resultatnivån de kommande åren.
2.9.2

God ekonomisk hushållning och budgetföljsamhet

Budgetföljsamhet
Med ansträngd ekonomisk situation framöver krävs bättre budgetföljsamhet för att uppnå god
ekonomisk hushållning. Några av kommunens nämnder har haft svårigheter att bedriva
verksamheten inom de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige beslutat. Åtgärder för att
komma tillrätta med underskottet har inte vidtagits i tid. Kommunen har klarat balanskrav
tidigare tack vare intäkterna av engångskaraktär från reavinster, investeringsbidrag och med
från statliga tillskott. Vid investeringsbeslut för kommunala anläggningar måste mer fokus
läggas på tillkommande kostnader att sköta den löpande driften och för att sköta den löpande
underhåll som investeringarna medför.
God ekonomisk hushållning
Många kommuner och landsting har en ansträngd ekonomisk situation, samtidigt som
behoven av välfärdstjänster ökar. De måste även leva upp till lagreglerna för god ekonomisk
hushållning. Grundtanken bakom god ekonomisk hushållning är att dagens kommuninvånare
ska finansiera sin egen välfärd och inte förbruka vad tidigare generationer tjänat ihop. Annars
skjuts betalningar upp till framtida generationer. God ekonomisk hushållning förutsätter
därför överskott över tiden.
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Ett skäl är att investeringsnivån oftast är högre än de avskrivningar på investeringar som
årligen belastar resultatet. Det behövs ett överskott för att finansiera investeringar, annars
måste kommunen öka sin upplåning eller frigöra resurser exempelvis genom försäljningar av
anläggningstillgångar eller minska verksamhetens kostnader.
Ett annat motiv är att de pensionsrättigheter som anställda tjänat in före år 1998 inte är
finansierade. Dessa rättigheter måste därför finansieras nu eller i framtiden.
Redovisningsmetoden (den så kallade blandmodellen) innebär att dessa åtaganden inte
bokförs som skulder i balansräkningen och att värdesäkringen inte kostnadsförs. För
närvarande innebär det bland annat att kommunen redovisar lägre kostnader än vad som varit
fallet om alla pensionskostnader hade beaktats. Om ett antal år blir förhållandet det omvända.
Ett tredje motiv för överskott är att kommunen bör ha en buffert för att kunna möta oväntade
händelser eller sämre tider, utan att behöva göra drastiska nedskärningar i verksamheten.
God ekonomisk hushållning handlar dock inte enbart om att få ekonomin för helheten att gå
ihop. Minst lika viktigt är att organisationen arbetar effektivt och att verksamheterna utför de
uppdrag som politiken och de ekonomiska ramarna ger. Det innebär ett ständigt arbete i hela
organisationen så att uppdrag, resursfördelning och ansvar är tydliga.
2.9.3

Personalförsörjning

Landets kommuner står inför en stor kompetensutmaning när antalet barn och gamla ökar
betydligt mer än de i arbetsför ålder. Utmaningens omfattning varierar i olika delar av landet.
Det krävs förändrade arbetssätt för att välfärdstjänsterna även framöver ska hålla en god eller
förbättrad kvalitet. En möjlighet är att utveckla nya sätt att arbeta med digital teknik.
Ny teknik, förändrat arbetssätt och arbetsorganisation blir nödvändigt för att klara välfärden.
Om inte förändringar genomförs behövs en ökning av antalet personer i arbetsför ålder som
börjar arbeta inom välfärden. Historiskt sett i landets kommuner har välfärdstjänsterna växt
med en halv till en procent mer än vad befolkningsförändringarna krävt på grund av ökad
ambitionsnivå på nationell och lokal nivå.
Dessutom har kommunerna utmaningar i form av en ökande personalomsättning samt
kommande pensionsavgångar och är beroende av en säkrad kompetensförsörjning för att klara
att leverera tjänster med kvalitet till sina medborgare.
2.9.4

Förväntad utveckling i verksamheten

Kommunstyrelsen
Pandemin kommer även fortsättningsvis påverka kommunstyrelsens verksamheter genom
distansarbete och digitala möten. Från 1 januari 2021 inkluderas även måltidsservice,
fastighet, internservice och lokalvården i kommunstyrelsens verksamhet. En översyn av dessa
verksamheter kommer att ske under kommande år.
Kommunfullmäktiges budgettilldelning för 2021 innebär att en effektivisering motsvarande
28,4 miljoner kronor behöver ske under året inom kommunstyrelsens verksamheter. För att
minska underskottet kommer kommunstyrelsens förvaltning under att året se över vilka
verksamheter som skulle kunna vara lämpliga att utsättas för konkurrens.
Kommunstyrelsens förvaltning kommer att omorganiseras. En omorganisation där
synergieffekterna ska tas tillvara och där förvaltningen behöver förändra sitt arbetssätt. Vissa
verksamheter inom kommunen behöver centraliseras och andra verksamheter behöver
decentraliseras. Ett förslag på omorganisation presenteras under våren 2021.
Kommunstyrelsen ansvarar även för plan- och exploateringsverksamheten och
näringslivsverksamheten. Under halvårsskiftet 2021 föreslås dessa verksamheter
omorganiseras till kommunens nya samhällsbyggnadsförvaltning. En förvaltning som samlar
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kommunens olika samhällsbyggnadsverksamheter.
Då alla dessa omorganiseringen kräver både tid och planering så kommer 2021, framförallt
vara ett år som präglas av ett inre arbete för att skapa nya arbetssätt. Det är viktigt att i denna
dynamiska process inte tappa bort kärnuppdraget för kommunstyrelsens förvaltning, så som
att leda och samordna planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och
verksamheter Samt säkerställa att kommunfullmäktiges tre övergripande mål för
mandatperioden uppnås.
Ett speciellt fokus kommer att läggas på kommunens styr- och ledningssystem samt
näringslivsperspektivet under det kommande året.
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsförvaltningen står inför stora utmaningar gällande behöriga lärare i både
förskola och skola, beroende på stora pensionsavgångar och krav på kompetens. Enligt
Skolverket behöver omkring 188 500 lärare och förskollärare examineras från
lärarutbildningen fram till 2033, för att täcka behovet i riket. Med dagens nivåer av antal
nybörjare och andel studenter som tar examen kommer omkring 144 000 examineras till
2033. Jämfört med Skolverkets förra lärarprognos innebär det att den beräknade framtida
bristen minskar, men läget är fortsatt bekymmersamt. Behovet för skolor och förskolor att
rekrytera nya lärare och förskollärare kommer även fortsättningsvis vara stort, framförallt de
närmaste fem åren.
Ökade krav på kontinuitetshantering vid samhällsstörning, gör att såväl förvaltning som
enskilda enheter behöver arbeta med att ta fram kontinuitetsplaner för att minska sårbarheten.
Digitaliseringen ökar vilket ställer större krav på organisationen. De flesta nationella prov
väntas bli obligatoriskt att genomföra digitalt inom närmsta åren (2023). Redan nu genomför
våra åk 9 uppsatsdelarna i svenska och engelska digitalt. Ökade behov och krav på digital
hantering såväl externt som internt medför ökade behov av administrativa stödsystem.
Ökat antal barn och elever kommer att ställa högre krav på förskole- och skolplatser.
Byggnader behöver ses över och/eller byggas om, samt nya byggnader behövs för att möta
kommande behov. Inom grundskolan har flera skolor ett högt söktryck och behovet är större
än antal platser. I vissa årskurser finns få lediga platser på enstaka skolor, för övrigt är det
fullt. Fridegårdsgymnasiets höga söktryck gör att konkurrensen om platserna ökar.
Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020, vilket ställer höga krav på att få med barnets
perspektiv i alla beslut, såväl i barn- och utbildningsnämnden som i hela Håbo kommun.
Rutiner behöver skapas i alla processer för att möjliggöra detta.
En utmaning är också den förändrade timplanen med omfördelning från elevens val till
matematik och idrott, som medför ett rekryteringsbehov av en redan svårrekryterad kategori
lärare, samt ökade lönekostnader.
Socialnämnden
Effekter av den pågående pandemin kommer fortsatt ha stor påverkan på kommunen.
Socialnämndens ansvar för individ och familjeomsorgen innebär att när social ohälsa,
missbruk och arbetslöshet ökar är det Socialnämnden som får ökade kostnader. Nämnden har
haft en ökad ärendemängd under året både gällande utredningar för barn och unga men även
för familjerätten. Det finns en ökad våldsproblematik, konflikter mellan föräldrar, våld mot
barn, separationer samt barn och unga som inte går till skolan. Detta medför fler och svårare
ärenden och ökad utredningstid. Under 2020 det skett en kraftig ökning av orosanmälningar
gällande barn och placeringar. Även ärenden gällande vuxna har ökat vilket kan medföra
kostnader för placeringar på jourboende. Nämnden konstaterar att det är mycket viktigt att
prioritera arbetet mot våld i nära relationer. Användandet av alkohol och narkotika ökar bland
unga i Sverige, så också i Håbo. För att kunna ge ett effektivt och kvalitativt stöd kommer
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antalet tjänster på ungdomsteamet att utökas.
Pandemin har fördjupat den pågående lågkonjunkturen. Arbetslösheten förväntas stiga i
Sverige till närmare 11 % första halvåret 2021. Håbo kommun är en pendlingskommun och
har många små företag som är känsliga för konjunktursvängningar. Enligt regionens prognos
förväntas därför Håbo drabbas hårdare en andra kommuner i länet. Öppet arbetslösa i Håbo i
dec 2020 är 430 personer jämfört med dec 2019 då det var 284 personer, en ökning med 51,4
procent.
Till följd av en ökad arbetslöshet, förväntas sökande till ekonomiskt bistånd öka. Ungdomar
och nyanlända är två stora grupper som riskerar stå utanför arbetsmarknaden. Flertalet av de
som redan idag står långt från arbetsmarknaden kommer ha ännu längre väg ut i egen
försörjning.
En arbetsmarknadsenhet startas under våren 2021 för att möjliggöra tidiga insatser för att fler
ska komma ut i arbete eller sysselsättning och lägre beroende av ekonomiskt bistånd.
Vård- och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden kommer även fortsättningsvis att påverkas av den rådande
pandemin. Vaccinationerna som ska genomföras under 2021 kommer medföra stora
arbetsinsatser i flera verksamheter. Fortsatt arbete med att ta fram arbetssätt och rutiner för en
säker vård- och omsorg kommer att prägla framför allt äldreomsorgen även under 2021.
Verksamheter som varit stängda eller bedrivits i anpassad form ska hitta tillbaka till en ny
vardag.
Den demografiska utvecklingen, där gruppen 80 år eller äldre beräknas fördubblas fram till år
2030, innebär stora utmaningar att strategiskt planera inför framtiden, speciellt när det gäller
utvecklingen inom äldreomsorgen. Förvaltningen ser även en volymökning gällande
verksamheter inom LSS. Inom nämndens verksamheter för personer med
funktionsnedsättning fortsätter omställningsarbete mot ett mer pedagogiskt paradigm med
rättighetslagstiftningen som utgångspunkt.
Ändrad ansvarsfördelning mellan region, primärvård och kommun ställer fortsatt krav på
nämndens hälso- och sjukvårdsorganisation. Arbetet med effektiv och nära vård 2030
kommer att intensifieras under de kommande åren. Äldreomsorgens och hemsjukvårdens
organisation och förutsättningar kommer med stor sannolikhet även att förändras och
påverkas av nationella beslut i spåren av den pågående pandemin. Förväntade förändringar
gällande anställningsvillkor för medarbetare inom nämndens ansvarsområde kan komma att
medföra ökade kostnader.
Resvanorna med färdtjänst och riksfärdtjänst har kraftigt förändrats under rådande pandemi.
Förvaltningens bedömning är att resandet kommer att återgå till ett normalläge från och med
år 2022.
Förvaltningen ser ett fortsatt stort behov av att utveckla välfärdstekniken inom nämndens
områden. Vidare ser förvaltningen ett fortsatt behov att systematiskt följa och utveckla
kvaliteten inom nämndens verksamhetsområden. Upphandling av nytt verksamhetssystem
kommer att ta mycket tid och fokus i anspråk.
Bygg- och miljönämnden
Den relativt sett höga byggtakten för bostäder under senare år i Håbo kommun bedöms
minska något kommande år. Ett antal detaljplaner med stora volymer byggrätter är dock på
väg mot sitt slutskede i planprocessen. Det följer alltid en tid av projektering, upphandling,
bedömning av marknaden och så vidare innan en bygglovsansökan upprättas och byggstart
kan ske.
Bygg- och miljöförvaltningen har som målbild att förenkla myndighetsutövningen för såväl
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invånare och företagare som för handläggare. Förvaltningen har som ambition att utveckling
av digital handläggning och successivt ökad automatisering fortsatt ska vara i fokus. För att
kunna fullfölja planen är förvaltningen beroende av att medel beviljas från kommunstyrelsens
pott för digitalisering alternativt att verksamheten så småningom uppvisar ett överskott
kopplat till högre intäkter än budget.
Det finns ett stort behov av flygfotografering, laserscanning och kartering för att kunna ha
aktuell baskarta för kommunens tätorter. Kostnad för det är svårt att skapa utrymme för inom
tilldelad driftsram som inte beaktar sådant behov. I länet har kommunerna gjort en gemensam
upphandling och ramavtal är tänkt att träffas i början av nästa år. Genom att samarbeta i länet
bedöms kostnaden bli avsevärt lägre än om varje kommun ska upphandla var för sig.
Förvaltningen vill verka för att erhålla finansiering för att genomföra detta april/maj 2022.
Kommande verksamhetsår planeras en omorganisation träda i kraft vid halvårsskiftet för en
ny samhällsbyggnadsförvaltning där bland annat bygg- och miljönämndens verksamhet ingår.
Där kommer också plan- och exploatering, gata/park, VA, avfall och näringsliv att finnas.
Bygg- och miljöförvaltningen som förvaltning upphör då. Det är mycket som ännu är oklart
med funktioner, roller, bemanning, processer, budget och liknande.
En av våra stora utmaningar är tillgången till arbetskraft. Kommunen ligger i en tillväxtregion
och konkurrensen om arbetskraft är hård från såväl andra kommuner som privata företag.
Utmaningen de kommande åren är att både lyckas behålla personal och att vara en attraktiv
arbetsgivare vid nyrekryteringar.
Kultur- och fritidsnämnden
Anläggning och lokaler
Fortsatt stort fokus på logistik, lokaler och drift. Ökade insatser 2021 inom kommunens naturoch friluftsområdena för att öka besöksvärdena. Multiarena och fotbollsutredningar klara för
beslut 2021 som en del av kommunens lokalförsörjningsplan. Planering/utredning av
kulturlokal och aktivitetsområde för unga i Skokloster och i anslutning till fritidsgården.
Insatsen är en del av centrumbildningen ii Skokloster samspel med Håbohus utveckling. Nytt
aktivitetsområde vid ishallen. Temporär klubblokal för Håbo FF vid Futurum byggs under
2021. Uppsägning av Kalmarvägen 5 innebär flytt av Fritidsbank till landstingshuset. Nya
lokaler
behöver lokaliseras för de föreningar som idag har verksamhet på Kalmarvägen 5.
Framtagning av sidor för förvaltningens olika byggprojekt däribland simhall och
aktivitetsområdet vid ishallen.
Allmänkultur: Under 2021 förväntas arrangemang inte kunna genomföras under våren fram
till juni. Håbo festdag planeras enligt plan. Föreningar kommer behöva ekonomiskt stöd
genom lättnader istället för arrangemangsbidrag.
Bibliotek: Coronapandemin kommer att fortsätta påverka verksamheten under första halvåret,
kanske
längre. Biblioteket fortsätter med reducerade öppettider. Programverksamheten fortsätter på
ett minimum med enbart digitala programpunkter.
Tekniska nämnden
Under 2021 kommer tekniska förvaltningen utvecklas och förändras för att bli en ny
organisation för samhällsbyggnad tillsammans med bygg, miljö, plan- och exploatering.
Håbo kommun bygger ut många nya bostadsområden med ny infrastruktur i form av gator,
gång- och cykelvägar, gatubelysning, grönområden och lekplatser. All denna nya infrastruktur
kräver drift och underhåll.
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VA
Den kommande utbyggnaden i kommunen av kommunala anläggningar och byggnader
kommer att ha stor påverkan på kommunens driftkostnader under de kommande åren.
Avseende vatten- och avloppssystemen kommer höjda krav på rening och
klimatförändringarna kräva åtgärder för att anpassa systemen.
Avfall
Samverkan sker med Sigtuna, Knivsta och Upplands-Bro kommuner genom ett
samverkansavtal. Detta medför stora samordningsvinster och personalresurser såsom att
driftledare och kommunikatör samnyttjas.
Utförligare redovisning finns i nämndernas verksamhetsberättelser
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3 Resultaträkning
No
t

Koncern
Bokslut
2019

Koncern
Bokslut
2020

Kommun
Bokslut
2019

Kommun
Bokslut
2020

Kommun
Budget
2020

Verksamhetens intäkter

3

493 033

518 685

374 071

388 525

309 110

Verksamhetens kostnader

4

-1 555 451

-1 582 020

-1 481 917

-1 505 200

-1 449 086

Avskrivningar

5

-96 518

-101 534

-60 203

-65 810

-69 893

-1 158 936

-1 164 869

-1 168 049

-1 182 485

-1 209 869

tkr

Verksamhetens
nettokostnad
Skatteintäkter

6

1 098 237

1 090 563

1 098 237

1 090 563

1 108 296

Generella statsbidrag och
utjämning

7

103 491

175 723

103 491

175 723

138 399

42 792

101 417

33 679

83 801

36 826

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

8

3 335

1 736

5 916

4 371

2 471

Finansiella kostnader

9

-17 809

-17 688

-12 738

-12 408

-16 067

28 318

85 465

26 857

75 764

23 230

28 318

85 465

26 857

75 764

23 230

Resultat efter finansiella
poster
Extraordinära poster
(netto)
ÅRETS RESULTAT
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4 Balansräkning
Not

Koncern
Bokslut 2019

Koncern
Bokslut 2020

Kommun
Bokslut 2019

Kommun
Bokslut 2020

Mark, byggnader och tekniska
anläggningar

11

2 642 900

2 931 243

1 670 974

1 903 868

Maskiner och inventarier

12

36 607

46 814

21 054

28 769

Finansiella anläggningstillgångar

13

16 004

16 004

13 035

13 035

Bidrag till statlig infrastruktur

14

27 360

25 840

27 360

25 840

2 722 871

3 019 901

1 732 423

1 971 512

Tkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd med mera

15

30

1 423

30

1 423

Exploateringsfastigheter

16

33 064

33 854

8 498

9 602

Fordringar

17

122 423

114 514

116 270

105 449

Kassa och bank

18

83 189

4 918

40 811

2 850

238 706

154 709

165 609

119 324

2 961 575

3 174 609

1 898 032

2 090 837

717 336

802 799

627 401

703 164

I: Årets resultat

28 318

85 465

26 858

75 763

II: Resultatutjämningsreserv

14 700

14 700

14 700

14 700

674 318

702 634

585 843

612 701

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH
SKULDER
Eget kapital
Eget kapital

19

IIII: Övrigt eget kapital
Avsättningar
Pensioner

20

123 604

134 779

115 829

125 846

Övriga avsättningar

21

18 892

18 404

0

0

142 496

153 183

115 829

125 846

Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

22

1 789 681

1 815 727

873 082

899 127

Kortfristiga skulder

23

312 062

402 899

281 720

362 700

Summa skulder

2 101 743

2 218 626

1 154 802

1 261 827

SUMMA SKULDER OCH EGET
KAPITAL

2 961 575

3 174 609

1 898 032

2 090 837

293 054

287 563

293 054

287 563

63 020

56 143

63 020

56 143

893 045

893 016

893 045

893 016

Pensionsförpliktelser

25

Varav löneskatt
Borgen och ansvarsförbindelser
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5 Kassaflödesanalys
Koncern
Bokslut
2019

Koncern
Bokslut
2020

Kommun
Bokslut
2019

Kommun
Bokslut
2020

Årets resultat

28 318

85 465

26 858

75 763

Justering för av- och nedskrivningar

96 518

101 534

60 203

65 810

Justering för gjorda avsättningar

12 925

10 687

11 939

10 017

1 520

1 520

1 520

1 520

139 281

199 206

100 520

153 110

Ökning/minskning av periodiserade
anslutningsavgifter

19 129

14 160

19 129

14 160

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar

-8 131

7 908

-6 605

10 820

Ökning/minskning av förråd och
exploateringsfastigheter

14 359

-2 184

14 423

-2 497

Ökning/minskning av kortfristiga skulder

-11 365

90 835

9 100

80 980

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

153 273

309 925

136 567

256 573

Investeringar i materiella
anläggningstillgångar

-169 011

-348 512

-133 872

-254 330

Försäljning av materiella
anläggningstillgångar

0

0

0

0

Utrangering av materiella
anläggningstillgångar

613

659

0

599

Investeringsbidrag materiella
anläggningstillgångar

625

10 006

625

10 006

0

0

0

0

-60 550

-54 412

-60 550

-54 412

-1 876

4 576

-1 876

4 117

Försäljning av finansiella
anläggningstillgångar

0

0

0

0

Köp av finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

-230 199

-387 682

-195 673

-294 020

50 000

0

50 000

0

0

0

0

0

-72

-329

-72

-329

-157

-185

-157

-185

tkr

not

Den löpande verksamheten

Justering för övriga ej
likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före
förändring av rörelsekapital

26

Kassaflöde från förändringar i
rörelsekapitalet

Investeringsverksamheten

Köp av mark
Pågående exploateringsprojekt
Omklassificeringar

Kassaflöde från
investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Amortering av låneskuld
Amortering av skulder för finansiell leasing
Amortering av statliga investeringsbidrag
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Koncern
Bokslut
2019

Koncern
Bokslut
2020

Kommun
Bokslut
2019

Kommun
Bokslut
2020

49 771

-514

49 771

-514

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

-27 155

-78 271

-9 335

-37 961

Årets kassaflöde

-27 155

-78 271

-9 335

-37 961

Likvida medel vid årets början

110 344

83 189

50 146

40 811

83 189

4 918

40 811

2 850

Räntebärande nettoskuld vid årets början

1 618 275

1 668 275

733 675

783 675

Räntebärande nettoskuld vid årets slut

1 668 275

1 668 275

783 675

783 675

Förändring av räntebärande nettoskuld

50 000

0

50 000

0

tkr
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

Likvida medel vid årets slut

not

Räntebärande nettoskuld
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6 Noter
6.1

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal
bokföring och redovisning samt Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer.
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i årsredovisning 2020 som i
den senaste årsredovisningen.
Kommunkoncern och sammanställda räkenskaper
Kommunkoncernen består av följande kommunala koncernföretag:
Bolag

Andel

Håbohus AB

100 %

Håbo Marknads AB

100 %

Räddningstjänsten i Håbo/Enköping

35 %

Mellanhavanden i den kommunala koncernen har eliminerats.
Inga förändringar i sammansättningen av kommunkoncernen har skett under räkenskapsåret.
Jämförelsetal kommunkoncernen
I de finansiella rapporterna för kommunkoncernen har 2019 års belopp (jämförelsetal) räknats
om på grund av att Håbo marknads AB reviderades i efterhand. I samband med granskningen
av bokslutet för bolaget gjordes ändringar på personalkostnader. Den ackumulerade effekten
av detta har redovisats som en korrigeringspost i ingående eget kapital och uppgår till 1,9
miljoner kronor, se tabell i not 19.
En korrigering har även gjorts i 2019 års jämförelsetal mellan verksamhetens intäkter och
kostnader och finansiella intäkter och kostnader. Korrigeringen genererar ingen väsentligt
värde och får ingen effekt på ingående eget kapital.
Värderings- och omräkningsprinciper
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde minus avskrivning och
eventuell nedskrivning. Avskrivning sker linjärt för samtliga anläggningstillgångar som är
utsatta för värdeminskning.
Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk med en nyttjandeperiod på minst tre år
klassificeras som anläggningstillgångar om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. För
anskaffning av inventarier är beloppsgränsen 24 150 kronor år 2020. För utbyte av
komponenter gäller en väsentlighetsprincip. Komponentsbyten som utgör mer än 20 % av
komponent (yta) och som har en påverkan på mer än 5 % på balans- och resultaträkning
klassificeras som en investering. Vid utbyte av mindre än 20 % gäller väsentligt belopp över 5
miljoner kronor.
Kommunen tillämpar komponentredovisning inom fastighet, gata, VA och avfall.
Komponenter som har betydande skillnader i nyttjandeperiod har identifierats inom respektive
verksamhet. Dessa komponenter särredovisas i anläggningsregistret.
För avskrivningstider och fördelning mellan komponenter har skrifter av Sveriges Kommuner
och Regioner (SKR) och Svenskt Vatten varit vägledande. För byggnader är den
genomsnittliga avskrivningstiden för nybyggnation 28 år. Inom gatuområdet, för de
komponenter som är avskrivningsbara, är den genomsnittliga avskrivningstiden för
nyanläggningar av lokalgator 60 år, huvudgator 30 år, huvudgator med genomfart av tung
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trafik 15 år och gång- och cykelvägar 15 år. Komponenten vägkropp avskrivs inte. Inom VA
är den genomsnittliga avskrivningstiden för vattenverk cirka 30 år, reningsverk cirka 35 år,
pumpstationer cirka 35 år och ledningar 70 år. Byggnader och markanläggningar, inklusive
pågående arbeten, värderas på balansdagen till anskaffningsvärde med avdrag för planenliga
och bokföringsmässiga avskrivningar.
På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar.
Maskiner och inventarier har värderats till anskaffningsvärde. Aktivering sker innevarande år.
Avskrivningstider för maskiner och inventarier är 3, 5 eller 10 år.
Exploateringsmark redovisas under omsättningstillgångar.
Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är
nödvändigt (t.ex. verksamhetsförändringar, teknikskiften och organisationsförändringar). Om
en ny bedömning av nyttjandeperioden avviker från tidigare fastställd avskrivningstid ändras
avskrivningstiden alltid, om den bedöms vara kortare. Bedöms nyttjandetiden vara längre,
görs en bedömning av det oavskrivna beloppet. Om beloppet är väsentligt ändras
nyttjandetiden. Korttidsinventarier med en ekonomisk livslängd på max 3 år och inventarier
av mindre värde, max ett halvt prisbasbelopp, kostnadsförs direkt.
Omsättningstillgångar
Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar är upptagna till det belopp varmed de
beräknas inflyta.
Omsättningstillgångar tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på
balansdagen.
Gåvor är tillgångar som tagits emot utan ersättning eller till en ersättning som understiger
tillgångarnas verkliga värde. De redovisas till det verkliga värdet vid förvärvstidpunkten.
Tomter för försäljning värderas kollektivt per exploateringsetapp där totala utgifterna fördelas
per tomt utifrån yta. I anskaffningsvärdet ingår mark, andel av projektering och direkta
utgifter för åtgärder på tomtmarken.
Leasing
Finansiella leasingavtal med ett avtalsvärde per objekt understigande ett halvt prisbasbelopp
har klassificerats som ej uppsägningsbara operationella avtal och redovisas därför inte som
anläggningstillgång. Dessa avtal ingår i noten för ej avskrivningsbar operationell leasing.
Skulder och avsättningar
Erhållna anläggningsavgifter för VA redovisas som förutbetald intäkt och periodiseras på 70
år för ledningar, eller enligt komponentfördelningen för materiella anläggningstillgångar i ett
givet projekt. Upplösningen av intäkter för anläggningsavgifter i ett projekt löper således
parallellt med avskrivningarna i samma projekt.
Avsättning för pensioner värderas enligt RIPS i enlighet med RKR R10.
Från och med 1998 redovisar kommunen sina pensionsåtaganden enligt blandmodellen. Den
innebär att pensionsförmåner som tjänats in före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och
att pensionsförmåner som tjänats in från och med 1998 ingår i verksamhetens kostnader och
redovisas som skuld. Ränta på pensionslöften intjänande från och med 1998 redovisas i
posten finansiell kostnad.
Den del av pensionskostnaden som hänförs till den avgiftsbestämda pensionen har
särredovisats. I balansräkningen har belopp som hänförs till den avgiftsbestämda pensionen
klassificerats som en upplupen kostnad (kortfristig skuld).
Redovisningsprinciper i driftredovisningen
Löner har belastats med ett personalomkostnadspålägg på 40,15% som inkluderar sociala
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avgifter och pensionskostnader.
Materiella anläggningstillgångar belastas med verklig avskrivningskostnad. Internränta
debiteras verksamheten med 1,5 %.
Internhyror för lokaler debiteras respektive verksamhet med utgångspunkt från principen att
varje enskilt hyresobjekt ska ha en hyra som motsvarar beräknad självkostnad för
hyresobjektet.
Gemensam central administration som ekonomi, personal och upphandling och IT
fördelas inte ut på de olika verksamheterna.
6.2

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Uppskattningar och bedömningar
Försiktighetsprincipen är överordnad princip för värderingen av tillgångar och skulder. Det
innebär att skulder inte undervärderas och tillgångar inte övervärderas. Omsättningstillgångar
tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen.
Gåvor (värdering)
Exploatör har överlämnat gatu- och VA-anläggningar i ett exploateringsområde till
kommunen. Gåva ska värderas utifrån verkligt värde vid tidpunkten för övertagande. Värdet
har bedömts utifrån utgiftsnivå för andra liknande anläggningar som kommunen byggt under
året.
Grunder för bedömning av vad som är jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster är resultat av händelser eller transaktioner som inte är
extraordinära, men som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder.
Inga händelser under 2020 har bedömts som jämförelsestörande.
Grund för periodisering av exempelvis riktade statsbidrag där osäkerheter föreligger.
Om intäktskriterierna inte är uppfyllda på balansdagen sker ingen uppbokning.
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6.3

Noter - Resultaträkning

Not 3
Verksamhetens intäkter, tkr
Försäljningsintäkter

Koncern
Bokslut
2019

Koncern
Bokslut
2020

Kommun
Bokslut
2019

Kommun
Bokslut
2020

12 567

9 704

10 410

9 416

Taxor och avgifter

128 592

139 530

128 323

139 362

Hyror och arrende

153 576

155 337

32 814

31 296

Bidrag och kostnadsersättningar från staten

111 988

103 485

95 162

103 324

2 184

556

2 184

556

0

23 878

16 886

23 878

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster

46 053

49 285

43 981

47 169

Intäkter från exploateringsverksamhet

39 866

33 767

39 866

34 080

391

93

6 629

0

0

3 606

0

0

493 033

518 685

374 071

388 525

Därav periodiserade bidrag från migrationsverket *
Övriga bidrag

Realisationsvinster på anläggningstillgångar
Övriga verksamhetsintäkter
Summa totalt

*Bidragen periodiseras enligt extern bidragsgivares villkor

Not 4
Verksamhetens kostnader, tkr
Personalkost. exkl. pensionskost.

Koncern
Bokslut
2019

Koncern
Bokslut
2020

Kommun
Bokslut
2019

Kommun
Bokslut
2020

-871 480

-870 062

-798 220

-841 474

Pensionskostnad

-18 751

-58 652

-56 865

-57 202

Lämnade bidrag

-39 216

-33 933

-39 216

-33 924

-284 163

-274 442

-284 163

-297 038

Lokal- och markhyror

-50 051

-41 215

-50 051

-56 483

Material, tjänster, övrigt

-82 114

-142 452

-165 484

-139 119

Realisationsförluster och utrang

0

0

-1

0

Anskaffningskostn. såld expl.fast

0

-6 095

0

-6 095

-2 619

-2 900

0

0

-207 057

-152 269

-87 919

-73 865

-1 555 451

-1 582 020

-1 481 919

-1 505 200

Koncern
Bokslut
2019

Koncern
Bokslut
2020

Kommun
Bokslut
2019

Kommun
Bokslut
2020

Köp av huvudverksamhet

Bolagsskatt
Övriga verksamhetskostnader
Summa

Not 5
Avskrivningar, tkr
Avskrivning byggnader och anläggningar
Avskrivning maskiner och inventarier
Nedskrivning byggnader och anläggningar
Summa

Årsredovisning 2020

-88 971

-94 204

-54 076

-59 099

0

-7 250

-6 127

-6 652

-7 547

-80

0

-59

-96 518

-101 534

-60 203

-65 810
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Not 6
Skatteintäkter, tkr

Koncern
Bokslut
2019

Koncern
Bokslut
2020

Kommun
Bokslut
2019

Kommun
Bokslut
2020

Kommunalskatt

1 106 960

1 111 448

1 106 960

1 111 448

-9 220

-15 645

-8 723

-15 645

497

-5 240

0

-5 240

1 098 237

1 090 563

1 098 237

1 090 563

Koncern
Bokslut
2019

Koncern
Bokslut
2020

Kommun
Bokslut
2019

Kommun
Bokslut
2020

Avräkningsskatt innevarande år
Avräkningsskatt justering förgående år
Summa

Not 7
Generella statsbidrag och utjämning, tkr
Inkomstutjämning

41 254

111 221

95 794

111 221

Kostnadsutjämning

-7 740

-25 885

-7 740

-25 885

4 402

22 400

15 056

22 400

Kommunal fastighetsavgift

95 794

43 124

41 254

43 124

Bidrag för LSS-utjämning

15 056

-40 925

-45 275

-40 925

Övriga bidrag

-45 275

65 788

4 402

65 788

Summa

103 491

175 723

103 491

175 723

Regleringsbidrag

Not 8
Finansiella intäkter, tkr

Koncern
Bokslut
2019

Utdelningar från koncernbolag

Koncern
Bokslut
2020

Kommun
Bokslut
2019

Kommun
Bokslut
2020

1

1

0

0

3 172

1 523

3 172

1 523

162

18

1

19

Borgensavgifter

0

0

2 637

2 637

Övriga finansiella intäkter

0

194

106

192

3 335

1 736

5 916

4 371

Utdelning aktier och andelar
Ränteintäkter

Summa

Not 9
Finansiella kostnader, tkr
Räntekostnader på lån
Avgår räntekostnad exploateringsinvesteringar
Finansiell kostnad, förändring av
pensionsavsättningar
Övriga finansiella kostnader
Summa
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Koncern
Bokslut
2019

Koncern
Bokslut
2020

Kommun
Bokslut
2019

Kommun
Bokslut
2020

-14 601

-15 021

-9 726

-9 975

834

703

834

703

-3 749

-3 092

-3 515

-2 872

-293

-278

-331

-264

-17 809

-17 688

-12 738

-12 408
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Not 10
Förändring av eget kapital, tkr
Håbo kommun
Håbohus AB
Håbo Marknads AB
Kommunalförbundet Räddningstjänsten EnköpingHåbo
Summa

6.4

Koncern
Bokslut
2019

Koncern
Bokslut
2020

Kommun
Bokslut
2019

20 620

75 450

9 154

10 056

-1 513

-56

57

15

28 318

85 465

Kommun
Bokslut
2020

26 857

75 764

26 857

75 764

Noter - Balansräkning

Not 11
Mark, byggnader och tekniska anläggningar, tkr

Koncern
Bokslut
2019

Koncern
Bokslut
2020

Ackumulerat anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar

Kommun
Bokslut
2019

Kommun
Bokslut
2020

2 381 711

2 571 151

-846 302

-900 179

Bokfört värde 1/1

2 511 263

2 642 900

1 535 409

1 670 973

Årets anskaffning

219 049

386 441

187 565

296 440

Årets avskrivning

-88 675

-92 924

-53 876

-58 830

Omklassificering

1 876

-4 576

1 876

-4 119

-613

-598

0

-596

Investeringsbidrag

0

0

0

0

Försäljning

0

0

0

0

2 642 900

2 931 243

1 670 974

1 903 868

40 765

38 158

170 615

168 008

1 706 278

1 718 241

620 102

654 808

Fastigheter för affärsverksamhet

359 370

416 113

359 370

416 113

Publika fastigheter

276 497

225 886

276 497

225 886

1 186

20 357

1 186

20 357

258 804

512 488

243 204

418 696

2 642 900

2 931 243

1 670 974

1 903 868

Utrangering

Bokfört värde 31/12
Varav
Markreserv och exploateringsfastigheter
Verksamhetsfastigheter

Fastigheter för övrig verksamhet
Pågående projekt
Summa

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga materiella tillgångar
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Not 12
Maskiner och inventarier, tkr

Koncern
Bokslut
2019

Koncern
Bokslut
2020

Kommun
Bokslut
2019

Ackumulerat anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar

Kommun
Bokslut
2020

132 682

140 166

-112 785

-119 112

Bokfört värde 1/1

33 311

36 607

19 897

21 054

Årets anskaffning

11 139

18 875

7 484

14 714

Årets avskrivning

-7 843

-8 609

-6 327

-6 980

Utrangering

0

-59

0

-19

Försäljning

0

0

0

0

36 607

46 814

21 054

28 769

4

0

4

0

Inventarier

23 708

29 197

19 625

24 706

Bilar och andra transportmedel

11 470

14 172

0

619

Konstverk, samlingar

770

766

770

765

Övriga maskiner och inventarier

101

60

101

60

Finansiell leasing

554

2 619

554

2 619

36 607

46 814

21 054

28 769

Bokfört värde 31/12
Varav
Maskiner

Summa

För anskaffning av inventarier är beloppsgränsen 24 150 kronor. Linjär avskrivning
tillämpas för samtliga materiella tillgångar.
Not 13
Finansiella anläggningstillgångar, tkr

Koncern
Bokslut
2019

Koncern
Bokslut
2020

Kommun
Bokslut
2019

Kommun
Bokslut
2020

Aktier
Kommunaktiebolaget 6 stycken

1

1

1

1

Håbo Marknads AB 1 300 stycken

0

0

1 300

1 300

Håbo Hus AB 1 789 stycken

0

0

1 789

1 789

90

90

90

90

6

6

6

6

12 036

15 824

6 018

9 806

Husbyggnadsvaror HBV förening UPA

40

40

0

0

Inera

43

43

43

43

3 788

0

3 788

0

16 004

16 004

13 035

13 035

Mälarbanan 90 stycken
Andelar
Bålstavägen
Kommuninvest

Långfristiga fordringar
Förlagslån 45936 Kommuninvest
Summa
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Not 14
Bidrag till statlig infrastruktur
Medfinansiering citybanan, kapitalbelopp

Koncern
Bokslut
2019

Koncern
Bokslut
2020

Kommun
Bokslut
2019

Kommun
Bokslut
2020

38 000

38 000

38 000

38 000

-10 640

-12 160

-10 640

-12 160

varav årets upplösning

-1 520

-1 520

-1 520

-1 520

Summa

27 360

25 840

27 360

25 840

Ackumulerad upplösning

Under 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om kommunal medfinansiering av Citybanan.
Bidraget på 38,0 miljoner kronor är bokfört både som en tillgång och som en avsättning på
balansräkningen. Upplösning av bidraget påbörjas det år utbetalningen sker och under 25 år.
Utbetalningen påbörjades under 2013 med 4,5 miljoner kronor. Den avsättning som
kommunen gjorde 2013 har indexuppräknats med index enligt avtal. För kommunen blev
kostnaden för indexuppräkning för åren 2009-2016 cirka 7,6 miljoner kronor.
Not 15
Förråd, tkr
10 -årssmycke

Koncern
Bokslut
2019

Kommun
Bokslut
2019

Kommun
Bokslut
2020

30

30

30

30

0

1 393

0

1 393

30

1 423

30

1 423

Beredskapslager
Summa

Koncern
Bokslut
2020

Beredskapslagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärde och återanskaffningsvärde.
Värderingen är gjord utifrån respektive varas inköpspris på balansdagen multiplicerat med
antal varor.
Not 16
Exploateringsfastigheter
Bokfört värde 1/1
Årets anskaffningar
Justering/försäljning av exploateringsfastigheter
Summa

Koncern
Bokslut
2019

Koncern
Bokslut
2020

Kommun
Bokslut
2019

Kommun
Bokslut
2020

47 427

33 064

22 923

8 498

838

813

838

813

-15 201

-23

-15 263

291

33 064

33 854

8 498

9 602

Not 17
Fordringar, tkr

Koncern
Bokslut
2019

Koncern
Bokslut
2020

Kommun
Bokslut
2019

Kommun
Bokslut
2020

Kundfordringar

26 726

23 157

26 152

22 474

Upplupna skatteintäkter och avgifter

29 248

32 181

29 081

32 181

9 857

16 175

9 829

16 175

Övriga kortfristiga fordringar

27 511

25 796

26 933

20 053

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

29 081

17 205

24 275

14 566

122 423

114 514

116 270

105 449

Avräkning skattekonto

Summa

Årsredovisning 2020
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Not 18
Kassa och bank, tkr
Kassa
Plusgiro
Bank
Summa

Koncern
Bokslut
2019

Koncern
Bokslut
2020

Kommun
Bokslut
2019

Kommun
Bokslut
2020

25

25

25

25

80 171

2 069

37 793

0

2 993

2 824

2 993

2 825

83 189

4 918

40 811

2 850

Not 19
Eget kapital, tkr
Ingående eget kapital

Koncern
Bokslut
2019

Koncern
Bokslut
2020

Kommun
Bokslut
2019

Kommun
Bokslut
2020

689 015

717 335

600 543

627 401

Förändring eget kapital obeskattad reserv

-3 037

676

0

0

Årets resultat

31 358

84 788

26 858

75 763

Summa eget kapital Håbo kommun

717 336

802 799

627 401

703 164

Håbo kommun

537 725

613 173

627 401

703 164

Håbohus AB

193 551

203 607

Håbo Marknads AB

-15 250

-15 306

1 310

1 325

717 336

802 799

627 401

703 164

Årets resultat

28 318

85 465

26 858

75 763

Resultatutjämningsreserv

14 700

14 700

14 700

14 700

674 318

702 634

585 843

612 701

1 876

1 144

1 876

1 144

717 336

802 799

627 401

703 164

Räddningstjänsten Enköping-Håbo
Summa eget kapital koncern
Specifikation av egna kapitalet

Övrigt eget kapital
Varav särredovisning Avfallsverket
Summa

Förändring eget kapital Ingående 2020 KONCERN
Utgående balans enligt 2019-års årsredovisning

Årets resultat
30 225

Resultat
utjämnings
reserv
14 700

Övrigt
eget
kapital

Summa
eget
kapital

674 318

719 242

Justeringar
Årets resultat Håbo Marknads AB

-1 907

Justerat eget kapital vid 2019 års utgång

28 318

Avfallsverksamhet
Ingående balans
Årets resultat
Summa

Årsredovisning 2020

-1 907
14 700

674 318

Bokslut 2019

717 336

Bokslut 2020

2 777

1 876

-901

-732

1 876

1 144
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Not 20
Avsättningar pensioner, tkr
Ingående avsättningar till pensioner inkl. löneskatt

Koncern
Bokslut
2019

Koncern
Bokslut
2020

Kommun
Bokslut
2019

Kommun
Bokslut
2020

110 797

123 604

103 890

115 829

8 009

7 826

8 009

7 826

-3 560

-3 085

-2 910

-3 085

3 515

2 512

3 515

2 512

-315

0

-315

Nyintjänad pension, varav
Förmånsbestämt ålderspension
Årets utbetalningar
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Ändring av försäkringstekniska grunder
Övrig post

-78

2 723

-78

1 565

Byte av tryggande

786

-442

786

-442

4 135

1 956

2 617

1 956

123 604

134 779

115 829

125 846

97 %

97 %

97 %

97 %

Förändring av löneskatt
Summa
Aktualiseringsgrad
Antal anställda med rätt till visstidspension

0

Antal förtroendevalda med rätt till visstidspension
enligt PBF

1

Antal förtroendevalda med rätt till omställningsstöd
enligt OPF-KL

0

Kommunen har inga förpliktelser när det gäller särskilda avtalspensioner mot chefer eller
medarbetare, utan erbjuder löneväxling till medarbetare som önskar det.

Not 21
Övriga avsättningar, tkr

Koncern
Bokslut
2019

Koncern
Bokslut
2020

Kommun
Bokslut
2019

Kommun
Bokslut
2020

Avsättning skatter Håbohus AB

9 369

9 072

0

0

Uppskjuten skatt Håbohus AB

9 523

9 332

0

0

18 892

18 404

0

0

Summa

Not 22
Långfristiga skulder, tkr

Koncern
Bokslut
2019

Koncern
Bokslut
2020

Långfristiga låneskulder 1/1

1 618 275

1 668 275

733 675

783 675

50 000

0

50 000

0

0

0

0

0

1 668 275

1 668 275

783 675

783 675

Nya upptagna lån under året
Amorteringar under året
Utgående långfristig låneskuld

Årsredovisning 2020

Kommun
Bokslut
2019

Kommun
Bokslut
2020
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Långfristiga skulder, tkr

Koncern
Bokslut
2019

Koncern
Bokslut
2020

Kommun
Bokslut
2019

Kommun
Bokslut
2020

Förutbetalda intäkter anslutnings- och
anläggningsavgifter 1/1

65 023

84 152

65 023

84 152

Årets anslutningsavgifter VA investeringar

5 739

4 121

5 739

4 121

12 509

16 310

12 509

16 310

1 876

-5 000

1 876

-5 000

Årets upplösning av VA anslutningsavgifter

-995

-1 271

-995

-1 271

Utgående förutbetalda anslutnings- och
anläggningsavgifter

84 152

98 312

84 152

98 312

0

555

0

555

627

2 412

627

2 412

Årets anslutningsavgifter VA exploateringar
Omklassificering anslutningsavgift VA exploatering

Långfristig leasingskuld 1/1
Årets nya finansiella leasingavtal
Rättning föregående år

-19

-19

Årets amortering finansiella leasingavtal

-73

-329

-72

-329

Utgående långfristig leasingskuld

554

2 619

555

2 619

Statliga investeringsbidrag 1/1

4 232

4 700

4 232

4 700

Årets inkomna investeringsbidrag

625

5 006

625

5 006

Omklassificering anslutningsavgift
Årets upplösning statliga investeringsbidrag

5 000

5 000

-157

-185

-157

-185

4 700

14 521

4 700

14 521

32 000

32 000

0

0

1 789 681

1 815 727

873 082

899 127

2 019

2 020

Genomsnittlig ränta %

1,08 %

1,27 %

Genomsnittlig ränta % exklusive derivat

0,52 %

0,58 %

3,29

2,68

Utgående statliga investeringsbidrag
Övriga lån
Summa
Uppgifter om lång-och kortsiktig upplåning

Genomsnittlig kapitalbindningstid, år
Räntebindni
ng (år)

Räntebindni
ng (tkr)

Kapitalbind
ning (år)

Kapitalbind
ning (tkr)

0 -1 år

0,42

214 900

0,65

158 800

1 -2 år

0

0

0

0

2 -3 år

2,33

325 000

2,40

375 000

3 -4 år

3,44

65 000

3,44

65 000

4 -5 år

4,36

133 775

4,36

133 775

5 -6 år

5,63

45 000

5,63

51 100

6 -7 år

0

0

0

0

7 -8 år

0

0

0

0

8 -9 år

0

0

0

0

9 -10 år

0

0

0

0

Årsredovisning 2020
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Långfristiga skulder, tkr

Koncern
Bokslut
2019

Över 10 år
Total

Koncern
Bokslut
2020

Kommun
Bokslut
2019

Kommun
Bokslut
2020

0

0

0

0

2,43

783 675

2,68

783 675

Skuldportföljens genomsnittliga kapitalbindning är 2,68 år och den genomsnittliga
räntebindningen är 2,43 år. Av portföljen har 20,26% en kapitalbindning på 1 år eller
kortare och 27.42% har en räntebindning på 1 år eller kortare. Utan derivat hade 42.73% av
portföljen haft en räntebindning på 1 år eller kortare.
Not 23
Kortfristiga skulder, tkr
Eget kapital, VA

Koncern
Bokslut
2019

Koncern
Bokslut
2020

Kommun
Bokslut
2019

Kommun
Bokslut
2020

11 464

3 566

11 464

3 566

1 163

44 488

1 163

41 230

110 869

120 919

98 449

101 000

Personalens skatter och avgifter

13 955

16 387

13 660

16 075

Övriga kortfristiga skulder

31 367

41 518

28 925

39 202

Semester och övertidsskuld

46 539

52 244

45 540

51 616

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter

96 705

123 777

82 519

110 011

312 062

399 641

281 720

362 700

Kortfristiga skulder till banker och kreditinstitut
Leverantörsskulder

Summa

Not 24
Borgen och ansvarsförbindelser, tkr

Koncern
Bokslut
2019

Koncern
Bokslut
2020

Kommun
Bokslut
2019

Kommun
Bokslut
2020

Borgensåtaganden
Håbohus AB

0

0

879 000

879 000

8 426

10 252

8 426

10 252

0

0

5 600

5 600

8 426

10 252

893 026

894 852

Egnahem kommunal kreditgaranti

19

4

19

4

Delsumma

19

4

19

4

8 445

10 256

893 045

894 856

Föreningar
Räddningstjänsten Enköping-Håbo
Delsumma
Ansvarsförbindelser

Summa

Not 25
Pensionsförpliktelser som inte finns med bland
skulderna och avsättningarna
Ingående ansvarsförbindelse inkl. löneskatt
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Ändring av försäkringstekniska grunder

Årsredovisning 2020

Koncern
Bokslut
2019

Koncern
Bokslut
2020

Kommun
Bokslut
2019

Kommun
Bokslut
2020

303 773

293 054

303 773

293 054

7 071

6 862

7 071

6 862

0

-1 171

0

-1 171
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Nyintjänad pension

0

42

0

42

Årets utbetalningar

-14 035

-14 938

-14 035

-14 938

-1 493

4 786

-1 493

4 786

0

0

0

0

-2 262

-1 072

-2 262

-1 072

293 054

287 563

293 054

287 563

Övrigt
Byte av tryggande
Förändring löneskatt
Summa

Från och med 1998 redovisar kommunen sina pensionsåtaganden enligt blandmodellen. Den
innebär att pensionsförmåner som tjänats in före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och
att pensionsförmåner som tjänats in från och med 1998 ingår i verksamhetens kostnader och
redovisas som skuld. Ränta på pensionslöften intjänande från och med 1998 redovisas i
posten finansiell kostnad.
Den del av pensionskostnaden som hänförs till den avgiftsbestämda pensionen har
särredovisats. I balansräkningen har belopp som hänförs till den avgiftsbestämda pensionen
klassificerats som en upplupen kostnad (kortfristig skuld).
6.5

Not 26 Justering för ej likvidpåverkande poster

Justering för övriga ej likvidpåverkande poster

Koncern
Bokslut
2019

Koncern
Bokslut
2020

Kommun
Bokslut
2019

Kommun
Bokslut
2020

Avskrivning bidrag statlig infrastruktur

1 520

1 520

1 520

1 520

Summa

1 520

1 520

1 520

1 520

6.6

Not 27 Leasing

Leasing

Bokslut 2019

Bokslut 2020

Operationell leasing
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt
följande:
Inom 1 år
Senare än 1 år men inom 5 år
senare än 5 år
Summa

10 032

14 450

8 031

9 826

0
18 063

24 276

Totala minimileaseavgifter

566

2 675

Framtida finansiella kostnader

-11

-57

Nuvärdet av minimileaseavgifterna

555

2 618

87

451

468

2 167

0

0

555

2 618

Finansiell leasing

Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt
följande:
Inom 1 år
Senare än 1 år men inom 5 år
Senare än 5 år
Summa

Årsredovisning 2020
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Avgörande för om ett leasingavtal är ett finansiellt eller operationellt avtal är i vilken
omfattning de ekonomiska riskerna och fördelarna med ägandet av det aktuella
leasingobjektet finns hos leasegivaren eller leasetagaren. Ett leasingavtal klassificeras som
finansiellt om ekonomiska fördelar och risker överförs från leasegivaren till leasetagaren.
Klassificeringen av avtalet görs vid avtalets början.
6.7

Not 28 Upplysning om upprättade särredovisningar

Särredovisning har upprättats av VA-verksamheten enligt lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster. Särredovisningen finns som bilaga 6 till denna årsredovisning.
Avfallsverksamhetens överskott redovisats i bokslutet som en specifikation till det egna
kapitalet.
VA verksamhetens eget kapital har klassificerats till kortfristig fordran/skuld. Avräkning mot
VA-verksamhetens egna kapital sker i årsbokslutet.
6.8

Not 29 Upplysning om kostnader för räkenskapsrevision

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring,
delårsrapport samt årsredovisning för räkenskapsår 2020.
Den totala kostnaden för räkenskapsrevision uppgår till 130 000 kronor för år 2020, varav
kostnad för sakkunnigt biträde uppgår till 120 000 kronor.
Revisionens totala kostnad för 2020 är 1,3 (1,2) miljoner kronor.
Räkenskapsrevision
Förtroendevalda revisorers kostnad för räkenskapsrevision

Bokslut 2019

Bokslut 2020

10

10

Sakkunnigas kostnad för räkenskapsrevision

150

120

Summa

160

130

Årsredovisning 2020
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7 Driftredovisning
tkr

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Budget
2020

Avvikelse

Kommunfullmäktige

-1 468

-1 394

-1 514

120

Stöd till politiska partier

-1 024

-1 062

-1 050

-12

-215

-2

-23

21

-1 161

-1 321

-1 311

-10

-20 820

-21 050

-21 050

0

-4 964

-2 000

-500

-1 500

Kommunstyrelsen

-72 965

-74 271

-62 162

-12 109

Kultur- och fritidsnämnden

-49 146

-54 437

-55 959

1 522

Socialnämnden

-63 608

-70 108

-59 546

-10 562

Bygg- och miljönämnden

-13 290

-11 266

-14 674

3 408

Barn- och utbildningsnämnden

-612 728

-618 578

-618 176

-402

Vård- och omsorgsnämnd

-273 828

-286 611

-306 644

20 033

-63 048

-60 212

-55 081

-5 131

-2 097

-1 984

-2 200

216

-1 180 362

-1 204 296

-1 199 890

-4 406

Avfallsverksamhet

-901

-732

0

-732

Summa taxefinansierad verksamhet

-901

-732

0

-732

Pensions- och upplupna lönekostnader

-27 077

-22 344

-25 000

2 656

Gemensamt, avskrivningar, befarande
kundförluster, fastighetsskatt

-5 468

-2 838

-2 175

-663

Internränta

17 080

18 234

17 000

1 234

Reavinster

25 158

982

0

982

3 349

15 416

0

15 416

0

13 183

0

13 183

-1 168 221

-1 182 395

-1 210 065

27 670

Valnämnden
Revision
Driftbidrag Räddningstjänsten Enköping-Håbo
Driftbidrag Håbo Marknads AB

Teknisk nämnd
Överförmyndarnämnd
Summa skattefinansierade verksamheter

Investeringsbidrag från privata och exploatörer
Övertagna anläggningar
Verksamhetens nettokostnader

Driftredovisningen visar avvikelse i förhållande till den årsbudget som kommunfullmäktige beslutat
för nämnderna. I driftredovisningen har interna transaktioner inte eliminerats. Väsentliga avvikelser
från budget redovisas i avsnitt 2.6.4.Årets resultat och 2.6.5 Resultat jämfört med budget.

Utgiftsbeslut under året
Fullmäktige fastställer nettobudgetram (kostnader minus intäkter) för respektive nämnd.
Budgetramar till nämnderna ska fastställas senast i november årets före budgetåret. Vid särskilda skäl kan det ske i december. Den 9 november 2019 (§168) fastställde fullmäktige
budgetramar på 1 198,2 miljoner kronor för nämnderna för år 2020. I samband med kommunfullmäktiges behandling av delårsrapporten per mars (KF§51) bifölls kultur- och fritidsnämndens begäran om tilläggsbudget med 1,7 miljoner kronor för utredningskostnader.
Finansiering sker genom att minska årets budgeterade resultat.
Omfördelning av budget mellan nämnder
Under året har central budget för digitalisering, 4,0 miljoner kronor, och lönesatsningsbudget
2,5 miljoner kronor fördelats ut till nämnder, enligt beslut i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. 595 000 kronor har överförts från socialnämnd till teknisk nämnd för
bostadsförvaltare. 2 miljoner kronor har överförts från driftbidrag till Håbo Marknads AB till
kommunstyrelsen i samband med verksamhetsövergång, KS §72.
Årsredovisning 2020
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8 Investeringsredovisning
tkr

Bokslut
2019

Netto

Kommunstyrelsen

Budget
2020

Bokslut 2020

Inkomster

Netto

Budget
nettoavvikels
e

Utgifter

Netto

-64 625

-54 619

-2 763

-30 256

-3 389

-27 126

Kultur- och fritidsnämnden

-346

-4 602

-2 138

-2 138

-2 339

125

Socialnämnden

-200

0

-128

-128

0

-128

-5 973

-13 228

-4 906

-4 906

-3 485

4 837

-977

-1 920

-1 692

-1 692

0

228

-92 055

-186 026

-100 700

-100 700

-68 863

16 463

-102 940

-232 902

-174 189

-164 183

-77 450

-8 731

-29 654

-125 490

-56 162

-56 162

-67 864

1 464

-653

-24 000

-23 978

-23 978

0

22

-30 307

-149 490

-80 140

-80 140

-67 864

1 486

-133 247

-382 392

-254 329

-244 323

-145 314

-7 245

Barn- och utbildningsnämnd
Vård- och omsorgsnämnd
Tekniska nämnden
Summa skattefinansierade
verksamheter
VA-verksamhet
Avfallsverksamhet
Summa taxefinansierade
verksamheter
SUMMA INVESTERINGAR

10 006

Överföring
pågående
projekt
till
komman
de år

10 006

10 006

I kommunstyrelsens utfall 2020 ingår netto 20 424 tkr som överförts från exploateringsprojekt 909
Bålsta C.

Exploateringsinvesteringar
Tkr

Exploateringsinvestering i
skattefinansierad verksamhet
Exploateringsinvestering i taxefinansierad
verksamhet
Ökning omsättningstillgångar
SUMMA
EXPLOATERINGSINVESTERINGAR

Bokslut
2019

Budget
2020

Bokslut 2020

Netto

Netto

Inkomster

Utgifter

Netto

-58 543

-35 039

-5 000

-14 983

-19 983

-2 007

-35 613

0

-39 431

-39 431

-795

-17 383

0

-1 808

-1 808

-61 345

-88 035

-5 000

-56 222

-61 222

Utfall 2020 är exklusive netto 20 424 tkr som överförts till kommunstyrelsens projekt 1640
Resecentrum Bålsta C.
Väsentliga avvikelser redovisas under avsnitt 2.6.13 Investeringar.

Årsredovisning 2020

82(115)

Större pågående investeringsprojekt
tkr

Pågående/
avslutad

Budget
totalt

Prognos
totalt

Utfall
ackumule
rat

Budget
2020

Bokslut
2020

1640 Resecentrum Bålsta C

Pågående

-79 400

-79 400

-51 089

-24 426

-51 089

1102 (P) LSS boende Dalvägen

Pågående

-20 300

-20 300

-336

-3 000

-336

1103 (P) LSS boende Viby

Pågående

-19 800

-19 800

-354

-4 000

-354

1104 (P) Ny simhall

Pågående

-191 000

-191 000

-654

-10 000

-654

1184 Futurum om- och
tillbyggnad

Pågående

-182 001

-182 001

-115 585

-32 001

-38 735

1188 Ängsbacken förskola

Pågående

-48 000

-48 000

-6 690

-35 000

-1 315

Avslutad

-7 000

-7 337

-7 337

-5 908

-6 245

1364 (P) Kraftleden trafik 5-6

Pågående

-20 847

-20 847

-2 539

0

-58

1390 GC-väg Viby - Vilunda

Pågående

-9 655

-6 200

-5 593

-8 965

-4 903

1397 GC-väg Skokloster

Pågående

-8 012

-8 012

-480

-2 500

-469

1267 Bålsta tätort ledningar

Pågående

-116 900

-116 900

-15 882

-27 721

-13 604

1268 Bålsta tätort
pumpstationer

Pågående

-40 000

-40 000

-1 380

-11 916

-1 296

1269 Utloppsledning arv Bålsta

Pågående

-13 000

-13 000

-6 670

-12 555

-6 225

1270 Ledning med stickspår
Logistik Bålsta

Pågående

-17 000

-17 000

-6 504

-9 392

-6 396

1271 (P) GAP, huvudmatning

Pågående

-74 000

-74 000

-1 106

-12 000

-1 106

1272 Omläggning ledning pga
kapacitet

Pågående

-5 000

-5 000

-26

-4 997

-23

1276 Reservoar ledning Krägga

Pågående

-20 000

-20 000

-2 187

-10 000

-2 187

Avslutad

-24 000

-23 987

-23 978

-24 000

-23 978

1199 Skeppsgården

1411 Kärl fastighetsnära
insamling

Här redovisas investeringsprojekt med beslutad totalbudget som löper över flera år.

Utgiftsbeslut under året
Investeringsbudgeten har utökats under året med ombudgetering av återstående budget från
föregående år med 96,1 miljoner kronor, i samband med behandling av årsredovisning 2019.
29 juni beslutar kommunfullmäktige att bygga en ny simhall (§40) med en totalbudget på 191
miljoner kronor varav 10 miljoner kronor avser budget 2020.
29 juni beslutar kommunfullmäktige om total budget på 19,8 miljoner kronor för ny
gruppbostad (§42) varav 4 miljoner kronor avser budget 2020.
29 juni beslutar kommunfullmäktige om total budget på 20,3 miljoner kronor för ytterligare
en ny gruppbostad (§43) varav 3 miljoner kronor avser budget 2020.
28 september beslutar kommunfullmäktige att utöka investeringsbudgeten för projektet 1267
Bålsta tätort ledningar med 86,9 miljoner kronor (§100), från 30 till 116,9 miljoner kronor.
Tillförd budget avser år 2021 och 2022. Investeringen är en förutsättning för att VAförsörjningen till de tre exploateringsprojekten Bålsta C, Tvåhus och Gröna dalen ska fortlöpa
som planerat.
28 september beslutar kommunfullmäktige att utöka investeringsbudgeten för projekt 1268
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tätort pumpstationer (§101) med 28 miljoner kronor från beslutade 12 till totalt 40 miljoner
kronor. Tillförd budget avser år 2021 och 2022.
28 september beslutar kommunfullmäktige att öka totalbudgeten för fyrfacksavfallkärl (§102)
med 5 miljoner kronor från 19 till 24 miljoner och att det ska ske genom omfördelning inom
tekniska nämndens investeringsbudget.
28 september beslutar kommunfullmäktige att öka totalbudgeten för Futurumskolans
renovering (§103) med 17 miljoner kronor, från 165 till 182 miljoner kronor. Den tillförda
budgeten avser 2021.
28 september beslutar kommunfullmäktige att öka totalbudgeten för Skogsbrynets förskolas
fem nya avdelningar (§104) med 7,6 miljoner kronor från 40,4 till 48,0 miljoner kronor. Den
tillförda budgeten avser 2021.
11 juni beslutade kommunstyrelsen att föra över total investeringsbudget 79,4 från
exploateringsprojektet 9090 Bålsta centrum etapp 0 till ett nytt investeringsprojekt 1640
Bålsta C Resecentrum avseende Resecentrum, Bålsta Torg inkl VA, busstorg, tunnel,
VA/Gata projektering inklusive tidigare nedlagt arbete. 24 426 kronor avser budget 2020.
Samtliga nedlagda utgifter har dock bokförts om varför det i årets utfall ingår även tidigare
nedlagda utgifter, totalt utfall redovisas därför till 54,6 miljoner kronor.
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9 Noter/upplysningar - Drift- och investeringsredovisning
Upplysningar om drift- och investeringsredovisningens uppbyggnad
Allmänt
Den ekonomiska styrningen sker bl.a. genom att fullmäktige i budget anvisar resurser till
kommunstyrelsen och nämnderna för verksamhet och investeringar. Fullmäktiges budget
utgör därmed en gräns för omfattningen av verksamheten och investeringarna. Ekonomisk
plan och budget beslutas av fullmäktige inför varje verksamhetsår. Nämnderna och
kommunstyrelsen upprättar därefter specificerade internbudgetar för sina ansvarsområden.
Närmare beskrivning av hur den ekonomiska styrningen sker finns i kommunens
ekonomistyrprinciper vilka fastställs årligen i samband med budgetbeslutet. Nedan beskrivs
det som i ekonomistyrprinciperna gäller driftbudget och investeringsbudget.
Driftbudget
En total budgetram beslutas per nämnd och år av fullmäktige. Inom budgetramen kan
nämnden fatta beslut om omfördelning så länge detta är förenligt med mål och direktiv
beslutade av kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
Tilläggsbudget ska tillämpas med stor restriktivitet. Omständigheter som medför att det vid
budgettillfället råder stor osäkerhet kan medföra att fullmäktige och/eller kommunstyrelsen
innehåller budgetutrymme för att senare fördela via tilläggsbudget. Alternativt kan kommunen
budgetera ett resultat inom vilket de svårprognostiserade kostnaderna ryms.
Nämnderna fördelar fullmäktiges nettoanslag i sin internbudget uppdelat på verksamheter
som respektive nämnd bestämmer. Omdisponering av dessa anslag under året får ske genom
nämndbeslut, så länge de ej påverkar fullmäktiges nettoanslag.
Investeringsbudget
Investeringsbudgeten fastställs av fullmäktige per nämnd och verksamhet.
Nämnden beslutar om investeringsbudget per projekt. En nämnds investering i årligt utbyte av
inventarier kan redovisas som ett projekt och inventarier till nya verksamheter som exempel
förskola, skola och boende, kan redovisas som ett projekt.
Investeringsbudgeten får inte omvandlas till driftbudget eller tvärtom.
För investeringsprojekt som omfattar minst 5 miljoner kronor ska igångsättningsbeslut fattas
av ansvarig nämnd/styrelse innan projektet får starta. När sådana projekt avslutas ska
slutrapportering om projektet redovisas till ansvarig nämnd/styrelse.
Ej förbrukad budget för pågående investering på projektnivå kan föras över till
nästkommande år efter begäran från nämnd. Motivering ska lämnas av nämnden, varför
investeringsprojekt ej slutförts samt när det beräknas slutföras.
En tioårsplan för investeringar ska tas fram årligen. Den ska ligga till grund för de
investeringar som begärs i den årliga budgetprocessen.
Exploateringsbudget
För varje nytt exploateringsprojekt ska budget fastställas av kommunstyrelsen, eller i
väsentliga fall kommunfullmäktige, senast i samband med igångsättningsbeslutet. Aktuella
projekts budget samt en sammanställd exploateringsbudget redovisas i kommunens budget.
Väsentliga förändringar i projekten, vilka leder till avvikelse från projektets fastställda budget,
ska tas upp till kommunstyrelsen för ny behandling.
Räntekostnad för bundet kapital under projekttiden debiteras tillgångarna i projektet, baserat
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på genomsnittlig ränta.
Upplysningar om tillämpade internredovisningsprinciper
Driftredovisningens intäkter och kostnader ska spegla respektive nämnds och verksamhets
ekonomiska relationer till sin omvärld, där de andra nämnderna och verksamheterna utgör en
del av omvärlden. Det innebär att jämfört med resultaträkningens intäkter och kostnader, som
endast innehåller kommunexterna poster, har driftredovisningen påförts även kommuninterna
poster, såsom köp och försäljning mellan nämnder och verksamheter. Omvänt finns det poster
i resultaträkningen som inte ingår i driftredovisningen eller som simuleras kalkylmässigt.
Poster som finns i resultaträkningen, men inte i driftredovisningen, är skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning, finansiella intäkter och kostnader samt extraordinära poster. Poster
som kalkylmässigt simuleras i driftredovisningen är:
• Personalomkostnader, i form av arbetsgivaravgifter, avtalspension och löneskatt. Dessa
kalkyleras schablonmässigt till att uppgå till 40,15 % av lönekostnaden.
• Kapitalkostnader, i form av avskrivningar och ränta på bundet kapital. Kapitalkostnaderna
beräknas enligt rak nominell metod, vilket innebär att kostnaden består av linjär avskrivning
på anläggningstillgångarnas avskrivningsbara värde och ränta på tillgångarnas bokförda
restvärde. Den internt beräknade räntan har satts till 1,5 %. För information om
avskrivningstider se Redovisningsprinciper.
Gemensamma kostnader som fördelas mellan kommunens olika verksamheter genom
interndebitering är:
• Hyreskostnader. Internhyran sätts till fastighetsavdelningens självkostnad inom ramen för
fastighetsavdelningens budgetram, där även kostnaden för outhyrda lokaler ingår.
Självkostnaden belastar den verksamhet som använder lokalerna, även kostnader för tillfälliga
externa lokaler när det behövs vid renovering av befintliga lokaler. Under år 2020 har dock
kostnader för sådana lokaler belastat fastighetsavdelningen.
Kommungemensamma ledningskostnader, IT-relaterade kostnader, löne- och
ekonomiadministration, upphandling, HR, kommunikation, kontaktcenter samt försäkring
fördelas inte ut, med undantag för de taxefinansierade verksamheterna som belastas med
sådana kommungemensamma kostnader enligt schablon.
Investeringsredovisningens utgifter består av kommunexterna utgifter och utgifter för egen
personals timkostnader.
All kommunkoncernintern fakturering sker utan vinstpåslag. Undantaget utgörs av Håbohus
ABs uthyrning av bostäder och lokaler som sker på affärsmässiga grunder.
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Drift- och investeringsredovisningens samband med årsredovisningens övriga delar
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10 Bilagor
10.1 Bilaga 1: Fakta om Håbo kommun
Representation i kommunfullmäktige
Andel röster val
2018

Mandat

Socialdemokraterna

25,97 %

11

Moderaterna

25,9 %

10

Sverigedemokraterna

19,43 %

8

Centerpartiet

7,64 %

3

Bålstapartiet

7,14 %

3

Liberalerna

3,93 %

2

Vänsterpartiet

3,96 %

2

Kristdemokraterna

3,13 %

1

Miljöpartiet

2,48 %

1

Summa

100 %

41

Parti

Befolkning
Hushållssammansättning

Antal 2018

Procent
2019

Antal 2019

Procent
riket 2019

Ensamboende utan barn

2 556

2 737

31

40

Ensamboende med barn

726

656

7

6

Sammanboende utan barn

2 222

2 237

25

24

Sammanboende med barn

2 660

2 470

28

21

529

857

10

9

8 693

8 957

Övriga hushåll

Uppgifter avseende år 2019 är de senast tillgängliga.

Åldersfördelning 2020-12-31
Ålder

Håbo kommun

Håbo kommun

Riket

Uppsala län

Antal

Procent

Procent

Procent

0-6

1 929

8,8

8,1

8,2

7-9

858

3,9

3,6

3,6

10-12

948

4,3

3,6

3,6

13-15

975

4,4

3,5

3,4

16-19

1 178

5,3

4,4

4,5

20-29

2 211

10,0

12,5

15,2

30-44

4 113

18,7

19,6

19,7

45-64

5 929

26,9

24,6

23,2

65-79

3 076

14,1

14,9

14,0

80 –w

802

3,6

5,2

4,6

22 019

100,0

100,0

100,0

Summa
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Skattesatser, procent
Håbo kommun

2016

2017

2018

2019

2020

Kommunen

21,34

21,34

21,34

21,34

21,09

Landstinget

11,16

11,71

11,71

11,71

11,71

Skattesats totalt

32,50

33,05

33,05

33,05

32,80

Årsredovisning 2020

89(115)

10.2 Bilaga 2: Kvalitet och jämförelse med andra kommuner
Vi jämför oss med andra kommuner
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett verktyg där kommuner jämförs. Arbetet drivs av
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Jämförelsen ser på kommuners kvalitet ur ett
invånarperspektiv. 264 kommuner deltar i jämförelsenätverket idag.
Kommunens kvalitet undersöks årligen inom tre områden:
· Barn och unga
· Stöd och omsorg
· Samhälle och miljö
Resultaten ger en indikation på kvaliteten i kommunen och därför är det viktigt att analysera
resultaten och se varför de ser ut som de gör. I jämförelsediagrammen används färgerna rött,
gult och grönt för att visa hur Håbo kommuns resultat ligger till jämfört med andra. För varje
mått rangordnas alla kommuner efter sitt resultat. De 25 procent bästa kommunerna får grön
färg, de 25 procent sämsta får röd färg och de övriga kommunerna i mitten får gul färg.
Saknas data visas det med grå färg. Varje stapel i diagrammen visar översiktligt andelen mått
med respektive färg inom varje perspektiv. Färgsättningen visar om resultatet är bra eller
dåligt i jämförelse med andra, inte om resultatet i sig är bra eller dåligt.
Nedan ges en sammanfattande bild av Håbo kommuns kvalitet i jämförelse med andra
kommuner. Vissa mått för året har dock inte publicerats än vilket är orsaken till att så stor del
av 2020 års stapel är grå.

Området Barn och unga är valt på grund av att det är en prioriterad målgrupp. Nyckeltalen är
framförallt kopplade till utbildningsverksamheten men även deltagande inom kultur- och
fritidsverksamhet.
Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolan har ökat jämfört med tidigare
år och är nu en av de 25 procent bästa kommunerna i landet. Däremot har andelen godkända
elever i årskurs 6 i ämnet matematik gått ner något jämfört med förra året och placerar sig i
mitten vid en jämförelse med landets övriga kommuner.
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Inom gymnasieskolan har antalet elever med examen inom 4 år ökat i jämförelse med tidigare
år och kommunen placerar sig nu i mitten vid en jämförelse med andra kommuner. Ökningen
återfinns både hos elever inskrivna på Fridegårdsgymnasiet oavsett folkbokföringsort och hos
alla elever folkbokförda i Håbo kommun oavsett studieort.
Det finns ännu ingen statistik av barn och ungas deltagartillfällen i idrottsföreningar för år
2020. Vid en analys av tidigare års statistik placerar sig Håbo kommun i mitten vid jämförelse
med andra kommuner. Ungas deltagande i åldrarna 17-20 är dock lägre än övriga och rankas
bland de 25 procent lägsta i landet. I åldrarna 7-12 år är deltagandet däremot högt och rankas
som bland de 25 procent högsta jämförelse med andra kommuner.

Området Stöd och omsorg fokuserar på de målgrupper av medborgare som behöver service av
socialtjänst och omsorgsverksamhet utifrån sina specifika behov.
Det är fortsatt 96 procent av vuxna personer som ansökt av försörjningsstöd som inte
återkommit med en förnyad ansökan om försörjningsstöd inom ett år efter avslutad insats. Det
placerar in kommunen bland de 25 procent bästa kommunerna i landet. Väntetiden inom
försörjningsstöd från ansökan till beslut är dock fortsatt bland de 25 procent sämsta i landet,
även om den förbättrats något jämfört med tidigare år.
Inom kommunens särskilda boende för äldre har väntetiden från ansökningsdatum till
inflyttningsdatum ökat jämfört med tidigare år och Håbo kommun är nu en av de 25 procent
sämsta kommunerna i landet. Kvaliteten upplevs däremot som god men har gått ner något
jämfört med tidigare år. Det är främst brist på daglig utevistelse och problem med ensamhet
som försämrats under året, Däremot har bland annat förtroendet för och bemötandet av
personalen ökat jämfört med tidigare år.
Även inom hemtjänsten upplevs kvaliteten som god och placerar Håbo kommun bland de 25
procent bästa när det gäller hur många personal hemtjänsttagaren träffar i genomsnitt under en
period på 14 dagar. Även vad gäller möjligheten att påverka tider för hemtjänstbesök placerar
kommunen bland 25 procent bästa kommunerna i landet. Däremot upplever hemtjänsttagarna
även i år att de ofta besväras av ensamhet.
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Inom området Samhälle och miljö finns nyckeltal som mäter kommunens service till samtliga
som bor, vistas eller verkar i kommunen. Kommunal service som tillgänglighet och service,
avfallshantering och delaktighet ingår. Dessutom ingår hållbart samhällsbyggande, både
socialt vad gäller arbetsmarknad och delaktighet, ekonomiskt kopplat till näringsliv samt
miljömässigt.
Servicenivån vid kontakt med kommunen är fortsatt hög. Dock har den gått ner något jämfört
med förra året. 96 procent av alla frågor som kommer in via kommunens officiella e-post
besvaras inom en dag och 76 procent av de som kontaktar kommunen via kommunens
huvudnummer får direkt ett svar på sin fråga. 90 procent upplever även ett gott bemötandet
vid kontakt med kommunen. Det placerar Håbo kommun som en av landets 25 procent bästa
kommuner när det gäller tillgänglighet och service.
Kommunmedborgarnas möjlighet att delta i kommunens utveckling har ökat jämfört med
tidigare år, vilket placerar Håbo kommun i mitten vid en jämförelse med övriga kommuner.
De senaste åren ses även en positiv trend av andelen deltagare inom kommunens
arbetsmarknadsverksamhet som efter avslut börjat studera eller arbeta. I jämförelse med andra
kommuner har Håbo kommun, från år 2017, förbättrat sig från att varit en av de 25 procent
sämsta till att vara en av de 25 procent bästa kommunerna i landet.
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10.3 Bilaga 3: Hållbarhetsarbete
All verksamhet i Håbo kommun ska ta sin utgångspunkt i en långsiktigt hållbar utveckling
och kommunens vision, Vårt Håbo 2030. En av inriktningarna i vår vision är att i hållbara
Håbo finns det goda livet.
Visionen hanterar de tre dimensionerna ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.
Inriktningen är kommunens lokala svar på Agenda 2030 och de globala målen. Genom att
jobba ekonomiskt långsiktigt och kvalitetssäkra arbetet med naturens bästa som mål uppnår
Håbo kommun en hållbar samhällsutveckling och bidrar till de lokala, nationella och globala
mål som finns.

Hållbara Håbo – En samlad bedömning för 2020
Under 2020 har Håbo kommun satsat på att stärka arbetet med hållbar utveckling inom
kommunen. Förutom ekonomiska konsekvenser i de beslut som tas ska även konsekvenser för
näringsliv och barn redovisas och tas hänsyn till. Vi har fortsatt varit med i projektet Glokala
Sverige, ett kommunikations- och utbildningsprojekt som ska öka engagemanget och
kunskapen om FN:s globala mål och Agenda 2030. Ett flertal utbildningsinsatser samt miljöoch hållbarhetsaktiviteter har ställts om till digitala, skjutits på eller ställts in på grund av
Covid-19.
Hållbarhetsstrategi
Under 2020 har arbete med att ta fram en gemensam hållbarhetsstrategi för hur vår kommun
ska ta sig an de globala målen och Agenda 2030 pågått och ett förslag finns framtaget. En
hållbarhetsstrategi är viktig för att visa hur Håbo ska växa hållbart och kunna möta framtida
utmaningar. Strategin är ett viktigt övergripande styrdokument som berör samtliga aktörer i
kommunen; kommuninvånare, företagare, organisationer och tjänstepersoner.
Under våren 2020 har en dialog skett för att kunna arbeta fram ett förslag till
hållbarhetsstrategi för Håbo kommun. Under hösten var ett förslag till hållbarhetsstrategi ute
på remiss och arbete pågår för ett antagande av strategin under 2021.
Aktörer i kommunen har bjudits in till att ge synpunkter på förslaget. Remissförslaget har
bland annat skickats till samtliga nämnder. Hållbarhetsstrategin är en revidering av
miljöstrategin från 2015. Nya underlag, som Agenda 2030, inkluderas och samtliga
hållbarhetsdimensioner; ekologisk, social och ekonomisk finns med på ett tydligare sätt och
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strategin utgår från FN:s globala mål för hållbar utveckling.
Läs mer om arbetet med hållbarhetsstrategin på håbo.se/hållbar och de globala målen på
globalamalen.se.
Beredningsgrupp Agenda 2030
Kommunledningsgruppen tillsatte en beredningsgrupp för Agenda 2030 som har varit
verksam under 2020. Beredningsgruppen har kommundirektörens mandat att föreslå direktiv
och förslag på förändringsåtgärder för hur vi ska arbeta för att nå kommunens hållbarhetsmål
och Agenda 2030. Förslagen lämnas till kommunledningsgruppen.
Arbetsgruppen består av representanter från samtliga förvaltningar och det kommunala
bolaget Håbohus. Under 2020 har gruppen arbetat med att ta fram och prioritera sex
fokusområden. För varje fokusområde har arbetsgrupper utsetts för att arbeta fram förslag
som utbildning- och kommunikationssatsningar, riktlinjer eller checklistor. Mycket är på gång
inom arbetsgrupperna och arbetet fortsätter nästa år.
Utvalda fokusområden som beredningsgruppen arbetar med är; kommunikation, upphandling,
transporter, avfall, uppföljning och barnkonventionen.
Arbete kopplat till Agenda 2030
Kommunens förvaltningar och bolag bidrar på olika sätt till att uppnå de Globala målen.
Under 2020 har vi fortsatt med vårt arbete med att koppla de aktiviteter våra verksamheter gör
tydligare till de globala målen och Agenda 2030. Några exempel presenteras här nedanför.
Upphandlingsavdelningen uppmanar alla verksamheter som ska göra någon form av inköp att
tänka hållbarhetskrav. Det innefattar både miljökrav och sociala krav. 2020 har nya
anvisningar för inköp och upphandling publicerats och där finns mer information om
hållbarhet.
Flera aktiviteter för att jobba hälsofrämjande har skett under året. Håbo hälsoäventyr har
arbetat i skolorna med olika program och metoder för att till exempel minska
tobaksanvändningen. För att öka ungdomarnas inflytande i kommunen arrangerar Håbo
kommun en årlig demokratidag för ungdomar. Året som gått gav dock inte denna möjlighet på
grund av pandemin. Det finns även ett ungdomsråd som ger ungdomar möjlighet att direkt
påverka sin närmiljö i samråd med utsedda ungdomspolitiker och kommunalråd. Under delar
av året har de träffats utomhus eller digitalt, på grund av pandemin. Under året förnyade
kommunens sitt medborgarlöfte med polisen för att jobba med den upplevda tryggheten i
Håbo. Polarna och nattvandrande föreningsliv är en viktig del i det drogförebyggande och
trygghetsskapande arbetet.
Håbo biblioteks uppdrag kopplar på många sätt till Agenda 2030 och dess olika mål och lyfts
genom utställningar, föredrag och skyltningar. Under 2020 genomfördes språkcafé, digital
verksamhet, äldrekultur bland annat. Bibliotekets verksamhet men även den nyöppnade
Fritidsbanken med sport- och fritidsprylar bidrar till mål nr 12 kring Hållbar konsumtion och
produktion genom att verksamhet bidrar till minskad konsumtion då man kan låna istället för
köpa (cirkulär konsumtion). Kultur och fritid har i samarbete med avfallsavdelningen fortsatt
insamlingen till kommunens fritidsbank, med lyckat resultat.
Avfallsverksamheten arbetar kontinuerligt med hållbarhetsfrågor. Bland annat i arbetet på
återvinningscentralen, där stort fokus har lagts på att inspirera till återbruk, återanvändning
och minskad konsumtion, ökad sortering av olika avfallsslag vilket ligger i linje med mål 11
och 12 i Agenda 2030. På återvinningscentralen arbetar även arbetsledare och deltagare från
kommunens Dagliga verksamhet, vilket bidrar till ett ökat inkluderande och hållbart samhälle.
Under 2020 har, i samverkan med Sigtuna, Knivsta och Upplands-Bro, ett nytt
insamlingssystem införts hos villor och fritidshus. Det innebär att hushållens sopkärl bytts ut
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till två nya sopkärl som är indelade med fyra fack var. I kärlen sorteras restavfall, matavfall,
tidningar/returpapper samt förpackningar av ofärgat glas, färgat glas, metall, papper och plast
i olika fack. Bättre sortering leder till ökad återvinning och renare material. Med god kvalitet
på insamlat material kan mer material cirkuleras och återvinnas till nya produkter, vilket är
miljövänligt och resurseffektivt. En ökad sortering leder till att mängden material som går till
förbränning minskas, och bidrar därmed i förlängningen till ett mer hållbart samhälle.
VA verksamheten har under året bidragit med ett flertal åtgärder för kommunens
hållbarhetsarbete. Avdelningen har bland annat tagit emot fyra praktikanter från högskolan
under året, kvalitetssäkrat provtagningsprocessen på reningsverken, uppmärksammat
världsvattendagen, digitaliserat och minskat energiförbrukningen från tidigare år.
Andra aktiviteter som utförts under året är en etablering av en vattenreglerande och renande
våtmark i Balders hage, uppdatering av en ny dagvattenpolicy, framtagning av en
kunskapssammanställning för bättre vattenkvalitet till Ekillabäcken samt uppströmsarbete för
att minska den negativa belastningen till kommunens reningsverk. Förslag till styrdokument
för cykel samt grönstruktur har även tagits fram vilka kommer att utgöra viktig vägledning i
kommunens arbete för en god bebyggd miljö och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
Bygg- och miljöförvaltningens arbete med processkartläggning och digitalisering under året
är ett steg i att bli mer tillgängliga och ge jämlikt bemötande till alla. Processkartläggningen
stärker även kvaliteten och rättssäkerheten i handläggningsprocesserna. Under hösten 2020
har miljöavdelningen genomfört en inventering av hästgårdar, där tillsyn för minskat
näringsläckage planeras att utföras under kommande år.
Under 2020 har kommunens energi- och klimatrådgivning, som samordnas av
kommunstyrelsens förvaltning, samarbetat med barn- och utbildningsförvaltningen inom
projektet Solelever. Gröna Dalenskolan och Potentia har deltagit i projektsamarbetet som
knyter särskilt väl an till mål 4 god utbildning för alla, mål 7 hållbar energi för alla och mål 13
bekämpa klimatförändringarna. Solelever syftar till att skapa ett koncept som stärker
högstadieelevers kunskaper kring energi- och klimatfrågor med särskilt fokus på solenergi.
Under året avslutades projektet, filmer och en rapport har tagits fram för att sprida konceptet
vidare och sprida projektets erfarenheter.
Nytt kommungemensamt fokus och utvecklingsområde 2020 för kommunala förskolor i egen
regi tar avstamp i Agenda 2030 och handlar om hållbar utveckling. En viktig del i detta arbete
är att lyssna till barns tankar och på så vis utveckla deras förmåga för förståelse om en hållbar
framtid. Fridegårdsgymnasiet har infört källsortering i personalrum, skolcafé och
elevutrymmen. Alla papperskorgar är borttagna och sorteringsstationer är installerade.

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 som inrymmer de 17 globala målen för
hållbar utveckling. Som ett stöd för kommuners genomförande av Agenda 2030 redovisas ett
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urval av nyckeltal cirka 50 stycken på kolada.se för respektive kommun. Nyckeltalen säger
inget om egentlig måluppfyllelse utan visar bara hur en kommun ligger till i förhållande till
andra kommuner.
Hållbarhetslöften
För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna att nå uppsatta
miljömål ingår Håbo kommun i Länsstyrelsens arbete med att ta fram åtgärdsprogram för ett
hållbart län. I åtgärdsprogrammen samlas prioriterade åtgärder för länets aktörer och
möjlighet ges att teckna hållbarhetslöften inom följande temaområden; Klimat och energi,
Ekosystem och biologisk mångfald, Vatten, Samhällsutveckling.

Håbo kommun har under året tecknat hållbarhetslöfte inom följande åtgärder för ekosystem
och biologisk mångfald, 2020-2023:








Öka andelen skyddad skog genom frivilliga avsättningar och formellt skydd
Bevara bete och slåtter i jordbrukslandskapet
Motverka invasiva främmande arter
Öka hänsyn till biologisk mångfald i fysisk planering
Bevara och öka biologisk mångfald i parker och grönområden
Öka hänsyn till biologisk mångfald genom inköp av hållbara varor och tjänster
Integrera biologisk mångfald och hållbar utveckling i skola och förskola

Håbo kommun har sedan förra året tecknat hållbarhetslöften inom följande åtgärder för
minskad klimatpåverkan, Klimat och energi 2019-2022:



Öka gång och cykling
Fossilfria tjänstefordon
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Minska energi- och effektanvändning för fastigheter och verksamheter
Minska effekttoppar för el
Öka produktionen och användningen av återvunnen eller förnybar energi och av
fossilfria drivmedel.

Genom att teckna hållbarhetslöften förbinder sig kommunen att genomföra ett antal åtgärder,
enskilt eller i samverkan med andra aktörer. Läs mer på håbo.se/hållbarhetslöften. Vi ser
samverkan som en naturlig och nödvändig del av kommunens arbete. Tillsammans med andra
kan vi komma ännu längre. Under 2020 tecknade även två företag i kommunen
hållbarhetslöften.
Samverkan
Under 2020 har Håbo kommun under året genomfört samtal med kommunens
företagsföreningar och tre av kommunens största privata arbetsgivare för att öppna upp för
samarbeten kring hållbarhetsfrågor. Lokal samverkan är en viktig del av hållbarhetsstrategin
som håller på att tas fram och avgörande för att vi ska nå de mål som finns. Syftet med dessa
första samtal var att lära sig mer om företagens hållbarhetsarbete och för att se hur vi kan
arbeta tillsammans för ett hållbart Håbo även uppmuntra till att de som en aktör i länet ska
vara med och teckna hållbarhetslöften.
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10.4 Bilaga 4: Befolkning, boende och sysselsättning
10.4.1 Boende och befolkning
10.4.1.1 Bostäder

Under 2020 färdigställs 44 nya bostäder. Flertalet nya bostäder tillkommer i centralorten
Bålsta i flerbostadshusprojekt, Mussebo, med 28 lägenheter som blir inflyttningsfärdigt. Det
uppförs 16 stycken småhus i främst lokaliserat till landsbygden.
Årets bostadsbyggande uppvisar ett relativt sett lågt utfall jämfört med tidigare år. Under
2018 färdigställdes 120 bostäder och 2019 är det 186 stycken. Det är ett högt utfall på antal
lägenheter där bygglov beviljas under året. Det medför att kommande år kommer antalet
färdigställda lägenheter att bli betydligt högre än för 2020.
Under året lämnas bygglov för 30 småhus och 599 lägenheter i flerbostadshus. Sammantaget
är det 629 nya bostäder. Färdigställandet av dessa bostäder blir under åren 2021-2022. Det
finns dessutom en relativt stor volym bostäder som ingår i flera av kommande projekt.
Ett av de större exploateringsprojekten utgörs av det så kallade Tvåhusområdet som ligger
mellan järnvägen och Stockholmsvägen. Planen vinner laga kraft mars 2019 och i december
samma år beviljas första bygglovet om 97 bostäder i flerbostadshus. Under 2020 beviljas
bygglov med cirka 490 bostäder. Totalt sedan 2019 är det nästan 590 bostäder i de beviljade
byggloven. Kommunen påbörjar utbyggnaden av infrastrukturen med gata och vatten- och
avloppsanordningar och delar av bostadshusen är i produktion.
Väppeby Äng färdigställs i sin helhet genom att förskolan startar upp sin verksamhet.
Förskolan med plats för 120 barn är en friförskola och drivs av MåBraFörskolor.
Exploateringsprojektet avslutas och samtliga 260 bostäder är inflyttade. I Lindegårdsvägens
södra del i höjd med Åbergs Museum färdigställs ett projekt, Mussebo, med 28
hyreslägenheter. Intill har Götenehus byggrätter i gällande detaljplaner som summerar till
cirka 70 bostäder.
Bygglov beviljas för cirka 120 lägenheter i Björkvallen och byggnationen påbörjas under året.
Husen uppförs i två- till fyra våningar samt ett antal småhus. För utvecklingen kring "Gästis" i
gamla Bålsta går detaljplanen i mål. Avsikten är att genom varsam förtätning komplettera
området med bostadshus som ger cirka 60 lägenheter.
Håbohus uppför nytt särskilt boende (60 lägenheter) i Bålsta som beräknas vara färdigställt
mot slutet av 2021. Utrymmen för gemensamma aktiviteter som gymnastisk och café skapas,
och det blir ett produktionskök för matlagning till de boende.
Samtidigt som kommunen växer är det av vikt att kapacitet inom förskola hänger med den
ökade efterfrågan på barnomsorg. Därför ges förskolan Skogsbrynet genom planläggning
utökad byggrätt och får förutsättningar att bygga till och kan utöka verksamheten med 110
barn. Bygglov beviljas i december 2020.
Planeringen för etapperna i förnyelseprojekten kring Bålsta centrum fortsätter under året. Den
första etappen kring Bålsta torg med resecentrum går upp för antagande i maj, men blir
återremitterad. Under året pågår arbeten med förnyelse av busstorget och formerna för ett
resecentrum utvecklas och bygglov lämnas i slutet av året. Planeringen för etapp 6 för själva
Bålsta centrum och närmaste omgivning bearbetas under året efter samrådet som pågick 2019.
I Kalmarsand är det flera projekt aktuella i planprocesser som summerar till närmare 500
bostäder. Det största planprojektet av dem medför cirka 400 nya bostäder och berör bland
annat siloområdet. En mindre del verksamhetsmark föreslås samt plats för förskola/skola och
eventuellt vårdboende. Planförslaget är på granskning under våren.
I centralt läge i Skokloster, invid Slottsskolan, planerar Håbohus att uppföra 22 lägenheter och
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tre lokaler för uthyrning. Det ska bli en knutpunkt mitt i byn med en del centrumverksamhet
med vårdcentral, restaurang och en mindre dagligvaruhandel. Planen vinner laga kraft under
året.
Det finns planprojekt på landsbygden med mindre volym bostäder som till exempel i
Katrinedal och Ekilla. I Ekilla vill Håbohus möjliggöra 25 lägenheter samt 18 småhus med
äganderätt. Det finns även byggrätter i några äldre detaljplaner i Skokloster, Västra Måttan,
Övergran och Krägga där några av markägarna påbörjar förberedelser inför genomförande.
10.4.1.2 Befolkningen

Tidigare års starka befolkningstillväxt mattas av under 2020. Vid årsskiftet 2020/2021 uppgår
antalet invånare till 22 019 personer, vilket motsvarar en ökning med 85 personer. Det är en
betydligt lägre befolkningsökning än under föregående år då befolkningen ökade med 370
personer. Den procentuella befolkningsökningen under 2020 är 0,4 procent, vilket är en
svagare utveckling än Sveriges totala befolkningsökning på 0,5 procent. Detta kan jämföras
med 2019 års befolkningstillväxt, då Håbo kommuns befolkning ökade med 1,7 procent och
befolkningen i riket ökade med 1,0 procent. Årets svaga befolkningstillväxt kan vara ett
resultat av coronapandemin.
Majoriteten av befolkningsökningen beror på ett positivt födelsenetto. Under 2020 föds 197
barn, medan 147 personer avlider, vilket ger ett positivt födelsenetto på 50 personer. Under
tidigare år har befolkningen i kommunen främst växt på grund av ett positivt flyttnetto, det
vill säga att det är fler personer som flyttar till än från kommunen. Under 2020 flyttar 1 424
personer till kommunen, medan 1 394 personer flyttar från kommunen. Det innebär att Håbo
kommun har ett positivt flyttnetto på 30 personer. Under 2019 hade kommunen ett flyttnetto
på 302 personer. Det totala antalet flyttar under 2020, såväl in- som utflyttar, ligger något
högre än trenden för tidigare år. 2020 års låga flyttnetto beror på att kommunen har en
betydligt högre utflyttning än under tidigare år, vilket därmed sänkt det positiva flyttnettot.
Håbo kommuns befolkningsprognos från 2020 indikerade en befolkningsökning med 340
personer, till 22 274 vid årsskiftet 2020/2021. Den faktiska befolkningsökningen blir 255
färre än prognosticerat, vilket är en betydande avvikelse. Avvikelsen mellan prognosen och
det faktiska utfallet beror på att prognosen prognosticerade ett flyttnetto på 265 personer
under 2020. Det är en skillnad med 235 personer mot det faktiska utfallet. Även födelsenettot
spåddes vara högre under 2020 med ett födelsenetto på 76 personer, vilket är en skillnad med
26 personer mot det faktiska utfallet.
Även sett till kommunens tidigare befolkningsprognos från 2019, var
befolkningsutvecklingen betydligt svagare än prognosticerat. I 2019 års befolkningsprognos
antogs befolkningen uppgå till 22 319 invånare år 2020. Det faktiska invånarantalet är 300
personer färre än 2019 års prognos. Prognosen förutspådde ett flyttnetto om 270 personer
under 2020, 240 fler än det faktiska utfallet, och ett födelsenetto om 85 personer, vilket är 35
fler än det faktiska utfallet.
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Ålder

2019

2020

Skillnad

231

208

-23

1-6 år

1 434

1 406

-28

7-9 år

1 164

1 173

9

10-12 år

939

948

9

13-15 år

970

975

5

16-18 år

903

918

15

19-24 år

1 332

1 301

-31

25-44 år

5 276

5 283

7

45-64 år

5 817

5 929

112

65-74 år

2 204

2 075

-129

75-79 år

923

1 001

78

80+ år

741

802

61

Totalt

21934

22019

85

0 år

In- och utflyttningen är fortsatt hög. Håbo kommun har en stor omsättning på bosatta, vilket
är karaktäristiskt för kommunerna runt Stockholm. Under 2020 är utflyttning dock betydligt
högre än under föregående år, vilket leder till att kommunen bara har ett flyttnetto på 30
personer.
Totalt 1 424 personer flyttar till Håbo kommun under 2020 och 1 394 personer flyttar från
kommunen. Utbytet med övriga Sverige vad gäller in- och utflyttare är betydligt högre än
utbytet med det egna läget. Av alla flyttar som görs under året, såväl inflytt som utflytt, gick
78 procent över länsgränsen. Gentemot övriga Sverige har Håbo kommun ett positivt
flyttnetto på 165 personer. Det kan förklaras med att en stor andel av flyttarna sker över
länsgränsen mot Stockholms län. 16 procent av flyttarna skedde inom Uppsala läns gränser.
Gentemot övriga kommuner i länet har Håbo kommun ett negativt flyttnetto på minus 162
personer. Fem procent av flyttarna gick till eller från utlandet. Gentemot utlandet har Håbo
kommun ett positivt flyttnetto på 27 personer.

Uppsala län
Övriga Sverige
Utlandet
Totalt

Inflyttning 2020

Utflyttning 2020

Flyttnetto 2020

Flyttnetto 2019

140

302

-162

-46

1 194

1 029

165

299

90

63

27

49

1424

1394

30

302

Håbo kommun fortsätter att ha en förhållandevis ung befolkning. Det beror på att kommunens
hushåll består av en stor andel barnfamiljer. Genomsnittsåldern i kommunen är 39,9 år, vilket
är den tredje lägsta i Uppsala län efter Knivsta kommun och Uppsala kommun.
Genomsnittsålder i Sverige är 41,3 år.
Den stora andelen barnfamiljer bidrar till att andelen barn och unga under 20 år är
förhållandevis hög i jämförelse med övriga länet och nationellt. Gruppen 20-29-åringar är
dock betydligt lägre. Det beror sannolikt på att många unga vuxna flyttar från kommunen för
arbete och studier, vilket ger en lägre andel i dessa åldersgrupper.
Andelen 30-44-åringar, 45-64-åringar samt 64-79-åringar är ungefär densamma i Håbo
kommun som i Uppsala län såväl som i riket.
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I jämförelse med såväl länet som riket som helhet har Håbo kommun en betydligt lägre andel
äldre personer över 80 år. Antalet personer över 80 år har dock ökat i en snabbare takt i
kommunen än i övriga länet och nationellt. Under 2000-talet har antalet personer över 80 år
mer än dubblerats och ökningen kommer sannolikt fortsätta under kommande år.
10.4.2 Sysselsättning och näringsliv
10.4.2.1 Näringsliv

I Håbo kommun finns cirka 2 200 företag och 136 nya företag startar upp under året. Covid19 medför nya utmaningar för företagen, och kommunen tar fram ett stödpaket i syfte att
underlätta för företagen under pandemin. Handlingsplanen ”Tillsammans mot 4,0” fortlever
under året med olika aktiviteter. Men coronapandemin gör att det blir en förskjutning mot att
stötta företagen i den nya situationen utifrån vad som kommunen kan bidra med.
Svenskt Näringsliv mäter företagsklimat och i den ranking som presenteras i september ligger
Håbo på plats 206. Det är en sänkning från förra året då Håbo låg på plats 175. Det
sammanfattade omdömet ger ett resultat om 3,03 jämfört med förra årets 3,05. I de mätningar
som görs i samband med myndighetsutövning så ökar nöjd-kund-indexet. För första halvåret
är resultatet 78 vilket är ett högt betyg. Vid en jämförelse med 2019 års resultat är det en
ökning med sex enheter, från 72 till 78. Inom miljöverksamheten är företagarnas ökade
kundnöjdhet mest tydlig.
Företagarnas intresse av att etablera sig i kommunen är stort och i synnerhet i Bålsta. Mot den
bakgrunden har kommunen strategiskt planerat för att göra det möjligt att tillmötesgå den
ökade efterfrågan. Utöver de senaste genomförda etableringarna finns därför flera projekt nu
under planering och planläggning i syfte att ge ett kraftigt tillskott av ytterligare
verksamhetsmark.
Ett av de större utvecklingsområdena utgörs av Logistik Bålsta. Den första etableringen ligger
inom kvarter 3 där Dagab uppför ett höglager som beräknas stå klart till 2023. Lagret är cirka
110 000 kvadratmeter stort och har kvalificerade tekniska lösningar med hög grad av
automatisering. Verksamheten i drift ger cirka 1 100 arbetstillfällen.
Kvarter 4 inom Logistik Bålsta blir nästa detaljplan som blir klar. Här kommer Benders att
utveckla sin intilliggande verksamhet på cirka 10 hektar, vilket ger 80-100 nya arbetstillfällen.
Resterande 16 hektar förvärvar Dagab under året och påbörjar anläggning av personal- och
lastbilsparkering. De planerar nu vidare för sin etablering av verksamheten och ser en
samordningsvinst med sin verksamhet inom kvarter 3.
För kvarteren 5 och 6 (25 hektar) som ligger längst västerut i Logistik Bålsta går planarbetet i
mål och planen antas i november. En intressent inom vvs-branschen vill etablera sig här med
ett centrallager om 72 000 kvm. I planen säkerställs 23 hektar som naturmark som en buffert
mellan verksamhetsområdet och bostäderna i Skörby. Beslutet att anta detaljplanen är dock
föremål för överprövning.
Inom Västerskogs industriområde pågår en planändring med anledning av en
drivmedelsanläggning för fordonsgas. Syftet är främst att förse den tunga trafiken med
drivmedel och bidra till mer hållbara transporter.
I Dragets verksamhetsområde nära trafikplatsen vid väg E18 pågår planläggning i den
nordvästra delen av Draget med 5,5 hektar verksamhetsmark. Inom de äldre delarna av Draget
beviljas bygglov för några verksamheter som nyetablerar.
Inom Lillsjöns Företagspark öppnar ICA Maxi under våren sin dagligvaruhandel. Det medför
också att ICA-butiken i Bålsta centrum stänger. Här startar BraBil bygget av sin nya lokal
med bilförsäljning, verkstad och tvätthall. Planområdet rymmer även byggrätt för ytterligare
ett par mindre etableringar.
Årsredovisning 2020

101(115)

Öster om företagsparken planläggs för att möjliggöra utökning av verksamhetsområdet med
cirka 25 000 kvadratmeter, Entré Lillsjön. Länsstyrelsen anser dock att strandskyddet inte
hanteras godtagbart, och därför väljer kommunen att efter planförslagets granskningsskede
omarbeta planen med bättre anpassning till strandskyddet. En av aktörerna som avser etablera
sig är McDonalds.
Dragelund är ett större markområde (cirka 60 hektar) med attraktivt läge längs med väg E18
med möjlig anslutning mot Dragets trafikplats. Planeringen är ännu i tidigt skede.
KilenKrysset är den intressent kommunen ser som blivande exploatör. Här studeras även hur
mark på östra sidan motorvägen kan utvecklas för verksamheter. Eventuellt kan mark inom
Upplands-Bro kommun, inkluderas vilket förutsätter god dialog med grannkommunen.
Ett nytt större verksamhetsområde utanför Bålsta i anslutning till Ekolskrogs rastplats blir
aktuellt för planläggning. Här undersöks möjligheten att etablera ett verksamhets- och
logistikområde. Området är drygt 25 hektar varav cirka 17 är ny verksamhetsmark.
I de centrala delarna av Bålsta möjliggörs också handel av mer småskaligt format. Inom
Bålsta centrumplaneringen uppmuntras till lämpliga verksamheter i kommande
bostadsbebyggelse i gatuplanen. Dessutom är fastighetsägaren för Bålsta Centrum i aktiv
planeringsfas i planläggningen för att utveckla centrum med både bostäder och kommersiella
lokaler. Under året genomförs en hel del ny- och ombyggnader i centrum. Till exempel
etablerar COOP en helt ny dagligvaruhandel i centrum. Vid stationsområdet tar formerna för
resecentrum fart och bygglov beviljas. Byggnaden ska innehålla väntutrymmen med vissa
servicefunktioner.
10.4.2.2 Branschspridning

Håbo kommun är kommunens största arbetsgivare med många anställda inom vård, omsorg
och utbildning. Kommunens näringsliv består till stor del av många små företag och ett
mindre antal medelstora företag. Verksamheterna är spridda men stora delar av arbetsstyrkan
är sysselsatta inom byggverksamhet, tjänster samt handel, hotell och restaurang.
Bransch

Antal

Procentuellt

61

1,0

Tillverkning och utvinning

534

8,6

Byggverksamhet

936

15,1

Handel, hotell och restaurang

957

15,4

Transport

328

5,3

Tjänster

1 036

16,7

Utbildning

1 014

16,4

Vård och omsorg

795

12,9

Offentlig förvaltning och försvar

313

5,0

Ej specificerat

225

3,6

6 199

100,0

Jordbruk, skogsbruk och fiske

Totalt

Uppgifter avser år 2019 och är de senast tillgängliga.
10.4.2.3 Arbetspendling

Håbo kommun har ett strategiskt läge i Mälardalen, längs Mälarbanan och E18. Kommunens
geografiska läge är en förutsättning för kommunens arbetspendling. Den huvudsakliga
arbetspendlingen sker mot Storstockholm, men kommunen har även utbyte med Uppsala,
Enköping och Västerås. Pendeltåg och regionaltåg gör det möjligt att en för en stor del av
kommunens befolkning att arbeta i andra kommuner i Mälardalen.
Totalt pendlar 7 183 personer ut från Håbo kommun. Antalet inpendlare uppgår till 2 330
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personer. Att antalet utpendlare är större än antalet inpendlare innebär att Håbo kommun har
ett negativt pendlingsnetto. Det negativa pendlingsnettot uppgår till 4 853 personer. Det beror
till stor del på kommunens goda pendlingsförutsättningar och närheten till starka
arbetsmarknader i omkringliggande städer.
Vanligast är att pendla till Stockholms län, dit pendlar totalt 6 047 personer. De vanligaste
pendlarkommunerna i Stockholms län är Stockholms stad, Upplands-Bro kommun och
Järfälla kommun. 796 personer pendlar till andra kommuner inom Uppsala län och 115
personer pendlar till Västmanlands län.
Inpendlingen till Håbo kommun uppgår till 2 330 personer. 1 265 av dessa pendlar in från
Stockholms län. Inom Uppsala län pendlar 811 till Håbo kommun från länets övriga
kommuner.
Håbo kommun
Förvärvsarbetande befolkning

11 065

Arbetstillfällen

6 199

Utpendling

7 183

Inpendling

2 330

Nettopendling

4 853

Uppgifter avser år 2019 och är de senast tillgängliga.
10.4.2.4 Arbetslöshet

I slutet av året uppgår andelen öppet arbetslösa och sökande i program till 5,1 procent. Det är
en betydligt högre andel än under föregående år. Ökningen kan till stor del förklaras mot
bakgrund av coronapandemin som inneburit en stigande arbetslöshet runt om i hela världen.
Håbo kommun tycks dock ha klarat sig lindrigare undan i jämförelse med övriga Uppsala län
och hela landet.
Andelen 18-24-åringar som är öppet arbetslösa eller sökande i program uppgår till 7,3
procent. 2019 var samma siffra 4,8 procent. Motsvarande andel i Uppsala län är 6,5 procent
och i Sverige som helhet 7,8 procent.
Andel av befolkningen 16-64 år i arbetslöshet och i program eller med stöd, vid årets slut
(%).
År

Håbo

Uppsala län

Riket

2014

3,5

4,2

6,3

2015

3,4

4,2

6,1

2016

3,2

4,3

6,0

2017

3,2

4,5

5,9

2018

3,3

4,5

5,5

2019

3,6

4,6

6,0

2020

5,1

6,1

7,1
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10.5 Bilaga 5: Exploateringsredovisning
Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa och iordningställa råmark för att
kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. Där ingår också att bygga gemensamma
anordningar som gator, grönområden, VA-anläggningar med mera som krävs för att marken
ska vara byggbar. Uppföljning görs av alla nu pågående projekt som redovisas totalt och per
projekt samt för året. Exploateringsverksamheten ingår i kommunens drift- och
investeringsredovisning och resultat- och balansräkning men särredovisas här för att ge en
samlad bild av exploateringens påverkan på kommunens ekonomi.
Nettoexploatering
Nettoexploatering är summan av samtliga in- och utbetalningar i projekten.
I juni beslutade kommunstyrelsen att resecentrum, Bålsta Torg inklusive VA, busstorg
inklusive taxislinga, tunnel och VA/gata-projektering inklusive tidigare nedlagda utgifter ska
avgränsas till ett kommunalt investeringsprojekt på 79,4 miljoner kronor. Dessa utgifter har
därför överförts från exploateringsbudgeten till investeringsbudgeten vilket medför att
nettoexploateringen förbättras.
Den totala beslutade budgeten för alla pågående projekt är överskott med 51,9 miljoner
kronor för hela projekttiden.
Ackumulerat utfall hittills i de pågående projekten är 112,6 miljoner kronor högre utgifter än
inkomster.
Prognosen är att projekten kommer att ge överskott med endast 12,8 miljoner kronor. Främst
beror det på negativa resultat för Frösundavik, Draget samt lägre överskott i kvarter 3-4
Logistik Bålsta.
Tkr

Budget
totalt

Prognos
totalt

Utfall
ackumule
rat

Utfall
2019

Utfall
2020

Budget
2020

Inkomster
Försäljning av mark

204 639

282 659

135 529

21 048

3 262

32 206

Ersättning från företag

117 861

81 190

50 147

3 285

15 416

49 030

59 406

68 693

13 182

0

13 182

44 187

0

1 670

0

0

-5 000

0

VA-anslutningsavgifter

69 107

73 817

30 731

12 509

9 197

12 748

Gåva i form av VA-anläggningar

14 383

15 975

7 113

7 113

14 383

465 396

524 004

236 702

36 842

43 170

152 554

Utgifter för kvartersmark

-76 704

-82 903

-61 730

-795

-1 808

-17 383

Anläggningar egen regi

-185 756

-249 961

-188 285

-58 543

-1 801

9 148

Anläggningar mottagna

-59 406

-66 493

-13 182

0

-13 182

-44 187

VA-anläggningar egen regi

-77 237

-95 842

-79 027

-2 007

-32 318

-21 230

VA-anläggningar mottagna

-14 383

-15 975

-7 113

0

-7 113

-14 383

-413 486

-511 174

-349 337

-61 345

-56 222

-88 035

51 910

12 830

-112 636

-24 503

-13 053

64 519

Gåva mottagna anläggningar
Offentligt investeringsbidrag

Summa inkomster
Utgifter

Summa utgifter
Nettoexploatering
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Påverkan på årets resultat
Det år då vissa händelser sker i exploateringen påverkas kommunens resultaträkning:
- när markförsäljning sker och realisationsvinst uppstår
- när exploatören betalar bidrag/ersättning för infrastruktur som kommunen bygger och när
motkravet enligt avtal är uppfyllt. Byggandet av infrastrukturen redovisas som en investering,
men bidraget ska redovisas som en intäkt det år bidraget erhålls.
- när kommunen övertar anläggning som exploatören har byggt. Övertagandet ska redovisas
som en gåva, en intäkt för kommunen, trots att kommunen inte får några likvida medel.
Påverkan på årets resultat varierar från år till år beroende på när händelserna inträffar.
Av tabellen nedan framgår att exploateringen påverkar årets resultat positivt med 30,3
miljoner kronor fördelat på
- reavinst vid markförsäljning 1,8 miljoner. Försäljning uppgår till 3,2 miljoner och bokfört
värde för marken som sålts är 1,5 miljoner kronor
- bidrag från privata/exploatörer 15,4 miljoner. 15,3 miljoner kronor avser infrastruktur som
kommunen byggt i Logistik Bålsta kv 3-4.
-och övertagande av anläggningar värda 13,2 miljoner kronor i Lillsjöns företagspark.
Tkr

Budget
totalt

Prognos
totalt

Utfall
ackumule
rat

Utfall
2019

Utfall
2020

Budget
2020

TILL RESULTATRÄKNING
Försäljning av mark

204 639

282 659

135 529

31 636

3 262

32 206

Ersättning från företag

117 861

81 190

50 147

3 285

15 416

49 030

59 406

68 693

13 182

0

13 182

44 187

Verksamhetens intäkter, summa

381 906

432 542

198 858

34 921

31 860

125 423

Bokfört värde försäljning mark

-76 704

-81 633

-52 358

-15 120

-1 517

-21 335

0

-1 270

-635

0

0

635

Verksamhetens kostnader,
summa

-76 704

-82 903

-52 993

-15 120

-1 517

-20 700

Årets resultat

305 202

349 639

145 865

19 801

30 343

104 723

-245 162

-316 454

-201 467

-58 543

-14 983

-35 039

-91 620

-111 817

-86 140

-2 007

-39 431

-35 613

0

0

-8 737

14 325

-291

3 317

-336 782

-428 271

-296 344

-46 225

-54 705

-67 335

0

1 670

0

0

-5 000

0

Skuld/förutbetalda intäkter VA

83 490

89 792

37 844

12 509

16 310

27 131

Skulder, summa

83 490

91 462

37 844

12 509

11 310

27 131

Gåva mottagna anläggningar

Exploateringskostnader
(försäljn/nedvärd)

TILL BALANSRÄKNING
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar VA
Omsättningstillgångar
Tillgångar, summa
Skuld/förutbetalda intäkter ej VA
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10.5.1 Exploateringsredovisning per projekt
Tkr

Budget
totalt

Prognos
totalt

Utfall
ackumule
rat

Utfall
2019

Utfall
2020

Budget
2020

PÅGÅENDE PROJEKT, tkr
9013 Logistik Bålsta kv 3-4

43 819

31 392

9015 Logistik Bålsta kv 5-6
9021 Frösundavik
9031 Draget
9041 Svarta Lutans Väg
9051 Viby Äng etapp E:2
9061 Väppeby Äng
9071 Mellanby
9091 Bålsta C del av etapp 1
9100 Tvåhusplanen
9110 Lillsjöns företagspark
9120 Björkvallen
9130 Entré Lillsjön
9140 Dalängen
Summa nettoexploatering

-64 480

-49 606

-4 168

-2 752

83 223

-4 168

-18 767

-21 952

-21 975

313

-231

2 977

20 662

-10 526

-10 682

24 207

3 599

34 943

581

3 581

3 580

428

-84

-3 084

0

1 302

1 302

1 359

0

-1 302

12 103

11 425

11 425

2 333

428

1 106

83

1 040

1 032

-4

-37

-986

-24 000

-24 000

-3 296

-8 336

20 425

-25 441

-2 850

-3 401

-16 118

2 069

-16 045

-10 084

1 810

4 502

4 879

2 805

-123

-3 192

0

0

-3 090

-71

-3 019

2 605

11 326

12 324

-2 683

0

-2 683

-5 350

7 143

7 143

-8 362

0

-8 362

-10 896

51 910

12 830

-112 636

-24 503

-13 052

64 519

9013 Björnbro/Logistik Bålsta kvarter 3-4
Hela Björnbro/Logistik Bålsta omfattar cirka 150 hektar mark i sex kvarter nordväst om
tätorten. Inom kvarter 3 pågår utbyggnad av infrastruktur och inom kvartersmark. För kvarter
4 pågår planläggning i samarbete med tilltänkt exploatör för del av kvarteret. Projektet som
omfattar kvarter 3-4, bedöms inte ge det överskott, 43,8 miljoner kronor, som beräknades i
budgeten vid projektets inledning år 2016. Prognosen är ett lägre överskott med 31,4 miljoner
kronor främst beroende på att infrastrukturen är dyrare att bygga än i den ursprungliga
kalkylen och att genomförandet har delats upp i tid. Prognosen har dock förbättrats sedan i
mars som följd av kostnadsbesparingar inom projektet, bland annat lägre kostnad för
asfaltering men framförallt att partnerskapsavtalet drivit entreprenören till effektiviseringar
inom det nu slutförda anläggningsarbetet.
Infrastrukturen i denna etapp kommer dock att bidra till lägre utgifter i kommande etapper
och en översyn av utgiftsfördelningen mellan kvarteren kommer att ske. Detta inkluderar även
våtmarken Balders hage där endast mindre kompletterande arbete återstår.
Försäljningen av återstående mark till Dagab samt Benders i kvarter 3-4 beräknas nu ske
andra halvåret 2021 respektive första kvartalet 2022.
9015 Björnbro/Logistik Bålsta kvarter 5-6 (budget ej behandlad)
Ett ärende om exploateringsbudget förbereds och gatuanläggningar har genomförts till en total
utgift av 4,2 miljoner kronor hittills. Detaljplanen är överklagad vilket innebär att projektet
har förskjutits i tid och försäljning inte har genomförts under året. Projektet har ett mycket
högt positivt resultat, då merparten av infrastrukturen redan är utbyggd.
9021 Frösundavik etapp 1
Frösundavik etapp 1 omfattar cirka 145 bostäder och förskola. Exploateringsavtal och
projektbudget med underskott på 18,8 miljoner kronor beslutades i kommunfullmäktige år
2015. Slutförande beräknas ske år 2021 då övertagande sker av infrastruktur från exploatören
till ett värde av cirka 40 miljoner kronor. En del av handelsytan är upplåten som tomträtt till
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en livsmedelsbutik och övriga handelskvarteret har sålts för uppförandet av en
restaurang/kiosk. Projektets utfall är per årsskiftet -22,0 miljoner kronor. Utredning pågår om
möjligheten att förbättra ekonomin i projektet.
9031 Draget
Mark och infrastruktur i Dragets industriområde färdigställdes 2017. Projektet budgeterades
till ett överskott på 20 miljoner kronor men per årsskiftet är utfallet underskott med 10,7
miljoner kronor. Problem med markförhållanden, projektering, massahantering, VAdimensionering, brist i kontinuitet av personella resurser gör att projektets ekonomi har
försämrats väsentligt. VA-anslutningsavgifterna är också lägre än beräknat. En
lantmäteriförrättning avseende ledningsrätter kommer att avslutas under året, vilket beräknas
medföra en mindre kostnad. En tomt finns kvar för försäljning vilket kommer att medföra en
intäkt som förbättrar resultatet. Projektet avslutas 2021 och slutrapporteringen kommer att
tydliggöra orsakerna till fördyringen.
9041 Svarta Lutans Väg
Projektet avser anläggande av gata och utbyggnad av VA-ledningar för tre småhustomter i
Eneby. Mark och infrastruktur är färdigställt och tomterna såldes 2017. Marknadsvärdet på
tomtmark har stigit vilket gett högre intäkt än beräknat. VA-anslutningsavgiften har i år delvis
krediterats. Projektet ger överskott med 3,6 miljoner, stängs per årsskiftet och slutrapport
kommer att upprättas.
9051 Viby äng etapp E:2
Exploateringsavtalet med Bålsta Småstadsutveckling gällande Viby Äng etapp E:2 godkändes
av kommunstyrelsen 2015. Området omfattar cirka 35 bostäder i småhus/parhus/radhus.
Exploatören bygger ut området i deletapper och beräknar avsluta nästa år. Exploatören bygger
ut infrastruktur och överlämnar anläggningarna utan ersättning till kommunen efter godkänd
slutbesiktning. VA-anslutningsavgifter har inkommit.
9061 Väppeby Äng
Exploateringsbudget antogs 2016 och projektet bedömdes ge netto 12,1 miljoner kronor i
överskott. BoKlok AB har byggt 163 lägenheter och Håbohus AB har byggt 86 lägenheter
samt två gruppbostäder med elva lägenheter. Även en mindre park är anlagd. Bygget av
förskola av privat utförare för cirka 120 barn är klart och verksamheten startar inför hösten.
Markbearbetningskostnaderna blev högre på grund av svåra geotekniska förhållanden. En
allmän parkeringsplats har anlagts i Gröna Dalen till nytta för aktiviteter i Gröna Dalen.
Investeringar i VA och gång- och cykelvägar utanför exploateringsområdet har lyfts ur
projektet och ingår i kommunens ordinarie investeringsbudget. I och med detta har projektet
gett överskott med 11,4 miljoner kronor vilket är något lägre än budgeterat. Projektet är
avslutat och slutrapporteras i februari 2021.
9071 Mellanby
Mellanby angränsar till Frösundavik. Exploatör har utfört lokalgata och VA-anläggningar,
dessa ska överlämnas till kommunen utan ersättning. Budget antogs i februari 2016. Återstår
att under 2021 överta anläggningarna från exploatören och avsluta projektet. Högre VAanslutningsavgifter har inkommit till följd av mer byggnation och överskott med cirka 1
miljon kronor förväntas. Projektet innehåller dock flertalet felaktiga entreprenader och
utredning pågår.
9090-9091 Bålsta centrum
I mars 2019 antogs en uppdaterad exploateringsbudget för del av Bålsta Centrum/Bålsta Torg
etapp 1 och som omfattar tillfälligt och permanent busstorg samt pendelparkering. Vidare
ingår utgifter för projektering, upphandling, projekt- och byggledning för gator, VA, torg,
gång- och cykelväg med mera inom hela den första etappen. De sammanlagda kalkylerna för
samtliga etapper i Bålsta Centrum ingår ännu inte i budgeten men visar inte på något stort
överskott.
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I juni beslutade kommunstyrelsen att resecentrum, Bålsta Torg inklusive VA, busstorg
inklusive taxislinga, tunnel och VA/gata-projektering inklusive tidigare nedlagda utgifter ska
avgränsas till ett kommunalt investeringsprojekt på 79,4 miljoner kronor. Kvar i
exploateringsbudgeten för Bålsta centrum etapp 1 finnas parkeringsdäck 24 miljoner kronor
samt nedlagda utgifter för mark som ska säljas, 3,3 miljoner kronor.
9100 Tvåhusplanen
Tvåhusplanen är ett kommande bostadsområde med cirka 450 bostäder i södra Bålsta. Budget
antogs av fullmäktige 2018 med underskott på 2,8 miljoner kronor. Detaljplanen har vunnit
laga kraft och fastighetsregleringar samt genomförandet av infrastrukturen i etapp 1 pågår.
Detaljplanekostnaderna blev högre än beräknat, vilket ger något sämre prognos.
Anläggningarna följer dock utgiftsbudgeten och etapp 1 färdigställs till sommaren 2021.
9110 Lillsjöns företagspark
Projektet innefattar ett större handelsområde vid södra infarten till Bålsta. Kommunstyrelsen
antog budget i september 2019 med ett överskott på 1,8 miljoner kronor. Exploatören slutför
infrastruktur som överlämnats i år till kommunen utan ersättning. VA-anslutningsavgifter har
tillkommit och projektet beräknas därför ge överskott med 4,5 miljoner kronor. Projektet
planeras avslutas i början av 2021.
9120 Björkvallen
Projektet avser cirka 115 bostäder i flerfamiljshus- och radhus som byggs på gamla
Björkvallen och innehåller även en torgyta. En del av anläggningarna byggs av exploatören
och överlämnas till kommunen. Budget för projektet omsluter cirka 30 miljoner kronor, netto
är noll och budgeten antogs i kommunfullmäktige 2019. Markförsäljning dröjer till 2021 som
följd av lantmäteriet. Vissa mindre ekonomiska avvikelser har skett i sanering och
projektering. Tydligare bild av ekonomin ges efter upphandling av utbyggnaden av allmänna
anläggningar under våren.
9130 Entré Lillsjön
Entré Lillsjön är ett mindre handelsområde intill Södra Bålstaleden. Budget antogs i
kommunfullmäktige i december 2020 med nettoexploatering/överskott på 11,3 miljoner
kronor. Två etableringar har anvisats till området (McDonalds och BraBil) men detaljplan har
inte antagits än. Viss infrastruktur har påbörjats med anledning av den pågående utbyggnaden
i anslutande område men stoppats i avvaktan på detaljplanen. På grund av nya förutsättningar
kommer en ny budget att tas fram.
9140 Dalängen
Dalängen är ett nytt bostadsområde nära Bålsta centrum i norra delen av Gröna dalen med
drygt 130 bostäder i blandade upplåtelseformer. Detaljplaneläggning pågår. Budget antogs i
kommunfullmäktige i november med nettoexploatering/överskott på 7,1 miljoner kronor.
Marken är anvisad till MacFreeze och Bovieran men markförhållanden är osäkra vilket gör att
förutsättningarna för projektet påverkas.
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10.6 Bilaga 6: Särredovisning av VA- och avfallsverksamhet
10.6.1 VA-verksamhet

Uppdrag och ansvarsområde
VA-avdelningen ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen och
avloppsvattenreningen i kommunen. Det finns två vattenverk, två avloppsreningsverk,
högreservoar, flera pumpstationer samt vatten-, spill- och dagvattennät.
VA-verksamheten ska arbeta för ett långsiktigt säkerställande av dricksvattenförsörjningen
och minimera störningar på miljö och egendom för både samhället och kommuninvånare via
avloppsvattenhantering och vattendistribution.
VA-verksamheten finansieras av intäkter från abonnenternas avgifter för vatten, avlopp och
dagvatten och särredovisas därför från kommunens skattefinansierade verksamhet, enligt VAlagen.
Väsentliga händelser
Verksamheten har under året genomfört en verksamhetsanalys för att optimera organisationen
för framtiden. Bland annat har kompetens, funktion, uppdrag och framtida mål genomlysts.
Under första halvåret 2020 inträffade ett flertal vattenläckor. Tack vare verksamhetens nya
system för sms-aviseringar kommunicerades detta effektivt ut till berörda medborgare. Den
varma sommaren resulterade i datumbevattning, även denna kommunicerades via sms.
Ytterligare digitalisering av verksamheten har skett genom att det implementerats system för
drift och underhåll, elektronisk tidrapportering och körjournal.
VA-avdelningen har även arbetat med att höja säkerheten för att uppnå säkerhetskraven i
lagstiftningen, bland annat genom förstärkning av skalskyddet, larm och inpassering.
Ekonomi
VA-verksamheten har ett resultat på +1,6 miljoner kronor. I budget 2020 har VAverksamheten budgeterat att använda 9,5 miljoner kronor ur VA-fonden för ett antal
säkerhets- och miljöfrämjande åtgärder. Resultatet innebär därmed att 7,9 miljoner kronor
behöver tas i anspråk från VA-fonden istället för budgeterade 9,5 miljoner kronor.
Överskottet beror på högre intäkter, dels till följd av ökat antal abonnenter men är även en
följd av att de nya fjärravlästa vattenmätarna mäter mer korrekt. Överskottet beror även bland
annat på lägre kapitalkostnader och energikostnader. Överskottet dras dock ner av ökade
kostnader för inhyrd personal samt högre kostnader för reparationer för att åtgärda
förelägganden från tillsynsmyndigheten.
Det tidigare samlade överskottet i VA-fonden på 11,47 miljoner kronor minskar efter årets
resultat till ett samlat överskott på 3,57 miljoner kronor.
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Resultaträkning
Tkr

Not

Bokslut 2019

Bokslut 2020

Verksamhetens intäkter
Brukningsavgifter

1

55 336

58 212

181

266

5 739

4 121

-5 739

-4 121

995

1 271

4 177

2 383

60 689

62 132

-42 111

-50 026

-4 054

-3 296

-10 591

-12 027

-56 756

-65 349

904

1 083

Finansiella kostnader

-4 893

-5 764

Summa verksamhetens nettokostnad

-3 989

-4 681

-56

-7 898

-56

-7 898

Övriga intäkter
Anläggningsavgifter
Periodisering av årets anläggningsavgifter
Periodisering av tidigare års anläggningsavgifter
Förändring av investeringsfond
Förändring av kortfristig skuld till abonnentkollektivet
(förutbetalda intäkter)
Interna intäkter (inom koncernen)

2

Summa intäkter
Verksamhetens kostnader
Externa kostnader

3

Interna kostnader (inom koncernen)
Avskrivningar
Summa kostnader
Finansiella intäkter

4

Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

Not 1
Brukningsavgifter tkr

Bokslut 2019

Bokslut 2020

Fast förbrukningsavgift VA

22 641

22 769

Rörlig förbrukningsavgift VA

32 468

35 436

227

7

55 336

58 212

Övriga ersättningar
Summa intäkter

Not 2
Interna intäkter (inom koncernen)
Fast förbrukningsavgift VA

Bokslut 2019

Bokslut 2020

883

882

Rörlig förbrukningsavgift VA

1 670

1 421

Övriga interna intäkter

1 624

80

Summa intäkter

4 177

2 383
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Not 3
Externa kostnader tkr

Bokslut 2019

Bokslut 2020

Personalkostnader

-11 631

-13 815

Övriga kostnader

-30 480

-36 211

Summa kostnader

-42 111

-50 026

Not 4
Avskrivningar tkr

Bokslut 2019

Bokslut 2020

Bålsta vattenverk

-601

-870

Skokloster vattenverk

-111

-207

-5 947

-6 217

-64

-145

Högreservoaren

-8

-8

Bålsta ledningar

-3 247

-3 602

Skokloster ledningar

-70

-121

Larm och kommunikation

-50

-50

-242

-398

-59

-59

-192

-350

-10 591

-12 027

Bålsta reningsverk
Skokloster reningsverk

Bålsta pumpstationer
Bålsta dagvattendammar
Bilar och inventarier
Summa kostnader

Balansräkning
Tkr

Bokslut 2019

Bokslut 2020

Tillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

350 837

406 265

1 123

2 634

351 960

408 899

Lån till kommunen

57 740

60 902

Summa finansiella anläggningstillgångar

57 740

60 902

409 700

469 801

11 521

11 465

-56

-7 898

11 465

3 567

339 602

404 281

57 740

60 902

397 342

465 183

893

1 051

Maskiner och inventarier
Summa anläggningstillgångar

Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital ingående värde
Årets resultat
Summa eget kapital
Pensioner
Summa avsättningar
Lån av kommunen*
Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter
Summa långfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Semester och övertidsskuld*
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Tkr

Bokslut 2019

Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

Bokslut 2020

893

1 051

409 700

469 801

*Bokslut 2019 är justerat för att överensstämma med redovisning 2020 där semester och övertidsskuld
redovisas i VA:s balansräkning

Investeringar
Tkr
Inkomster
Utgifter

-29 654

-125 490

-56 162

69 328

Summa

-29 654

-125 490

-56 162

69 328
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10.6.2 Avfallsverksamhet

Uppdrag och ansvarsområde
Avfallsavdelningen arbetar för en långsiktig och hållbar avfallshantering. Avdelningen
ansvarar för att samla in och transportera hushållsavfall och liknande avfall till en
behandlingsanläggning där avfallet tas omhand.
Avfallsverksamheten finansieras av intäkter från avgifter och särredovisas därför från
kommunens skattefinansierade verksamhet.
Väsentliga händelser
Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommun har infört ett nytt insamlingssystem för
fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper. En projektgrupp har tillsatts som
arbetar gemensamt för alla kommuner och samordningsmöten med politiken har genomförts.
Upphandling av slam och fett har genomförts och ett gemensamt avtal med Sigtuna och
Upplands-Bro startade den 16 oktober. I samband med uppstarten togs kundtjänst och
fakturering över i egen regi.
Nytt avtal avseende behandling och transport av grovavfall från återvinningscentralerna samt
farligt avfall har handlas upp i samverkan med Upplands-Bro kommun.
Utsortering av kabel har påbörjats på ÅVC:n (återvinningscentralen), vilket har lett till ökade
intäkter.
Avfallsmängderna och antalet besökare har ökat kraftigt under året, en stor anledning till det
är pandemin, då många stannat hemma och renoverat istället för att varit bortresta på
semester.
Ekonomi
Avfallsverksamheten har ett resultat på -732 000 kronor. I budget 2020 har
avfallsverksamheten budgeterat att använda 1,5 miljoner kronor av avfallsfonden, främst för
kostnader kopplade till införande av nytt insamlingssystem. Resultatet är därmed 768 000
kronor bättre än budget. Det bättre resultatet beror främst på lägre kapitalkostnader och ökade
intäkter bland annat för slamentreprenaden. Resultatet minskas dock av bland annat ökade
behandlingskostnader då mängden grovavfall på återvinningscentralen har ökat.
Det tidigare samlade överskottet i avfallsfonden på 1,88 miljoner kronor minskar efter årets
resultat till ett samlat överskott på 1,15 miljoner kronor.
Resultaträkning
Tkr

Bokslut 2019

Budget 2020

Bokslut 2020

Budget avvikelse

Externa intäkter

22 820

24 869

24 378

-491

Interna intäkter

2 295

2 459

2 227

-232

25 115

27 328

26 605

-723

0

-12 880

-12 428

452

-5 678

-6 028

-6 061

-33

Övriga kostnader

-17 903

-5 870

-6 374

-504

Interna kostnader

-2 435

-2 551

-2 475

76

-26 016

-27 329

-27 338

-9

-901

-1

-733

-732

Summa intäkter
Verksamhetsköp, bidrag,
underhållsmaterial
Personalkostnader

Summa kostnader
Resultat
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Investeringar
Tkr

Bokslut
2019

Budget
2020

Bokslut
2020

Budget
avvikelse

Inkomster
Utgifter

-653

-24 000

-23 978

22

Summa

-653

-24 000

-23 978

22
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Överföring av investeringsbudget från 2020 till 2021, tkr

Tkr
Tekniska, Gata/park
Totalbudget beslutad av KF
1364 (P)Kraftleden trafiks 5-6

Bilaga till årsred

Avvikelse
Beslutad
Övrig
Bokslut Budget Bokslut
Överförs till
budget/
totalbudget, investering,
2019
2020
2020
2021
bokslut
överförs
begärs

-142

0

-58

-58

58

58

-443

-8 965

-4 903

4 062

-4 062

-4 062

-12

-2 500

-469

2 031

-2 031

-2 031

-2 251

-1 600

-1 645

-45

-745

0

0

0

1304 Markområde för upplag snö

0

-592

0

592

1305 Omb gatubelys Badhusv-Run

0

-830

-820

10

1306 Granåsens spår belysnings

0

-3 520

-2 638

882

1307 Trygghetsåtgärder gatubel

0

-2 000

-1 969

31

1308 Renovering gatubelysnings

0

-2 200

-2 348

-148

1309 Förtätning belys Kalmarv

0

-460

-432

28

1310 Utbyte till LED

0

-2 940

-2 958

-18

1311 Seriebyte av ljuskällor

0

-488

-507

-19

1312 belys gc nämndemans-stock

0

-160

-157

3

1313 Belysning Järnvägsparken

0

-189

-198

-9

1314 Dekorationsbel Väppebyäng

0

-159

-133

26

1315 Hundrastgård Skokl o Båls

0

-140

-126

14

1316 GC Lillsjöns företagspark

0

-600

-602

-2

1317 Utegym Skokloster

0

-360

-1

359

1318 Gångbana Sjövägen

0

-500

-320

180

1390 GC-väg Viby Vilunda
1397 Skokloster GC-väg
Övriga investeringar, årligt anslag
1301 Trafiksäkerhetshöj. åtg
1303 Gatubelysning Ullevivägen

1319 Laddstolpar
1358 Planerat uh beläggningar
1371 Hissar vid stationen

0

-500

0

500

-12 146

-7 100

-7 101

-1
0

-359

-359

-500

-500

-2 568

0

0

1372 Utbyte kvicksilverarmatu

-508

0

0

0

1378 Konstbyggn (brokonstr)

-200

-3 518

-805

2 713

-2 713

-2 713

1379 Utv.offentl utemiljö park

-441

-2 000

0

2 000

-2 000

-2 000

1380 Byte av vägtrummor

-831

-630

-578

52

-87

-87

1382 Upprustning lekplatser

-33

-3 704

-3 692

12

1384 Väppeby äng Gata GCV

-512

0

0

0

1388 Skyltpolicy samt genomf.

-86

0

0

0

1389 Pulkabacke Dumpers

-121

0

0

0

1391 Upprustn.grusbel. GC väg

-405

0

0

0

1392 Breddning Dalstigen

-293

-37

-37

0

1394 Gångbro Järnvägsparken

-165

-135

-48

87

1398 Borttag av bom skeppsväge

-183

0

-25

-25

-1 866

-1 250

-652

598

1399 Flytt gatubelysningscentr
Summa Gata/park

-598
-12 292

-598
-6 035

-6 257

Tkr
Fastighet

Avvikelse
Beslutad
Övrig
Bokslut Budget Bokslut
Överförs till
budget/
totalbudget, investering,
2019
2020
2020
2021
bokslut
överförs
begärs

Totalbudget beslutad av kommunfullmäktige
1102 (P) LSS boende Dalvägen

0

-3 000

-336

1103 (P) LSS boende Viby

0

-4 000

1143 (P)Gröna dalen fsk 2 avd

0 -15 000
-4 769 -35 000

1188 Ängsbacken fsk
1184 Futurum om- och tillbyggn
1199 Skeppsgården omby förenin
1104 (P) Ny simhall

2 664

-2 664

-2 664

-354

3 646

-3 646

-3 646

0

15 000

0

0

-1 315

33 685

-33 685

-33 685

-31 132 -32 001 -38 735

-6 734

6 734

6 734

-5 908

-6 245

-337

0

0

0 -10 000

-654

9 346

-9 346

-9 346

-1 093

Övriga investeringar, årligt anslag
1105 Laddstolpar egna bilar
1138 Granåsen toaletter o kall
1139 Bättre inomhusmiljö/luft

0

-300

300

-300

-300

-135

-6 865

-79

6 786

-6 786

-6 786

-667

-833

-752

81

1141 Fridegårdsgymna om klassr

-2 176

0

0

0

1164 Renovering simhallen

-1 655

0

0

0

1173 Ny förskola frösundavik

-557

0

0

0

1174 Västerängsskolan kök

-14

0

0

0

1175 (P) Vibyskolans kök

-2 805

0

0

0

1178 Lundby ridhus

-1 601

0

0

0

-817

0

0

0

-6 892 -12 915 -12 762

153

1180 Ishall, energiåtg.o entré
1181 Planerat underhåll
1190 Säkerhetsåtgärder

-503

-2 997

-1 326

1 671

-1 671

-1 671

-2 155

-2 669

-1 379

1 290

-1 290

-1 290

-38

-5 301

-1 743

3 558

-3 558

-3 558

1197 Energieffektivisering

-1 502

-2 000

-1 641

359

-359

-359

1362 Ny fotbollsanläggning

-9 293

0

0

0

-225

0

0

0

1191 Energiåtgärd ventilation
1195 Solenergi utred install

1385 Ny Simhall (Fastighet )
Summa fastighet

-56 571

-42 607

-13 964

VA
Totalbudget beslutad av kommunfullmäktige
1267 Bålsta tätort ledninga

14 117

-14 117

-14 117

1268 Bålsta tätort pumpstat

-78 -11 916

-1 296

10 620

-10 620

-10 620

1269 Utloppsledn arv Bålst

-445 -12 555

-6 225

6 330

-6 330

-6 330

1270 Ledn med stickspår Logist

-108

-9 392

-6 396

2 996

-2 996

-2 996

0 -12 000

-1 106

10 894

-10 894

-10 894

-4 997

-23

4 974

-4 974

-4 974

0 -10 000

-2 187

7 813

-7 814

-7 814

1271 (P)GAP, huvudmatning
1272 Omläg ledning pga kapacit
1276 Reservoar ledning Krägga

-2 221 -27 721 -13 604

-4

Övriga investeringar
1213 Omläggning ledningar

0
358

-358

-358

1214 Nya förbindelsepunkter

-2 365

-4 000

-3 648

352

-352

-352

1250 Biskops-Arnö pågående

-1 235

0

0

0

-547

0

0

0

1253 Bålsta reningsverk

-3 951

-3 643

-2 218

1 425

-1 425

-1 425

1254 Bålsta vattenverk

-2 394

-273

-287

-14

1255 Skokloster reningsverk

-1 411

-575

-41

534

-534

-534

-5 487

-5 487

-1 963

-1 963

1252 Omb Skokl råvattenintag

1256 Skokloster vattenverk

-10 744 -13 170 -12 812

-465

-7 396

-1 909

5 487

1258 Underhåll pumpstationer

-2 404

-2 594

-2 523

71

1266 Vattentornet, skal/fasad

-10

-1 991

-28

1 963

1273 (P)Skokloster Vattenv Nyb

0

-543

0

543

1274 (P)Skoklostr reningsv nyb

0

-1 500

0

1 500

5159 Maskiner o verk. VA 2016

-1 274

-1 226

-1 221

5

0

0

-641

-641

5314 VA Fordon lyfta pump 20år
Summa VA

-67 864

-57 745

-10 119

Tkr
Kommunstyrelsen

Avvikelse
Beslutad
Övrig
Bokslut Budget Bokslut
Överförs till
budget/
totalbudget, investering,
2019
2020
2020
2021
bokslut
överförs
begärs

1640 Resecentrum Bålsta C

-24 426 -51 089

Barn- och utbildning
Futurum IT

-1 000

Västeräng skolmöbler

-1 620

Skogsbryner möbler ny lko

-1 500

Västeräng personalmöbler

-150

-542

-74

-26 663

-2 763

-2 763

458

-289

-289

1 620

-1 620

-1 620

1 500

-1 500

-1 500

76

-76

-76

-3 485

-3 485

-2 339

-2 339

Summa barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritid
1396 Upprustn Gröna Dalen

-2 952

-613

-2 339

TOTAL ÖVERFÖRING

-145 314

-109 150

-36 164

Till
Kultur och fritid

-2 339

0

-2 339

Barn- och utbildning

-3 485

0

-3 485

Kommunstyrelsen

-2 763

-2 763

0

Kommunstyrelsen fastighet

-56 571

-42 607

-13 964

Tekniska

-12 292

-6 035

-6 257

VA
Totalt

-67 864

-57 745

-10 119

-145 314

-109 150

-36 164

Gata Investeringsprojekt med totalbudget beslutad av KF
1364 (P) Kraftleden, trafiksäkerhetshöjande åtgärder etapp 5-6, - 58 000 kronor
Kostnaderna avser konsulttjänster och är av värde i det fortsatta genomförandet av projektet
som förväntas börja 2021. Den totala prognosen följer den totala budgeten om 20,8 miljoner
kronor. Underskottet förs över till 2021.
1390 GC-väg Viby-Vilunda, + 4,06 miljoner kronor
Projektet inte helt färdigställt. Återstår bland annat trumöga, justering förhöjt övergångsställe
och byggledarkostnader. Den totala prognosen för projektet är 6,2 miljoner kronor mot totala
budgeten om 9,6 miljoner kronor. Överskottet förs över till 2021.
1397 Skokloster GC-väg, + 2,03 miljoner kronor
En ny gång- och cykelväg ska anläggas mellan Slottsskogen och Skoklosters slott. Under
2020 har sträckan projekterats samtidigt som markägoförhållandena har utretts och avtal har
skrivit med markägare. Vidare har dialog förts med Trafikverket och Länsstyrelsen för att
möjliggöra ett genomförande. Dialogprocessen med berörda myndigheter och markägare har
varit tidskrävande vilket medför att budgeten inte arbetats upp under året. Den totala prognosen följer den totala budgeten om 8,0 miljoner kronor. Överskottet förs över till 2021.
Gata Övriga investeringsprojekt
1301 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder - 45 000 kronor
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder har genomförts bland annat vid Dalvägen, Stockholmsvägen,
Lindegårdsvägen och Åkerbyvägen.
1304 Markområde för upplag av snö mm, + 592 000 kronor

Avser upplag för snö, salt, ris, grus, sten och jord samt även uppställning av skrotbilar. Den
markyta som var aktuell i samband med verksamhetsanalysen har idag avyttrats till annan intressent. Budgeterade medel kommer därför inte användas.
1305 Ombyggnad Badhusvägen-Runbrovägen, + 10 000 kronor
Byte av samtliga stolpar, fundament, kabel och satt nya armaturer. På något ställe har det även
kompletterats med nya stolpar.
1306 Granåsens spår belysning + 882 000 kronor
Utbyte av gamla trästolpar med dåliga armaturer och luftledning till nya stolpar, nergrävd kabel och armaturer med närvarostyrning. Överskott beror på att nya produkter och ny teknik
har kunna användas vilket gett ett lägre pris.
1307 Trygghetsåtgärder för belysning + 31 000 kronor
Trygghetsskapande belysning på ett flertal platser inom kommunen, till exempel har belysningen vid landstingshuset mot simhallsparkeringen förbättrats, ny belysning vid gångtunnlar
under järnvägen vid Lilla Hagalund, Brittsäter samt Kalmarsand, gångtunneln under Kalmarleden vid Futurumskolan, ny belysning runt Regnbågen och Futurum, utbyte belysning runt
Annehills förskola samt Smultronstället, ny belysning på gc-väg från Skogsbrynet ner mot
Eneby, effektbelysning under järnvägen i gamla Bålsta, belysning på träden i parken mittemot
järnaffären, ny belysning på Fabriksvägen, ny belysning på gc-väg mellan Skogsteby och
Viby samt lekplatsen i Eneby – Enebyparken.
1308 Renovering gatubelysningsanläggning, - 148 000 kronor
Avser byte av stolpar, armaturer och fundament på Vildgåsvägen och Hägervägen samt anslutande GC-vägar, utbyte stolpar, fundament och armaturer på Gransäterskolan, byte stolpar,
fundament och armaturer på GC-vägen från Byvägen till Kalmarleden, ombyggnad av belysning på Getberget/Notholmen. Projektet har fördyrats något på grund av akut behov av att
byta ut dåliga trästolpar till nya i metall.
1309 Förtätning av belysning Kalmarvägen + 28 000 kronor
Ny belysning på Kalmarvägen och gc-vägen som går längs med Kalmarvägen från Skeppsrondellen ner till Arosvägen. Tidigare stod stolparna med långa avstånd och armaturerna uppfyllde inte kraven för varken väg eller gc-väg. Satt ny belysning dels längs med vägen och
dels längs med gc-vägen.
1310 Utbyte till LED - 18 000 kronor
Utbyte av cirka 800 armaturer i Bålsta, på Väppebyberget, Västerängen delar av Skörby, delar
av Fånäs samt Södra Bålstaleden. Även utbyte av samtliga kvarstående armaturer i Skokloster
till LED.
1311 Seriebyte av ljuskällor - 19 000 kronor
Avser byte av ljuskällor från högtrycknatrium (orangea ljuset) till metallhalogen (vitt ljus) på
de platser där bedömningen har varit att armaturerna fortfarande har en viss livslängd kvar innan det är dags för armaturbyte till LED. Detta är utfört på Sågarbacken och Hagviken/Råby.
1312 Ny belysning GC-väg Tingshusvägen-Nämndemansvägen + 3 000 kronor
Gångvägen genom parken från Enköpingsvägen mot Nämndemansvägen och Tingshusvägen
har fått ny belysning.
1313 Belysning Järnvägsparken - 9 000 kronor
Nya pollare (låga stolpar) med belysning runt dammen i Järnvägsparken.
1314 Dekorationsbelysning Väppebyängsrondellen + 26 000 kronor
Ny belysning i form av pollare med belysning för att markera cirkulationsplatsen och skapa
en trevlig yta. Projektet är genomfört i samarbete med parkenheten som har ställt ditt ett in-

sektshotell och den lilla röda stugan som tidigare var placerad i Skeppsrondellen.
1315 Hundrastgård i gamla Bålsta + 14 000 kronor
En hundrastgård har anlagts intill Håbovägen i gamla Bålsta.
1316 Gc-väg Lillsjöns företagspark - 2 000 kronor
Ny gång- och cykelväg för anslutning från Kalmarrondellen till Lillsjöns företagspark. Anlades under våren i samband med att ICA Maxi etablerade i Lillsjöns företagspark på Södra
Bålstaledens södra sida. Utrustades med ett trafiksäkert vägräcke för skydd av de oskyddade
trafikanterna.
1317, Utegym Skokloster + 359 000 kronor
Projektet har försenats på grund av resursproblem hos entreprenören. Överskottet önskas
överfört till 2021 för att kunna genomföra medborgarförslaget som tidigare har beviljats.
1318 Gångbana Sjövägen, + 180 000 kronor
En ny gångbana anlades på södra delen av Sjövägen för en bättre tillgänglighet till Bålstadoktorn. På västra delen av Sjövägen anlades en gräsmatta som ansluter mot Bålstadoktorns nya
lokaler vilket har gett området ett utseendemässigt lyft. Överskottet beror på att projektet i
vissa delar genomfördes med ett enklare utförande än det från början planerade.
1319, Laddstolpar, + 500 000 kronor
Projektet har inte slutförts under 2020. Överskottet önskas föras över till 2021 i enlighet med
beslut i KS.
1358 Planerat underhåll beläggningar - 1 000 kronor
Utfört omfattande och lyckade arbeten på flertalet av våra huvudleder och lokalgator exempelvis Västerhagsvägen, Lindegårdsvägen, Råbyleden, Vattuvägen, Västerängsvägen, Gransätervägen, Gipsvägen, Putsvägen samt GC-banor Gipsvägen, Putsvägen, Tingshusvägen till
GC Enköpingsvägen.
1378 Konstbyggnader + 2,7 miljoner kronor
Projektet ligger vilande på grund av att upphandlingen blivit överklagad. Medel önskas överförda till 2021 för att möjliggöra en ny och större upphandling vilket troligen medför fler intressenter i anbudsräkningen.
1379, Utveckling offentliga utemiljöer park + 2,0 miljonerkronor
Projektet har inte kunnat startas på grund av att upphandling av landskapsarkitekttjänster har
överklagats. Överskottet önskas föras över till 2021.
1380 Byte av vägtrummor + 52 000 kronor
Arbete med förbättrad vägavvattning och flöden i vägdiken.
1382 Upprustning lekplatser + 12 000 kronor
Anläggning av ny områdeslekplats i Eneby enligt Lek- och aktivitetsplatsprogrammet.
1394 Gångbro Järnvägsparken + 87 000 kronor
I projektet återstår en del mindre detaljer för att färdigställa sittplats på ön och vissa mindre
byggnadsdetaljer. Överskottet önskas föras över till 2021.
1399 Flytt gatubelysningscentraler + 598 000 kronor
Utflytten av gatubelysningscentraler är slutförd. I samband med flytten upptäcktes att en del
omkopplingar måste göras till följd av detta och en del kabelfel måste åtgärdas. För att slutföra investeringen med hög kvalitet önskas överskottet föras över till 2021.
Fastighet Investeringsprojekt med totalbudget beslutad av KF
1102 (P) LSS-boende Dalvägen + 2,7 miljoner kronor

Kommunfullmäktige fattade i juni beslut om att uppföra ett LSS boende på Dalvägen. Förstudien är avslutad och upphandling beräknas att påbörjas Q1 2021. Den totala prognosen följer
den totala budgeten om 20,3 miljoner kronor. Projektet beräknas att vara klart i augusti 2023.
Överskottet förs över till 2021.
1103 (P) LSS-boende Viby + 3,6 miljoner kronor
Kommunfullmäktige fattade i juni beslut om att uppföra ett LSS boende i Viby. Förstudien är
avslutad och upphandling beräknas att påbörjas Q1 2021. Den totala prognosen följer den totala budgeten om 19,8 miljoner kronor. Projektet beräknas att vara klart i augusti 2023. Överskottet förs över till 2021.
1143 (P) Gröna Dalens förskola + 15,0 miljoner kronor
Barn och utbildningsförvaltningen har av fastighetsavdelningen beställt en utbyggnad av den
befintliga förskolan vid Gröna dalen med två avdelningen. Projektet är avslutat och överskott
lämnas tillbaka.
1188 Ängsbacken förskola + 33,7 miljoner kronor
Efter fortsatta utredningar bedöms projektet kosta 48,0 miljoner kronor att genomföra, vilket
också är den beslutade totalbudgeten. Barn och utbildningsnämnden har under 2020 beviljats
en utökning av investeringsbudgeten med 7,8 miljoner kronor. Genomförandebeslut fattades
den 21 oktober 2020. Projektet beräknas att vara klart kvartal 2 2022. Överskottet förs över
till 2021.
1184 Futurum om- och tillbyggnad - 6,7 miljoner kronor
Projektet fortsätter enligt plan och budget. Den totala prognosen följer den totala budgeten om
182 miljoner kronor. Samtliga arbeten beräknas färdiga kvartal 3 2022. Underskottet förs över
till 2021.
1199 Skeppsgården - 337 000 kronor
Om- och tillbyggnaden av Skeppsgården är klar. Projektet redovisas med ett underskott på
grund av oförutsedda åtgärder. Utöver ombyggnationen har flera komponenter såsom tak och
ytskikt byts ut. Utbytet av komponenter har finansierats inom ramen för andra investeringsprojekt inom avdelningen såsom 1190 säkerhetsåtgärder, 1191 energiåtgärder ventilation,
1197 energieffektivisering, samt 1181 planerat underhåll.
1104 (P) Ny simhall + 9,3 miljoner kronor
Kommunfullmäktige fattade i juni beslut om att en ny simhall ska byggas. Förstudien har avslutats och förberedelser inför upphandling har påbörjats. Projektet är i uppstartsläge. Den totala prognosen följer den totala budgeten om 191 miljoner kronor. Projektet beräknas att vara
klart kvartal 3 2023. Överskottet förs över till 2021.
Fastighet Övriga investeringsprojekt
1105 Laddstoplar egna bilar + 300 000 kronor
Laddstolpar för laddning av elbilar ska uppföras i anslutning till kommunhuset. Projektering
och upphandling av leverantör är klar och genomförandet görs 2021. Överskottet önskas föras
över till 2021 i enlighet med beslut i KS.
1138 Granåsen toaletter och kallgarage + 6,8 miljoner kronor
Genomförande beslut inväntas från Kultur - och fritidsnämnden. Överskottet önskas föras
över till 2021.
1139 Bättre inomhusmiljö/luft + 81 000 kronor
Komponenter för ventilation har bytts ut i ett flertal av kommunens objekt, projektet är klart.
1181 Planerat underhåll + 153 000 kronor

Projektet avser utbyte av komponenter på flera objekt, bland annat Skeppsgården, Medborgarhuset och Fridegårdsskolan. Projektet avslutas 2020.
1190 Säkerhetsåtgärder + 1,7 miljoner kronor
Arbetet omfattar åtgärder inom inbrotts- och brandlarm samt utbyte och uppgradering av passagesystem i flera olika objekt. Arbetena löper över flera år. Överskottet önskas föras över till
2021.
1191 Energiåtgärder ventilation + 1,3 miljoner kronor
Påbörjade åtgärder avser energieffektiviseringsåtgärder på flera objekt. Påbörjade arbeten beräknas slutföras under 2021. Överskottet önskas föras över till 2021.
1195 Solenergi + 3,6 miljoner kronor
Det stora intresset för solcellsanläggningar har medfört en kapacitetsbrist bland projektörer
och installatörer. Installationen av anläggningen på kommunhuset har försenats på grund av
det underhållsarbete av taket som måste ske innan solpaneler kan sättas upp. Arbetet med resterande planerade objekt fortsätter 2021. Överskottet önskas föras över till 2021.
1197 Energieffektiviseringar + 359 000 kronor
På grund av covid-19 har inte alla planerade åtgärder kunnat genomföras enligt plan. Restriktioner för besök på olika boenden samt försenade leverans har bidragit till förseningarna. Beställda och planerade åtgärder genomförs under 2021. Överskottet önskas föras över till 2021.
VA Investeringsprojekt med totalbudget beslutad av KF
1267 Bålsta tätort ledningar + 14,1 miljoner kronor
Projektet har inte kunnat starta i tid då förutsättningarna för projektet har ändrats vid flertal
tillfällen under arbetets gång och gjort att upphandlingen dragit ut på tiden. Den totala prognosen följer den totala budgeten om 116,9 miljoner kronor. Överskottet förs över till 2021.
1268 Bålsta tätort pumpstation + 10,6 miljoner kronor
Projektet har inte kunnat starta i tid då förutsättningarna för projektet har ändrats vid flertal
tillfällen under arbetets gång och gjort att upphandlingen dragit ut på tiden. Den totala prognosen följer den totala budgeten om 40 miljoner kronor. Överskottet förs över till 2021.
1269 Utloppsledning arv Bålsta + 6,3 miljoner kronor
Produktionen är avslutad, återställning av mark kvarstår att utföra under 2021. Den totala prognosen följer den totala budgeten om 13 miljoner kronor. Överskottet förs över till 2021.
1270 Ledning med stickspår Logistik Bålsta + 3,0 miljoner kronor
Arbete pågår och kommer att slutföras under 2021, vissa delar är slutbesiktade under 2020,
kostnader skall regleras med Logistik Bålsta. Den totala prognosen följer den totala budgeten
om 17 miljoner kronor. Överskottet förs över till 2021.
1271 (P) GAP huvudmatning + 10,9 miljoner kronor
Projektet har inte kunnat startas på grund av tidsbrist hos entreprenörer och covid-19. Arbetet
med systemhandlingar har nu påbörjats, för bästa utfall samprojekteras detta projekt med Omlägg. ledning p.ga kapacitetsbrist. Den totala prognosen följer den totala budgeten om 74 miljoner kronor. Överskottet förs över till 2021.
1272 Omlägg. ledning p.ga kapacitetsbrist + 4,9 miljoner kronor
Förutom covid-19, har projektet inte kunnat startas på grund av tidsbrist hos entreprenörer.
Arbetet med systemhandlingar har nu påbörjats, för bästa utfall samprojekteras detta projekt
med GAP huvudmatning. Den totala prognosen följer den totala budgeten om 5 miljoner kronor. Överskottet förs över till 2021.
1276 Reservoar och ledningar Krägga + 7,8 miljoner kronor

Avvikelsen beror på att upphandlingen fått göras om samt på grund av covid-19. Projektet beräknas slutföras enligt plan. Den totala prognosen följer den totala budgeten om 20 miljoner
kronor. Överskottet förs över till 2021.
VA Övriga investeringsprojekt
1213 Omläggning ledningar + 358 000 kronor
Avvikelsen beror på omfattande föreläggande från tillsynsmyndigheten där man varit tvungen
att intensifiera arbetet med omläggning ledningar på andra sträckor än planerat. Förutom covid-19, har det under året varit stora problem med markåtkomst, trots detta har man lyckats
åtgärda stora delar av förelägganden under 2020, dock kvarstår enstaka åtgärder att utföra
2021. Överskottet önskas föras över till 2021.
1214 Nya förbindelsepunkter + 352 000 kronor
Förutom covid-19, har det under året varit stora problem med markåtkomst, trots detta har
man lyckats åtgärda stora delar under 2020, dock kvarstår enstaka åtgärder att utföra 2021.
Överskottet önskas föras över till 2021.
1253 Bålsta reningsverk + 1,4 miljoner kronor
Ombyggnader pågår för att komma tillrätta med slamflyktsproblemen som inte är slutförda.
Överskottet önskas föras över till 2021.
1254 Bålsta vattenverk - 14 000 kronor
Ombyggnad av kemtankar har pågått under 2020, Under hösten inträffade en incident i arbetet
med kemtankarna som gjorde att budgeten överskreds. Har utförts enligt plan.
1255 Skokloster reningsverk + 534 000 kronor
Arbete med att säkerställa verkets funktion tills ny VA-försörjning är klar för Skokloster pågår, arbetet har inte kunnat utföras enligt plan på grund av det allvarliga samhällsläget. Överskottet önskas föras över till 2021.
1256 Skokloster vattenverk + 5,5 miljoner kronor
Utredning är slutförd och prioriterade åtgärder för att klara lagkrav är identifierade, åtgärder
har påbörjats och kommer att fortsätta under hela 2021. Efter det fortsätter arbetet med att säkerställa VA försörjningen för Skokloster tills beslut fattas om vägval Skokloster. Överskottet
önskas föras över till 2021.
1258 Underhåll pumpstationer + 71 000 kronor
Har utförts enligt plan.
1266 Vattentornet, skal/fasad + 1,9 miljoner kronor
Tidsplanen har blivit försenad på grund av överklagad upphandling. Överskottet önskas föras
över till 2021.
1273 (P) Skokloster vattenverk nybyggnad + 543 000 kronor
Projektet utgår.
1274 (P) Skokloster reningsverk nybyggnad + 1,5 miljoner kronor
Projektet utgår.
5159 Maskiner och verk. VA 2016 + 5 000 kronor
Har utförts enligt plan.
5314 VA Specialfordon för pumpstationer - 641 000 kronor
Nya djupare pumpstationer kräver specialfordon för drift och underhåll, i samband med upphandling tecknades avtal för ett köp i stället för leasing, på lång sikt blir detta specialfordon
billigare att äga. Täcks av överskott i andra projekt.

Kommunstyrelsen
1640 Resecentrum Bålsta C
I juni beslutade kommunstyrelsen att resecentrum, Bålsta Torg inklusive VA, busstorg, tunnel
och VA/gata-projektering inklusive tidigare nedlagda utgifter ska avgränsas till ett kommunalt
investeringsprojekt på 79,4 miljoner. Busstorget är nu färdigställt. Projektering av byggnaden
resecentrum är klar och upphandling pågår. Projektering av Bålsta torg pågår. Slutkostnadsprognosen håller sig inom den totala budgetramen 79,4 mkr och hela projektet planeras vara
slutfört under våren 2022. Nedlagda utgifter inklusive tidigare år är 51,1 miljoner kronor.
Återstående budget för projektet överförs till kommande år så att total budget år 2021 blir
28,3 miljoner kronor.
Kultur- och fritidsnämnden
Projekt 1396 upprustning IP Gröna Dalen överskott 2020 2,3 miljoner kronor
Under 2020 har en släggbur (kastbur) köpts in och installerats. En upphandling för övrig upprustning av arenan har genomförts och entreprenör lägger upp tidsplan för arbetet. Då vissa
arbetsmoment behöver utföras vid bättre väderförhållanden planeras större delen av kostnader
ligga på 2021. En begäran om överförd budget till 2021 med 2 339 000 kronor görs i samband
med verksamhetsberättelsen.
Barn- och utbildningsnämnden
Projekt 3525 Futurum IT: 288 503,56 kr Etapp1 blev klar vid årsskiftet och det finns leveranser/fakturor som ska bokas på 2021 och även en del kompletteringar där behovet märktes först
efter flytten till nya lokaler.
Projekt 3746 Västerängen skolmöbler: 1 620 000 kr, Ombyggnadsprojektet har ej startat ännu
Projekt 3827 Västerängen personalmöbler:76 124 kr. Utrustning till slöjden skulle köpas
2020. Det fanns ingen lärare under hösten, ny lärare har anställts från januari och slöjdbänkar/utrustning är beställt januari 2021.
Projekt 3748: Skogsbrynet möbler ny lokal. 1 500 000 kr. Projektet har försenats och ej startat ännu
Totalt 3 484 627 kr.
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1 Kommunstyrelsen och övergripande verksamheter
1.1 Sammanfattning
Den enskilt största händelsen inom kommunstyrelsens verksamhet har varit att hantera
konsekvenserna av den pågående pandemin. Alla verksamheter inom kommunstyrelsen har
påverkats direkt eller indirekt. Året präglades av att minska smittspridning och hitta nya sätt
och metoder att arbeta. Distansarbete och digitala möten blev en del av kommunstyrelsens
ordinarie verksamhetsuppdrag. Kärnuppdraget, tillgängligheten mot kommunens medborgare
har påverkats. Med anledning av pandemin aktiverades kommunens
krishanteringsorganisation från den 23 mars till den 30 september. Krisledningsnämnden var
aktiverad för att kunna ta beslut som går utanför ordinarie nämnds mandat. Krisledningen har
beslutat om inriktning och samordning av kommunens åtgärder för att hantera
konsekvenserna av pandemin
Kommunfullmäktiges mål om ett starkt lokalt näringsliv och arbetsmarknad i fokus har haft
stora framgångar under året, bedömningen är att målet är uppfyllt.
Under året har många aktiviteter kring målet att utveckla samhällsbyggandet i kommunen
genomförts, i enlighet med kommunfullmäktiges mål. Bedömningen är dock att pandemin
haft negativ påverkan på utvecklingstakten och dialogen med medborgare och näringsliv och
därmed anses målet samhällsbyggnad med helhetssyn och livsperspektiv i fokus, delvis
uppfyllt för året.
Kommunfullmäktiges mål om mötesplatser för alla och ett engagerat föreningsliv i fokus är
delvis uppfylld då pandemin har haft stor inverkan under året på kommunala mötesplatser
med begränsad tillgänglighet samt inställda arrangemang. Även om vissa arrangemang och
annan service har kunnat genomföras i anpassad digital form. Forum för dialog och
samverkan samt arbetet med marknadsföring av befintliga och kommande mötesplatser
behöver utvecklas ytterligare.
Kommunstyrelsen inklusive övergripande verksamheter har i år en driftbudget på 87,6
miljoner kronor. Utfallet är 101,1 miljoner och budgeten överskrids med 13,5 miljoner
kronor.
År 2019 startades en utredning avseende samhällsbyggnad- och kostverksamhet.
Målsättningen var att hitta ytterligare effektiviseringsvinster genom förändrat arbetssätt kontra
plan- och exploatering och tekniska verksamheterna. Den nya
samhällsbyggnadsorganisationen är planerad till år 2021. Effektiviseringar motsvarande 8,0
miljoner kronor i budget 2020 uppnås därför inte under året.

1.2 Uppdrag och ansvarsområde
1.2.1 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. Den har även uppsikt över verksamheter som de
kommunala bolagen bedriver. Kommunstyrelsen förbereder alla ärenden som fullmäktige ska
ta upp.
Centrala funktioner i kommunen är sekretariat, säkerhet, upphandling, kommunikation,
ekonomi, löneadministration, personal- och arbetsgivarfrågor, IT samt kontaktcenter.
Kommunstyrelsen ansvarar även för plan- och exploateringsverksamheten, folkhälso- och
demokratifrågor samt vänortsutbyte.
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Ett av kommunens bolag, Håbo Marknad AB, håller på att avvecklas. Näringslivsfrågorna har
flyttats över från Håbo Marknad AB till kommunstyrelsens nya näringslivsenhet.
Under 2020 föreslogs kostverksamheten, fastighetsverksamheten med Internservice och
lokalvården att ingå i kommunstyrelsens verksamhet från 1 januari 2021. Beslut om
omorganiseringen togs av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under hösten 2020.

1.3 Väsentliga händelser
Den enskilt största händelsen inom kommunstyrelsens verksamhet har varit att hantera
konsekvenserna av den pågående coronapandemin. Alla verksamheter inom kommunstyrelsen
har påverkats direkt eller indirekt. Året har präglats av att minska smittspridning och hitta nya
sätt och metoder att arbeta. Distansarbete och digitala möten blev en del av kommunstyrelsens
ordinarie verksamhetsuppdrag. Kärnuppdraget, tillgängligheten mot kommunens medborgare
har påverkats. Med anledning av pandemin aktiverades kommunens
krishanteringsorganisation den 23 mars till den 30 september. Krisledningsnämnden var
aktiverad 23 mars till 14 september för att kunna ta beslut som går utanför ordinarie nämnds
mandat. Krisledningen har beslutat om inriktning och samordning av kommunens åtgärder för
att hantera konsekvenserna av pandemin.
En ny näringslivsenhet har inrättats inom kommunstyrelsens förvaltning under våren, då Håbo
Marknads AB är under avveckling.
Under året har arbetet med hållbarhetsstrategin inletts. Förslaget till hållbarhetsstrategi
presenterades för de tre företagarföreningarna och deras egna insatser för att öka företagens
hållbarhet diskuterades. Speciella hållbarhetsmöten med de största privata arbetsgivarna hölls
tillsammans med kommundirektör och kommunalråd.
Ett nytt fyraårigt avtal har tecknats med Stockholm Business Alliance för
näringslivsfrämjande samarbete tillsammans med 55 kommuner i Mellansverige.
Under juni månad gav Håbo kommun sina anställda presentkort om 300 kronor som kunde
användas hos lokala företag, vilka därefter fick rekvirera summan hos kommunen.
Upphandlingsenheten pausade "Träffpunkt Upphandling" under fyra månader på grund av
pandemin men har sedan genomförts, först fysiskt fram till oktober och sedan digitalt i
november.
Plan och exploateringsenheten tagit fram ett flertal strategiska styrdokument. Bland annat ett
förslag till ny översiktsplan, hållbarhetsstrategi, cykel strategi och grönstrukturprogram. Fyra
detaljplaner har antagits under året.
Plan- och exploateringsavdelningen har utvecklat strategiska och operativa samverkansformer
med E.ON och Dagab. Avdelningen har även samordnat kommunens tecknande av
hållbarhetslöften för ekosystem och biologisk mångfald.
En viktig del av avdelningens naturvårdsarbete berör förvaltningen av Granåsens
naturreservat som är ett mycket uppskattat och välanvänt rekreationsområde. Under året har
arbete påbörjats med att tillgängliggöra naturområdet kring Lillsjön. Frösundaviks strandpark
och utsiktsberg utvecklas till ett nytt Smultronställe i naturen och invigning planeras 2021. Ny
våtmark har etablerats vid Balders hage i Skörby som ska fördröja och rena dagvatten från
Logistik Bålsta. Arbetet har även omfattat att skapa en rekreativ miljö med gångstråk runt
våtmarken samt att ge förutsättning för en ökad biologisk mångfald i området. Balders hage
har delvis finansierats av statligt bidrag.
Busstorget har färdigställts. Exploatering av området Tvåhus i den bortre delen av Bålsta C
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samt Björkvallen i Gamla Bålsta pågår. Slutfasen av utvecklingen av Lillsjöns företagsparks
infrastruktur i och med Ica Maxis etablering har pågått under året. I projektet Logistik Bålsta
har infrastrukturen färdigställts för utbyggnad av kvarter 3 och 4 samt 5 och 6. Under året
visar det sig att marken i Väppeby (Dalängen) är sämre än väntat ur ett geotekniskt perspektiv
för att bygga den planerade Bovieran. Håbo kommun kommer tillsammans med Bovieran AB
istället att utvärdera andra platser i Bålsta.
Lönenämnden har utökat sin verksamhet med ytterligare en kommun. Lönenämndens
löneenhet ansvarar från och med 1 januari 2020 för lönehantering för kommunerna Håbo,
Trosa och Salem.
Från 1 april 2020 har Håbo kommun uppgraderat lönesystemet, vilket skapat nya möjligheter
men också stora utmaningar.
På kommunikationsavdelningen har pandemin tagit nästan all tid under våren. Avdelningen
var en av huvudaktörerna när krisorganisationen var aktiverad under första halvåret 2020 .
Det innebar att mycket av den "ordinarie" kommunikationen har fått stå tillbaka. Dock är
bedömningen att medborgarna har fått den information den behöver.
På IT-avdelningen har pandemin dels ökat behovet av IT-funktioner för distansarbete, support
och stöd för IT-arbetsplats i hemmet för många medarbetare samt stöd för digitala möten för
exempelvis kommunfullmäktige och nämnder.
IT-enheten har haft relativt stora förändringar på personalsidan med pensionsavgångar och
nya chefsfunktioner.
På personalavdelningen har pandemin har belyst flera viktiga HR-områden som behöver
digitaliseras och förtydligas under 2021, bland annat arbetsmiljö, anställningsförfarandet och
hur vi i framtiden ska kommunicera i en mer digital värld.

1.4 Uppföljning kvalitet och mål
Kommunen tillämpar en horisontell och tillitsbaserad styrmodell. I enlighet med styrmodellen
omhändertas kommunfullmäktiges mål av kommunstyrelsen och kommundirektör som
tillsammans med kommunens ledningsgrupp styr och leder utvecklingsarbetet i dessa frågor.
Kommunfullmäktiges mål syftar till kommunens långsiktiga utveckling med fokus på
samhällsutveckling och demokratifrågor. Övriga nämnders mål- och kvalitetsstyrning
fokuserar på kommunens grunduppdrag, service och lagstyrd verksamhet. Den 6:e maj 2019
beslutade Kommunfullmäktige om tre övergripande mål för mandatperioden. Nedan
bedömning avser den förväntade måluppfyllelsen fram till 2020 års utgång och inte
måluppfyllnaden för hela perioden.
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1.4.1 Ett starkt lokalt näringsliv och arbetsmarknad i fokus
Beskrivning
Företagandet i Håbo kommun ska vara starkt och möjliggöra en lokal arbetsmarknad, för att
skapa en levande småstad att både bo och verka i. Det lokala företagsklimatet ska stärkas.
Samverkan mellan kommun och näringsliv sker naturligt och utvecklas på efterfrågan från
kommun eller företag. Dialog och inflytande ska genomsyra arbetet.
Övergripande mål
Öka företagarnas nöjdhet med kommunens och bolagens fysiska och digitala bemötande
Mål helt uppfyllt

Analys
Året inleddes med att en organisationsförändring genomfördes vilket innebar att en näringslivsenhet inrättades
i kommunen från och med 1 mars 2020. Samtidigt avvecklades kommunalbolaget Håbo Marknad AB och
pågående ärenden fördes över till näringslivsenheten.
En lotsfunktion inrättades för att förenkla företagens kontakt med representanter från kommunens olika
förvaltningar vid mer omfattande ärenden. Fem lotsmöten har genomförts som lett till att företagen direkt fått
hjälp att komma vidare i sina processer. Inom bygglov och kart- och mättjänster har en ny e-tjänst införts som
underlättat ansökningsförfarandet för de sökande. Från och med januari 2020 är handläggningen inom bygglov
helt digital.
På grund av coronapandemin har det främst erbjudits digitala mötesplatser med näringslivet under året, fem
digitala näringslivsluncher med totalt ca 80 deltagare samt två tematräffar med ca 45 deltagare. Under hösten
arrangerades även en fysisk näringslivspromenad med politiker och företag i samarbete med Svensk
Näringsliv. Mötena har skett i bra dialog om flera aktuella frågor och kommer att följas upp under 2021. Under
året har även två entimmesprogram av "Morgonsoffan" spelats in och publicerats på kommunens hemsida vid
frukosttid för att skapa en känsla av gemenskap och ge möjlighet att lotta ut vinster som skänkts av lokala
företag. Programmen innehöll aktuell information från både kommunen och företag samt intervjuer och inslag
med olika aktörer.
Samarbetet med de tre företagarföreningarna har fungerat mycket bra med nära kontakter både per telefon,
fysiskt när det varit möjligt och genom digitala möten. Ett samarbete med Nyföretagarcentrum Enköping har
startats upp gällande nyföretagarrådgivning och de finns nu i centralt belägna lokaler i Bålsta och erbjuder
rådgivning. I och med pandemins starka inverkan på företagens förutsättningar startades en stödgrupp upp där
de tre företagarföreningarna, Almi, Arbetsförmedlingen, Handelsbanken och Sparbanken i Enköping ingick.
Stödgruppen träffades inledningsvis veckovis och därefter mer sällan efter behov.
Genom etableringen av näringslivsenheten har näringslivsfrågorna hamnat i ett ökat fokus inom kommunen.
Trots de utmaningar som corona-pandemin skapat har ett antal aktiviteter för att förbättra tillgängligheten och
stödet till kommunens företag genomförts och förståelsen mellan parterna har ökat. Välbesökta dialogmöten
och tematräffar har hållits under året och samarbetet mellan företagarföreningarna och kommunen har stärkts.
Bedömningen är därför att arbetet med kommunfullmäktiges mål att öka företagarnas nöjdhet har haft stora
framgångar under året och att målet för år 2020 är uppfyllt.

1.4.2 Samhällsbyggnad med helhetssyn och livsperspektiv i fokus
Beskrivning
I samhällsbyggnaden är det helhetssyn med livsperspektiv som ska vara i fokus, både
översiktligt och i detalj. Alla aspekter ska belysas när Håbo kommun planerar och bygger
samhället för framtiden – bostäder, näringsliv, rekreation, samhällsservice, kollektivtrafik och
infrastruktur. Det kräver ett nära och tidigt samarbete mellan olika förvaltningar, med
näringsliv och byggherrar samt medborgare. Dialog och inflytande ska genomsyra arbetet.
Övergripande mål
Utveckla områden för bostäder, arbetsplatser och service utifrån samhällets behov
Mål delvis uppfyllt

Analys
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Övergripande mål
Under året har kommunen tagit fram flertalet strategiska styrdokument samt ett 30-tal planer och program. Till
exempel har förslag till ny översiktsplan, hållbarhetsstrategi, cykelstrategi och grönstrukturprogram tagits fram
under året. Fyra detaljplaner har antagit av kommunfullmäktige under året, varav tre vunnit laga kraft. Beslut
om tre nya uppdrag har fattats, för Gasums etablering i Västerskog, för planändring i södra Krägga samt för
Slottsbyn vid Skokloster Slott. Under året har även kommunfullmäktige fattat beslut om byggandet av en ny
simhall och två nya LSS-boenden.
Viktiga trafiksäkerhetshöjande åtgärder har genomförts, till exempel ombyggnation av övergångsställen och
passager för förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet. Busstorget har färdigställts och tryggheten för
medborgarna har ökats genom förstärkning och förbättring av belysning på flertal platser, bland annat ny
belysning i tunnlar under järnvägen vid Lilla Hagalund, Brittsäter och Kalmarsand samt ny belysning under
järnvägen i gamla Bålsta. På många platser har även ny dekorationsbelysning satts upp för att skapa en trevlig
och attraktiv boendemiljö, bland annat i Frösundaviksrondellen och järnvägsviadukten i gamla Bålsta.
Gatubelysningsanläggningen har energieffektiviserats genom utbyte från gamla armaturer till LED, vilket leder
till lägre energikostnader för kommunen.
Kommunen har under året utvecklat strategiska och operativa samverkansformer med bland annat E.ON och
Dagab. Samarbeten inom kommunen och med externa aktörer har också förbättrats under året. På grund av
corona-pandemin har dock flertalet möten och arrangemang genomförts digitalt i anpassad form och i vissa fall
även ställts in.
Under året har många aktiviteter för att utveckla samhällsbyggandet i kommunen genomförts, i enlighet med
kommunfullmäktiges mål. Bedömningen är dock att corona-pandemin haft negativ påverkan på
utvecklingstakten och dialogen med medborgare och näringsliv och därmed anses målet enbart vara delvis
uppfyllt för året.

1.4.3 Mötesplatser för alla och ett engagerat föreningsliv i fokus
Beskrivning
I Håbo kommun ska det finnas möjligheter för alla att hitta sitt sammanhang. Håbo kommun
ska erbjuda möjligheter till mötesplatser för människor i olika åldrar och olika delar av livet
och ta tillvara på det engagemang som finns i föreningar och hos medborgare. Med ett väl
utvecklat föreningsliv och bra förutsättningar för alla typer av föreningar att kunna bedriva sin
verksamhet skapas möjligheter för alla. Dialog och inflytande ska genomsyra arbetet.
Övergripande mål
Utveckla mötesplatser som stärker Håbos attraktivitet
Mål delvis uppfyllt

Analys
Flera aktiviteter har pågått under året i syfte att utveckla mötesplatser som stärker Håbo attraktivitet.
Kommunen har påbörjat arbetet med en handikappanpassning av Kalmarsands badplats. Första åtgärden var
etableringen av en spång under september månad. Arbetet kommer att fortgå under 2021 då ökad
tillgänglighet i kiosken, omklädningsrum och tillgång till vattnet planeras. Vid Kalmarsands badplats har även
ett hundbad invigts under året. För kommunens unga har kulturhuset Generator startat upp genom en flytt av
fritidsgårdsverksamheten till medborgarhuset. Skeppsgårdens lokaler huserar kommunens äldreföreningar och
Kalmarvägen 5 har iordningsställts som evakueringslokal för Talltorp och Knarrbackens replokalverksamhet
samt för vävdamerna. Under fyra sommarveckor genomfördes Sommar i centrum och Sommar i Skokloster
med uppskattat resultat och ett kulturprogram med musik en dag i veckan på kommunens äldreboende har
genomförts. Tre nya naturstigar har tillskapats under året med utplacering av bänkar längst den uppmärkta
stigen. Stigarna har varit väldigt uppskattade och välbesökta av kommuninvånare och besökare. Genom det
nya Lek- och aktivitetsprogrammet har satsningar gjorts på kommunens lekplatser och under året har
upprustning gjorts av lekplatsen Enebyparken, belägen vid Toras väg. Vid Håbovägen har även en ny
hundrastgård invigts under året. Både lekplats och hundrastgård har haft ett stort antal besökare under året.
Coronapandemin har haft stor inverkan under året vilket inneburit påverkan på kommunala mötesplatser med
begränsad tillgänglighet samt inställda arrangemang. Även om vissa arrangemang och annan service har
kunnat genomföras i anpassad digital form är bedömningen därmed är att målet enbart är delvis uppfyllt för
året. Forum för dialog och samverkan behöver även utvecklas ytterligare samt arbetet med marknadsföring av
befintliga och kommande mötesplatser.
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1.5 Resultaträkning och ekonomisk analys
tkr

Bokslut
2019

Budget
2020

Bokslut
2020

Avvikelse
budget/bok
slut

Externa intäkter

3 306

5 946

9 436

3 490

Interna intäkter

5 968

6 508

5 472

-1 036

Summa intäkter

9 274

12 454

14 908

2 454

Verksamhetsköp, bidrag, material

-26 827

-22 600

-24 138

-1 538

Personalkostnader

-57 282

-60 684

-61 980

-1 296

Övriga kostnader

-24 809

-12 746

-25 416

-12 670

Interna kostnader

-2 970

-4 034

-4 475

-441

Summa kostnader

-111 888

-100 064

-116 009

-15 945

Resultat

-102 614

-87 610

-101 101

-13 491

Kommunfullmäktige antog 9 december 2019 budgetram för kommunstyrelseförvaltningen
som innebar en kostnadsreducering med totalt 18,9 miljoner kronor.
Förvaltningen arbetade därför fram ett budgetförslag med tillhörande åtgärdsförslag för
kommunstyrelsens olika avdelningar, motsvarade en kostnadsreducering på 10,9 miljoner
kronor på årsbasis. Resterande åtgärder för 8,0 miljoner kronor var planerade att presenteras
till kommunstyrelsen i samband med den pågående organisationsöversynen våren 2020.
Eftersom organisationsöversynen blev senarelagd till år 2021 kunde inte åtgärdsförslag
presenteras.
Årets verksamhet har en nettokostnad på 101,1 miljoner kronor, en minskning med en procent
jämfört med förra året.
Externa intäkter är väsentligt högre än föregående år, varav 3,0 till följd av att kostnader och
intäkter från detaljplaner nu redovisas på driften. Salems tillkomst i lönenämnden har medfört
2,2 miljoner i ökade intäkter och markanvisningsintäkterna är cirka 1 miljon kronor högre än
föregående år.
Interna intäkter uppstår främst när plan- och exploateringsavdelningen lägger tid på
detaljplaner. Omfattningen är ungefär som föregående år.
Köp av verksamhet och bidrag avser driftbidragen till Räddningstjänsten och Håbo Marknads
AB samt stöd till politiska partier. Driftbidraget till Håbo Marknads AB minskades i budget
till 2020 men avvecklingen av bolaget har medfört högre kostnader.
Personalkostnaderna är 8 procent (4,7 miljoner kronor) högre än förra året. Jämfört med
budget är kostnaderna 1,3 miljoner kronor högre vilket motsvarar 2,1 procent. Två avtal om
uppsägning har ingåtts under året till en kostnad av 2,1 miljoner kronor. Personalavdelningens
omorganisation genomfördes inte, bland annat med hänvisning till pandemin, vilket medfört 1
miljon högre kostnad än budget. Flera avdelningar har haft personalvakanser vilket inneburit
lägre kostnader.
Övriga externa kostnader är 2 procent högre än föregående år, men 12,7 miljoner kronor
högre än budget. Andra större avvikelser är övergripande utredningar för 2,1 miljoner kronor,
utredningar för detaljplaner som främst finansieras av externa för 1,5 miljoner kronor samt 1,1
miljon kronor för presentationsmaterial Resecentrum Bålsta C.
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1.6 Driftredovisning
Bokslut 2019
Kommunfullmäktige

Budget 2020

Bokslut 2020

Avvikelse

-1 468

-1 514

-1 394

120

-83

-23

-1

22

-3 890

-3 779

-3 784

-5

-249

-189

-137

52

Stöd politiska partier

-1 024

-1 050

-1 062

-12

Revision

-1 161

-1 311

-1 321

-10

-132

0

0

0

21

20

12

-8

-1 624

-1 876

-1 651

225

0

-100

0

100

Nämndadministration

-1 365

-1 274

-1 115

159

Kommungemensamt

-1 296

8 018

0

-8 018

-11 901

-10 268

-13 015

-2 746

Näringslivsfrämjande åtgärder

-4 964

-2 500

-3 808

-1 308

Miljö, hälsa, hållbar utveckling

-917

-1 114

-1 056

58

-20 820

-21 050

-21 050

0

-211

-1 353

-1 298

55

0

500

649

149

Kommundirektör

-4 766

-4 633

-7 439

-2 806

Ekonomiavdelningen

-5 836

-6 294

-6 994

-700

Personalavdelning

-9 053

-7 595

-9 385

-1 790

Upphandling

-4 607

-5 224

-4 917

307

-13 886

-14 397

-12 935

1 462

Kommunens försäkringar

-1 315

-1 350

-1 394

-44

Kansli- och kvalitet

-5 097

-3 173

-2 112

1 061

Kommunikation

-3 232

-3 078

-2 999

79

Kontaktcenter

-3 743

-3 002

-2 894

108

-102 615

-87 610

-101 100

-13 490

Valnämnd
Kommunstyrelse
Pensionärs- och funktionsrättsråd

Allmänna val
Vigselavgift
Medlemsavgifter
Vänortsverksamhet

Fysisk och teknisk planering

Räddningstjänst
Säkerhet
Arrendeverksamhet

IT-avdelningen

Summa

1.7 Kommentarer till driftredovisning
Kommunstyrelsen inklusive övergripande verksamheter har i år en driftbudget på 87,6
miljoner kronor. Utfallet är 101,1 miljoner och budgeten överskrids med 13,5 miljoner
kronor.
År 2019 startades en utredning avseende samhällsbyggnad- och kostverksamhet.
Målsättningen var att hitta ytterligare effektiviseringsvinster genom förändrat arbetssätt kontra
plan- och exploatering och tekniska verksamheterna. Den nya
samhällsbyggnadsorganisationen är planerad till år 2021. Effektiviseringar motsvarande 8,0
miljoner kronor i budget 2020 har därför inte uppnåtts.
Resterande 5,5 miljoner kronor i överskridande förklaras av följande större avvikelser
redovisat per verksamhet:
Verksamhetsberättelse 2020

9(140)

Kommundirektörens enhet överskrider budget med 2,8 miljoner kronor. Anledningen är
främst utredningar som har genomförts till en kostnad av 2,3 miljoner kronor om
organisationsöversyn, granskningsrapport Håbo Marknads AB och översyn
arvodesreglemente.
Fysisk- och teknisk planering, en del av plan- och exploateringsavdelningen, överskrider
budget med 2,7 miljoner kronor. Merparten kommer från att personalkostnaderna har blivit
högre än budgeterat med totalt 2,3 miljoner kronor varav 1 miljon kronor beror på en avslutad
anställning och 150 000 kronor för att fortsätta upprätthålla näringslivsverksamheten under
den förestående omorganisationen. Kostnader för presentationsmaterial för Bålsta C
resecentrum har överförts från investering till plan- och exploateringsavdelningens drift med
1,1 miljoner kronor vilket också ökat underskottet. Fler markanvisningsersättningar har
debiterats vilket har gett överskott på 675 000 kronor.
Personalavdelningens underskott, 1,8 miljoner kronor beror på avgång av chef 1,1 miljoner
kronor samt en planerad omorganisation av HR som inte verkställdes, cirka 700 000 kronor.
Kortidssjukfrånvaroprojektet pausades i och med pandemin vilket gett överskott med drygt
200 000 kronor. Pandemin har dock medfört andra ökade kostnader.
Näringslivsfrämjande åtgärder överskrider budget med 1,3 miljoner kronor, främst med
anledning av avvecklingen av Håbo Marknads AB efter verksamhetsövergången till
kommunen. Kommunen har betatalat ut 2 miljoner kronor till bolaget i år.
Ekonomiavdelningen redovisar underskott med cirka 700 000 kronor. Dels är det en följd av
beslutet att stödja näringslivet i form av presentkort till alla medarbetare i kommunen, cirka
345 000 kronor och dels anlitande av ekonomikonsult för barn- och utbildningsförvaltning
som ersättare vid sjukfrånvaro, 275 000 kronor.
IT-avdelningen har överskott med 1,5 miljoner när alla planerade aktiviteter inte kunnat
genomföras med nödvändiga behov av extern kompetensresurs. Bakomliggande orsak är dels
personalläget som inte möjliggjort arbete utöver ordinarie förvaltning och support, dels
pandemin som inte möjliggjort fysiska på-plats-aktiviteter som normalt behövs.
Kansliet har överskott med 1,1 miljoner kronor, varav 850 000 kronor som följd av
personalvakans.
Upphandling har överskott med 300 000 kronor som följd av personalvakans under hösten
samt att fler personaltimmar än beräknat redovisats på investeringsprojekt.
Medlemsavgifter redovisar överskott med 225 000 kronor där ersättningar till Leader
Mälardalen och FoU Region Uppsala är lägre än beräknat.
I övrigt är det mindre överskott inom de flesta andra verksamheter.
Under året har kommungemensam budget för digitalisering och lönesatsning överförts till
berörda nämnder.
1.7.1 Ekonomiska effekter av covid-19
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar 1,4 miljoner kronor i kostnader som följd av covid19-pandemin. Pandemin har också påverkat verksamheterna i olika omfattning vilket har gett
olika ekonomiska effekter som inte kunnat bokföras. I tabellen redovisas de större
kostnaderna. Avdelningarna har i olika grad kunnat hantera kostnaderna inom sin budgetram.
Den största kostnaden, 347 000 kronor, är presentkorten till samtliga anställda på 300 kronor
att användas för att stödja det lokala näringslivet. Om samtliga återstående presentkort nyttjas
2021 blir kostnaden 255 000 kronor 2021.
Personalavdelningen har inte kunnat genomföra planerade besparingar och åtgärder på grund
av pandemin. Behovet av HR-stöd under pandemin har varit betydande. Beslut fattades inom
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förvaltningen att minst två HR-specialister skulle arbeta hela sommaren. HR-enheten
anställde därför en medarbetare från barn- och utbildning som arbetade centralt med
pandemifrågor under sommaren.
IT-avdelningen har köpt utrustning för konferenser via Teams, samt utrustning för att
möjliggöra arbete inom IT-förvaltning och support på distans.
Kommunfullmäktige har haft ett sammanträde i extern lokal och konferensutrustning har
anskaffats.
På upphandling har en medarbetare arbetat i genomsnitt 27 procent med inköp av
skyddsutrustning med mera med anledning av pandemin.
Effekterna på löneenheten har resulterat i ökade personalkostnader, där en timavlönad student
stöttar löneenhetens arbete. Vidare har enheten köpt in bärbara datorer och IT-utrustning
eftersom flertalet av medarbetarna har haft stationära datorer.
Kommundirektören har belastats med kostnader för annonsering i den lokala tidningen.
Plan- och exploatering har periodvis lånat ut personal till krisorganisationen och med följd att
den egna verksamheten inte kunnat fullfölja uppdrag i tid. Den ekonomiska effekten
uppskattas till ett bortfall på cirka 200 timmar, motsvarande 200 000 kronor. Det är dock inte
bokfört och ingår inte i redovisningen i tabellen.
Överskottet på näringslivsenheten beroende på pandemin beror främst på inställda evenemang
där enheten skulle delta, arrangera eller medfinansiera. Portokostnad för brev till alla företag i
kommunen med information om vilka åtgärder Håbo kommun vidtagit för att stötta företagen,
10 000 kronor. Under hösten har kostnad för helsidesannons i lokaltidningen tillkommit där
kommunen erbjuder lokala företag gratis utrymme för marknadsföring.
Statens ersättning för sjuklönekostnader för april-december uppgår till 255 000 kronor för
kommunstyrelsen.
Ekonomiska effekter i samband med Corona

Ekonomiska
effekter
helår, tkr

Bokförda kostnader:
Ekonomiavdelning: Presentkort

-347

Personalavdelningen: Extra personalresurs

-206

IT-avd: Inköp utrustning för konferensutrustning och headset

-190

Upphandlingsarbete skyddsutrustning

-168

Kommunfullmäktige: Ökade möteskostnader för externa lokaler och konferensutrustning

-152

Lönenämnden/enheten: Extra personalresurs

-132

Kommundirektör: Annonsering

-84

Diverse kostnader

-99

Ej bokfört:
Summa

-1 378

1.7.2 Innebär bokslutet ett underskott jämfört med budget?
Kommunstyrelsens underskott uppgår till 13,5 miljoner kronor vid årets slut. Per mars
prognostiserades att underskottet skulle uppgå till 11 miljoner kronor vid årets slut. Enligt
ekonomistyrprinciperna måste åtgärdsförslag tas fram om underskott befaras.
Kommunstyrelsen har inte beslutat om åtgärder för år 2020 under året.
Plan- och exploateringsavdelningen har under året lämnat förslag till åtgärder för att minska
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underskottet. Åtgärder under året har satts in genom att minska köp av externa tjänster och
inhyrda konsulter vilket har gett viss effekt. Underskottet blev högre än förväntat på grund av
kostnader för presentationsmaterial och avslut av anställning, vilket uppkom sent under året.
1.7.3 Nämndens behandling av ekonomiuppföljning
Kommunstyrelsen har inte beslutat om åtgärder med anledning av det befarade underskottet
som redovisades i delårsrapporten för mars eller i delårsrapporten för augusti.

1.8 Investeringsredovisning
Tkr
1630 Omdaning kommunhuset

Bokslut
2019

Avvikelse
budget/
bokslut

Överförs
till 2021

-51 089

-26 663

-2 763

-1 500

-1 500

-1 945

255

Bokslut
2020

-24 426
-518

1702 Bista 4:23 Lillsjöslingan
3020 IT-investeringar IT-enheten

-1 844

-2 200

3308 KS Inventarier gemensamt

-116

-500

500

3310 Skrivbord
ekonomiavdelningen

-46

-46

3311 Möbler upphandling

-39

-39

-54 619

-27 493

Summa

Överförs
till 2022

-912

1640 Resecentrum Bålsta C
1701 Åsleden

Budget
2020

-3 390

-27 126

-2 763

1640 Resecentrum Bålsta C: Bokslut 2020 inkluderar utgifter nedlagda tidigare år i
exploateringsprojektet, varför det avviker från budget som avser endast årets utgifter. Total budget är
79,4 miljoner kronor.

1.9 Kommentarer till investeringsredovisning
1640 Resecentrum Bålsta C
I juni beslutade kommunstyrelsen att resecentrum, Bålsta Torg inklusive VA, busstorg, tunnel
och VA/gata-projektering inklusive tidigare nedlagda utgifter ska avgränsas till ett kommunalt
investeringsprojekt på 79,4 miljoner. Busstorget är nu färdigställt. Projektering av byggnaden
resecentrum är klar och upphandling pågår. Projektering av Bålsta torg pågår.
Slutkostnadsprognosen håller sig inom den totala budgetramen 79,4 mkr och hela projektet
planeras vara slutfört under våren 2022. Nedlagda utgifter inklusive tidigare år är 51,1
miljoner kronor. Återstående budget för projektet överförs till kommande år så att total budget
år 2021 blir 28,3 miljoner kronor.
1702 Bista 4:23 Lillsjöslingan
Kommunstyrelsen beslutade den 18 mars 2019 att godkänna detaljplaneprogram för
Dragelund och gav i uppdrag att tillsammans med andra intressenter tillgängliggöra
naturvärden kring Lillsjön för allmänheten. En viktig del är markbytet som har genomförts för
ett hus vid Lillsjön (Bista 4:23), vilket kommer underlätta att få till en stigslinga runt sjön
framöver. Kommunen säljer Sjöända 1:92 och förvärvar istället Bista 4:23 för 1,5 miljoner
kronor för respektive fastighet. Bista 4:23 ska kunna fungera som en fritidsfastighet och
kunna användas av Scouterna i Håbo kommun.
3020 IT-investeringar
Nytt datacenteravtal har tecknats under hösten. Planerad investering kring server/lagring
kommer att göras efter nytt avtal är tecknat i slutet av året. Befintlig servermiljö kommer att
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bytas ut helt i början av nästa år. I år har lagringsdisk köpts in och satts upp i serverhall. Nästa
år kommer 4-5 stora servrar att köpas in som ersätter dagens befintliga fyra servrar som hela
servermiljön går på.
33xx Inventarier
Höj- och sänkbara skrivbord har anskaffats för att säkra arbetsmiljön för medarbetare som
arbetar hemifrån till följd av pandemin.

1.10 Intern kontroll
Enligt kommunallagen kap 6 ska en kommuns nämnder, var och en inom sitt område, se till
att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt. Kommunstyrelsen ska även ha uppsikt över övriga nämnders och
eventuella gemensamma nämnders verksamhet.
För verksamhetsår 2020 fastställde inte kommunstyrelsen någon egen plan för intern kontroll.
Den särskilda uppsikten av kommunens övriga nämnder visade att det under året beslutades
om att genomföra 39 kontroller inom 28 riskområden. Av dessa har 33 kontroller genomförts
enligt plan. I de fall kontrollerna visat på brister har dessa antingen åtgärdats under året eller
planeras att åtgärdas under 2021.
En förklaring till att vissa kontroller inte genomförts under året är att pandemin påverkat
möjligheten att utföra dessa kontroller, då några av kommunens verksamheter fått förändrade
förutsättningar. Som exempel kan nämnas att man inom barn- och utbildningsnämnden avsåg
att kontrollera korrelationen mellan elevers betyg och betygen satta på de nationella proven,
något som inte kunde genomföras då de nationella proven ställdes in. Pandemin har även
inneburit omfördelning av personal, från administration till samhällsviktig verksamhet, något
som påverkat möjligheten att genomföra kontroller inom vissa verksamheter.
Under året har KPMG, på uppdrag av kommunrevisionen, genomfört en granskning av
kommunens arbete med intern kontroll. Den sammanfattande bedömningen av granskningen
var att det finns tillräckliga styrdokument som definierar intern kontroll inom kommunen men
att arbetet brister i ändamålsenlighet och systematik. Under år 2021 avser därför
kommunstyrelsen att, tillsammans med övriga nämnder, genomföra ett utvecklingsarbete för
att åtgärda bristerna och öka systematiken och ändamålsenligheten kring arbetet med
kommunens interna kontroll.

1.11 Valfrihet och konkurrens
Nämnderna i kommunen ska ha en treårig plan över vilka verksamheter som ska bli prövade
av konkurrens och hur valfriheten för verksamheter i egen regi ska utvecklas. Planen ska
revideras under 2021. Kommunstyrelsen har ej genomfört någon konkurrensutsättning sina
verksamheter under året.

1.12 Förväntad utveckling
Pandemin kommer även fortsättningsvis påverka kommunstyrelsens verksamheter genom
distansarbete och digitala möten. Från 1 januari 2021 inkluderas även måltidsservice,
fastighet, internservice och lokalvården i kommunstyrelsens verksamhet. En översyn av dessa
verksamheter kommer att ske under kommande år.
Kommunfullmäktiges budgettilldelning för 2021 innebär att en effektivisering motsvarande
28,4 miljoner kronor behöver ske under året inom kommunstyrelsens verksamheter. För att
minska underskottet kommer kommunstyrelsens förvaltning att under året se över vilka
verksamheter som skulle kunna vara lämpliga att utsättas för konkurrens.
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Kommunstyrelsens förvaltning kommer att omorganiseras. En omorganisation där
synergieffekterna ska tas tillvara och där förvaltningen behöver förändra sitt arbetssätt. Vissa
verksamheter inom kommunen behöver centraliseras och andra verksamheter behöver
decentraliseras. Ett förslag på omorganisation presenteras under våren 2021.
Kommunstyrelsen ansvarar även för plan- och exploateringsverksamheten och
näringslivsverksamheten. Under halvårsskiftet 2021 föreslås dessa verksamheter
omorganiseras till kommunens nya samhällsbyggnadsförvaltning. En förvaltning som samlar
kommunens olika samhällsbyggnadsverksamheter.
Då alla dessa omorganiseringen kräver både tid och planering så kommer 2021, framförallt
vara ett år som präglas av ett inre arbete för att skapa nya arbetssätt. Det är viktigt att i denna
dynamiska process inte tappa bort kärnuppdraget för kommunstyrelsens förvaltning, så som
att leda och samordna planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och
verksamheter Samt säkerställa att kommunfullmäktiges tre övergripande mål för
mandatperioden uppnås.
Ett speciellt fokus kommer att läggas på kommunens styr- och ledningssystem samt
näringslivsperspektivet under det kommande året.
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2 Kultur- och fritidsnämnden
2.1 Sammanfattning
Coronapandemi har haft stor inverkan på samtliga verksamheter vilket haft effekter på
minskade arrangemang, ökat stöd till föreningar vad gäller hyressubventioner, förändrat
arbetssätt för personalen, ökat arbete hemifrån, reducerade öppettider i samtliga verksamheter
samt stängda lokaler.
Håbofestdag, Nationaldagen, Fridegårdsfestivalen och Valborg inställt på grund av Covid 19.
Politiskt uppfyllda mål:
Fritidsbank färdigställd och invigd.
Skeppsgården klar för inflyttning.
Handikappsanpassning av Kalmarsand.
Hundbad vid Kalmarsand.
Upprustning och utveckling av ungdomsverksamheten.
Nytt kulturhus på Medborgarhuset.
Arbetsmiljöplan och internkontrollplan beslutad.
Nämnden har fyra övergripande utvecklingsmål varav ett är uppfyllt.
- Kompetenssäkring och ledarutveckling är genomförd.
- Övriga tre mål handlar om lokalförsörjning och anläggningsdrift vilka fortsatt är under
organisatorisk utveckling.
Kultur och fritidsnämnden har en budget för 2020 på 55 959 000 kronor. 54 437 000 kronor
har förbrukats vilket ger ett överskott på 1,5 miljoner kronor. Överskott beror på minskade
utredningskostnader samt lägre kostnader för arrangemang, simhall och bibliotek och
föreningsbidrag. Överskottet har kompenserat genom ökade kostnader för lokalanpassningar,
underhåll lokaler, kapitalkostnader och uteblivna intäkter på grund av Covid-19.
Investeringsbudget har ett bokslut som är 2,4 miljoner kronor lägre än budgeterat. Planerade
investeringar har till viss del kunnat genomföras. Begäran om överförd budget till 2021 med
2,3 miljoner kronor görs för upprustning av Gröna Dalens IP då vissa arbeten bara kan göras
under barsäsong.

2.2 Uppdrag och ansvarsområde
2.2.1 Uppdrag och ansvarsområde
Det grundläggande uppdraget för kultur- och fritidsnämnden är att främja och stimulera ett
allsidigt kultur- och fritidsliv. Nämnden ansvarar för: biblioteksverksamhet, öppna
fritidsverksamheten, kommunens idrotts-, kultur- och fritidsanläggningar, kommunens
bidrags-, pris- och stipendieverksamhet inom kultur- och fritidsområdet, regelverk för
hyressättning och prioriteringar för verksamhet i kommunala kultur- och fritidslokalen och
anläggningar, arrangemang riktade till kommuninvånarna, inköp av offentligt konst,
förvaltning av kommunens konstsamlingar, bevaka frågor om utsmyckning av offentliga
platser och byggnader, samordna kommunens sommarjobb för ungdomar, ansvara för finsk
minoritetssamordning.
Målgruppen för kultur- och fritidsnämnden är alla medborgare i Håbo. Uppdraget utförs
genom dels att bedriva egen verksamhet på bibliotek, kultur, mötesplatser och
idrottsanläggningar dels genom stöd till föreningar.
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2.3 Väsentliga händelser
Coronapandemi har haft stor inverkan på samtliga verksamheter vilket haft effekter på
minskade arrangemang, ökat stöd till föreningar vad gäller hyressubventioner, förändrat
arbetssätt för personalen, möjliggjort visst arbete hemifrån, reducerade öppettider samt
stängda lokaler. Covid-19 har medfört stora förändringar i biblioteksverksamheten.
Biblioteket minskade öppettiderna för att tillgängliggöra personal till prioriterade
verksamheter.
Håbo festdag, Nationaldagen, Fridegårdsfestivalen och Valborg inställt på grund av Covid 19.
Samtliga arrangemang och planerade aktiviteter på biblioteket ställdes in under våren.
Genomföra åtgärder i förvaltningen
Under 2020 påbörjar förvaltningen en handikappanpassning av Kalmarsand. Första åtgärden
genomfördes under september genom etablering av en spång. 2021 installeras en ramp i
vattnet samt en handikappanpassning av kiosk och omklädningsrum.
- Invigning av hundbad vid Kalmarsand. Kiosken på Kalmarsand har 2020 drivits av
innebandyföreningen tillsammans med sommarjobbare med gott resultat. Ishallen har målats
invändigt som en del av kommunens sommarjobb.
- Fritidsbank invigd och öppnad.
- Plexiglas har installerats på ishallen i förebyggande syfte.
- Temporär klubblokal för Håbo FF vid Futurum har beviljats.
- Skeppsgården för äldreföreningar står klar.
- Fritidsgårdens flyttar sin verksamhet till Medborgarhuset och skapar kulturhuset Generator.
- Renovering av fritidsgården i Skokloster.*
- Kalmarvägen 5 iordningställs som evakueringslokal för Talltorp och Knarrbackens
replokalsverksamhet samt vävdamerna.
- Sommar i centrum och Sommar i Skokloster har genomförts med uppskattat resultat fyra
veckor under sommaren.
- Kulturprogram med musik en dag i veckan på kommunens äldreboenden har tagits fram i
samverkan med omsorgsenheten och äldreföreningarna.
- Naturåtgärder vid Knarrbacken för att lyfta kulturarvet.
Bibliotek - Omställning av verksamhet för att säkerställa fortsatt service.
För att underlätta för riskgrupperna ställde organisationen om och erbjöd ett antal digitala
möten och program. Bokväskor görs iordning och lånas ut och levereras till låntagare utanför
biblioteket. Samverkan med Röda Korset som levererar medier hem till låntagarna.
Samverkan över förvaltningsgränser
- Samverkan med socialförvaltning, skola, säkerhetssamordnare gällande trygghetsskapande
insatser för unga i centrum.
- Samverkan skolans fritidshem och Ungdomsverksamhet för skapande verksamhet på
Generator efter skolan.
- Samverkan gata/park samt kommunekolog för naturåtgärder i kulturmiljöer.
- Samverkan kulturskola och bibliotek.
- Samverkan äldresamordnare, äldreföreningar, biblioteket och kulturenheten för
musikprogram på äldreboenden under pandemin.
- Samverkan elevhälsan och ungdomsgården i projektet dans för hälsa.
- Samverkan näringsenhet och förvaltningen för utveckling av Stenhuset i Skokloster.
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2.4 Uppföljning kvalitet och mål
2.4.1 Perspektiv: Målgrupp
2.4.1.1 Utvecklingsmål: Översyn av lokalförsörjningen för föreningslivet.

Delvis uppfyllt
Analys
Lokalförsörjningsplan framtagen. Planen ligger som grund för behovsanalys i utredning av
Multiarena och Fotbollsarena.
Nyckelindikator

Utfall 2019

Måltal

Utfall

Måluppfyll
nad

Utredning Multiarena, Vänersborgsvägen samt
fotbollshall.

2.4.2 Perspektiv: Verksamhet
2.4.2.1 Utvecklingsmål: Tydlig administrativ struktur

Bedömning
Delvis uppfyllt
Analys
I samband med utredning av Multiarena och Fotbollshall genomförs driftöversyn över
framtida bemanningsbehov och skötsel. Arbetet förväntas vara klart 2021.
Nyckelindikator

Utfall 2019

Måltal

Arbetsmiljöplan

Utfall

Måluppfyll
nad

100 %

2.4.3 Perspektiv: Medarbetare
2.4.3.1 Utvecklingsmål: Förbättrad arbetsmiljö genom systematiskt arbetsmiljöarbete

Bedömning
Delvis uppfyllt
Analys
Omorganisation i förvaltningen ökar behoven av åtgärder inom sociala och organisatorisk
arbetsmiljö. Ledar- och stabsubildning samt medarbetarenkät genomförs 2021 som en del av
att stärka personalen i verksamhetsplanering och handlingsplansarbete.
Nyckelindikator

Utfall 2019

Måltal

Utfall

Måluppfylln
ad

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Verksamhetsberättelse 2020

17(140)

2.4.4 Perspektiv: Ekonomi
2.4.4.1 Utvecklingsmål: Kompetenssäkring och ledarutveckling

Bedömning
Helt uppfyllt
Analys
Säkerställa att förvaltningen har kompetenser för hantering av internkontrollåtgärder.
Verksamhetscontroller följer upp med utbildningar där det behövs (GDPR, Ciceon). Nytt
föreningssystem implementeras 2021. Stickprov av bidrag genomförs också.
Nyckelindikator

Utfall 2019

Måltal

Fler visstidsanställda

Utfall

Måluppfylln
ad

Budget
2020

6

2.5 Volym- och resursmått
2.5.1 Volymmått
Mått
Antal besök på biblioteket

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

134 608

165 315

130 562

140 000

Antal besök på biblioteket
Antal fysiska besök under helåret 2020: 69 278 (2019: 103 825)
Antal digitala besök under helåret 2020: 61 284 (2019: 60 490)
Biblioteket har ett bra utfall i besöksstatistiken sett till de förutsättningar som varit under året.
Utfallet är högt över den något försiktiga prognos vi gjorde, det har varit svårt att veta
pandemins påverkan på verksamheten. Men det är tydligt att det endast är de fysiska besöken
som minskat, webbanvändningen har istället en svag ökning.

2.6 Resultaträkning och ekonomisk analys
tkr
Externa intäkter

Bokslut
2019

Budget
2020

Bokslut
2020

Avvikelse
budget/bok
slut

5 493

5 878

4 050

-1 828

955

95

309

214

6 448

5 973

4 359

-1 614

-4 392

-6 056

-4 086

1 970

-19 696

-19 607

-19 370

237

Övriga kostnader

-9 494

-11 973

-11 375

598

Interna kostnader

-22 011

-24 296

-23 964

332

Summa kostnader

-55 593

-61 932

-58 795

3 137

Resultat

-49 145

-55 959

-54 436

1 523

Interna intäkter
Summa intäkter
Verksamhetsköp, bidrag, material
Personalkostnader
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Kommunfullmäktige beslutade i §51 att tillföra nämnden 1,7 miljoner kronor för att kompensera
utredningskostnader som uppstått under 2018-2020 för simhall och bibliotek.

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter kostar netto 54,4 miljoner kronor i år. Det är en
ökning med 10,7 procent jämfört med förra året och nästan 3% lägre än budgeterat. Resultatet
är ett överskott på 1,5 miljoner kronor.
Externa intäkter består främst av hyresintäkter, inträde simhall, statsbidrag och bibliotek.
Utfallet är lägre än budgeterat och lägre än föregående år. Orsaken till det låga utfallet är
främst följderna av pandemin Covid- 19, flera verksamheter har haft begränsat öppethållande,
hyreslättnader har godkänts och sporthallar har varit stängda.
Interna intäkter som inte budgeterats består av utlånad personal för pandemin och ersättning
från övriga förvaltningar för sommarjobbare.
Nämndens kostnader för bidrag under året är 2 miljoner kronor lägre än budget och något
lägre än föregående år. Det är främst bidrag för kultur och arrangemang som visar på ett
överskott. Bidragen har inte sökts i samma utsträckning och många föreningar har dragit
tillbaka sina bidrag. Under allmänkultur ligger bidragen kopplade till arrangemang som ofta
är riktade till allmänheten. Det finns även bidrag till föreningar för sommar/vinterjobbare
vilka inte kunnat användas på grund av restriktioner för Covid-19.
Även personalkostnaderna är lägre än budgeterat och lägre än föregående år. På grund av
mindre intäkter på simhallen har en vakant tjänst inte tillsatts under året för att budget ska
vara i balans. Även en central tjänst har varit vakant under hösten.
Övriga kostnader är högre än föregående år och 4 procent lägre än budgeterat. Lägre
kostnader för arrangemang, kompetensutveckling och förbrukning kompenserar 1,2 miljoner
kronor mer än budgeterat för underhåll av lokaler och anläggningar. Netto är ett överskott på
närmare 600 000 kronor. De lägre kostnaderna beror främst på konsekvenser av pandemin.
De interna kostnader är högre än föregående år och lägre än budget vilket ger ett överskott på
332 000 kronor. Internhyran är lägre då flera objekt har sagts upp: Talltorp, Björkvallen IP
och Kalmarsands kiosk. Även förbrukning av vatten är lägre än budgeterat då det är färre
gräsytor som behöver bevattning.

2.7 Driftredovisning
Bokslut 2019

Budget 2020

Bokslut 2020

Avvikelse

Kultur- och fritidsnämnd

-299

-200

-160

40

Nämndadministration

-295

-389

-277

112

0

0

-147

-147

Allmän fritidsverksamhet

-1 805

-732

-823

-91

Bidrag fritid

-3 610

-3 618

-3 289

329

-360

-360

-359

1

Allmän kulturverksamhet

-2 946

-3 635

-1 668

1 967

Bibliotek

-7 488

-7 588

-7 431

157

Utomhusanläggningar

-5 604

-7 703

-7 501

202

Ishall

-4 606

-5 155

-5 376

-221

Simhall

-4 823

-6 530

-5 912

618

-10 031

-10 120

-10 568

-448

Fritidsgårdar

-3 495

-5 815

-6 569

-754

Förvaltningsövergripande

-3 749

-4 114

-4 357

-243

Turistverksamhet

Stöd till studieorgan.

Föreningslokaler
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Bokslut 2019
Övrig kommungemensam admi
Summa

Budget 2020

Bokslut 2020

Avvikelse

-35

0

0

0

-49 146

-55 959

-54 437

1 523

Kommunfullmäktige beslutade i §51 att tillföra nämnden 1,7 miljoner kronor för att kompensera
utredningskostnader som uppstått under 2018-2020 för simhall och bibliotek.

2.8 Kommentarer till driftredovisning
Kultur och fritidsnämnden har en budget för 2020 på 55 959 000 kronor. 54 437 000 kronor
har förbrukats vilket ger ett överskott på 1,5 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutade i
§51 att tillföra nämnden 1,7 miljoner kronor för att kompensera utredningskostnader som
uppstått under 2018-2020 för simhall och bibliotek. Närmare 500 000 kronor av dessa har inte
förbrukats och bidrar till nämndens överskott. Det övriga överskottet beror på att lägre
kostnader för arrangemang, utredningskostnader simhall och bibliotek och föreningsbidrag
kompenserar högre kostnader än budgeterat för lokalanpassningar, underhåll lokaler,
kapitalkostnader och uteblivna intäkter på grund av Covid-19.
Verksamheten turistverksamhet redovisar underskott med 147 000 kronor då budget för
kostnader i samband med uppdraget inte följde med. Stenhusprojektets kostnader har belastat
nämnden under året då nämnden fick besöksnäring som uppdrag.
Inom bidrag fritid redovisas föreningsbidrag till fritids- och idrottsföreningar och resultatet för
året är ett överskott med 329 000 kronor. Färre ansökningar för föreningsbidrag leder till
minskade kostnader. Den största orsaken till detta bedöms vara minskade aktiviteter i
samband på grund av Covid 19. Resultatet är även lägre än föregående års utfall.
I allmän kulturverksamhet redovisas offentliga arrangemang, bidrag inom kulturverksamhet
och personalkostnader. Verksamheten redovisar ett överskott mot budgeterat med nästan 2
miljoner kronor och 1,3 miljoner lägre utfall än föregående år. Överskottet beror främst på att
bidragen inte har sökts i samma utsträckning som föregående år och många föreningar har
dragit tillbaka sina bidragsansökning när restriktioner infördes på grund av Covid-19. Under
allmänkultur ligger bidragen kopplade till arrangemang som ofta är riktade till allmänheten.
Restriktionerna har även inneburit inställda arrangemang som Nationaldagsfirande, Håbo
festdag och Jan fridegårdsfestivalen vilket bidrar till överskottet inom verksamheten.
Biblioteket redovisar ett överskott på 157 000 kronor och utfallet ligger i nivå med föregående
år. Coronapandemin har haft stor påverkan på bibliotekets verksamhet och det återspeglas i
bibliotekets ekonomi. Minskade öppettider har gett färre fysiska besökare och färre utlån
vilket återspeglas i lägre intäkter på försäljning och avgifter motsvarande drygt 200 000
kronor.
Personalkostnaderna är lägre än budgeterat då en tjänst har flyttats till annan verksamhet inom
förvaltningen och kompenserar lägre ersättning från Migrationsverket vilket finansierar en
tjänst. Ersättningen är lägre än förväntat då kommunen mottagit färre nyanlända på grund av
Covid-19. Övriga kostnader som är lägre än budgeterat är inställd programverksamhet,
kompetensutveckling och kapitalkostnader. Tilldelad budget (KF§51) för utredningskostnader
har inte förbrukats helt och redovisar ett överskott med 147 000 kronor.
Inom verksamheten utomhusanläggningar redovisas även fritidsbaden och fritidsbanken.
Lägre uppstartskostnader än budgeterat för fritidsbanken och lägre kostnader för bevattning
och leasing maskiner kompenserar högre kostnader än budgeterat för kapitalkostnader,
underhåll och reparationer. Lägre leasingkostnader för maskiner beror på att investering i en
redskapsbärare genomfördes under året. Verksamheten har netto ett överskott på 200 000
kronor.
Ishallens underskott mot budget med 221 000 kronor beror på högre kostnader än budgeterat
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för underhåll och reparation av lokalen.
Simhallens verksamhet redovisar ett överskott mot budgeterat med 618 000 kronor.
Konsekvenserna av pandemin är tydlig här med närmare 400 000 kronor lägre intäkter än
budgeterat samtidigt som kostnaderna är lägre för förbrukningsvaror och
kompetensutveckling. Även personalkostnaderna är lägre än budgeterat, dels på grund av
färre timvikarier för helgaktiviteter då dessa blivit inställda för minskad smittspridning och
dels för att en vakant tjänst inte tillsatts under året. Personal har även arbetat inom annan
förvaltning för Covid-19. Tilldelad budget (KF§51) för utredningskostnader har inte
förbrukats helt och redovisar ett överskott med 340 000 kronor.
Inom verksamheten föreningslokaler redovisas kostnader och intäkter för lokaler som hyrs ut
till föreningar. Under året har hyreslättnader till föreningar resulterat i 521 000 kronor lägre
intäkter. Högre kostnader än budgeterat för underhåll och reparationer i lokaler kompenseras
av lägre internhyreskostnader för uppsagda lokaler. Verksamheten redovisar netto ett
underskott mot budgeterat med 448 000 kronor.
Nämndens ungdomsverksamhet samt musiklokaler redovisas i verksamheten fritidsgårdar.
Resultatet för året innebär ett underskott mot budgeterat med 754 000 kronor. Underskottet
beror på evakuering av föreningsverksamhet från Talltorp med lokalanpassningar som följd,
flytt till Medborgarhuset, ungdomsverksamhet i Centrum under första halvåret med ökad
personalförsörjning.
Förvaltningsövergripande verksamheter har netto högre kostnader än budgeterat vilket
motsvarar ett underskott på 246 000 kronor. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat på
grund av långtidssjukskrivning. Kostnaden för kommunikation av alla arrangemang som
ställts in under året har blivit mycket lägre.
2.8.1 Ekonomiska effekter av covid-19
Allmänkultur
Corona har inneburit inställda arrangemang och svårt att planera aktiviteter. Trots att
arrangemang anpassats efter restriktioner har läget förvärrats och ändå behövts ställas in.
Finskt förvaltningsområde
På grund av Covid-19 så har man ett överskott 61 tkr som dras av på statsbidraget som
utbetalas 2021 (2021 års statsbidrag blir då 599 tkr).
Bibliotek
Biblioteket har haft reducerade öppettider vilket gett färe besök och färre utlån. Det innebär
att intäkterna för försäljning och avgifter blivit lägre.
Lägre prognos på ersättning från Migrationsverket då inga anvisningar till kommunen skett
efter mars på grund av Covid-19.
Ersättning från Migrationsverket lägre då kommunen fått färre anvisningar.
Personal i riskgrupp varit hemma med statlig ersättning.
Biblioteket har anpassat och säkrat lokalen för att minska smittspridningen.
Förvaltning
Som ett resultat av Covid 19 har kultur- och fritidsnämnden haft minskade utgifter inom
förenings- och arrangemangsbidragen. Den exakta summan som beror på just Covid-19 är
svår att avgöra då det till stor del gäller ansökningar om bidrag för aktiviteter som inte har
skickats in till förvaltningen.
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En intäktsminskning på lokalhyror genom minskade bokningar i hallar men även genom
hyreskompensation till föreningar som sökt om hyreslättnader.
Även simhallen har ett intäktsbortfall på grund av Covid-19, det gäller både besök samt
uthyrning av simhallen för exempelvis barnkalas.

Ekonomiska effekter i samband med Corona

Ekonomiska
effekter
helår, tkr

Bokförda kostnader:
Inställda arrangemang

-51

krediterade hyror

-41

Hygienprodukter

-10

Personalkostnader

-53

Ej bokfört:
Uteblivna intäkter fasta hyror

-400

Uteblivna intäkter hallhyror

-120

Uteblivna intäkter Biblioteket

-214

Lägre ersättning Migrationsverket
Uteblivna intäkter Simhall
Uteblivna arrangemangskostnader, Nationaldag, Håbo festdag, Fridegårdsfestivalen
Summa

-96
-400
635
-750

2.8.2 Innebär bokslutet ett underskott jämfört med budget?
Nej, kultur och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 1,5 miljoner kronor 2020.
2.8.3 Nämndens behandling av ekonomiuppföljning
Delårsuppföljning per mars underskott 1,7 miljoner kronor.
Nämnden redovisade ett underskott på 1,7 miljoner kronor. Beslut togs att godkänna
redovisningen och begära utökad ram med 1,7 miljoner kronor från KF på grund av ej
budgeterade utredningskostnader för kommande investeringsprojekt. KFN nr 2020-03-31 §17
Vid övrig uppföljning under året har nämnden redovisat överskott.
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2.9 Investeringsredovisning
Tkr
1386 Nytt bibliotek, (KuL)

Bokslut
2019

Budget
2020

Avvikelse
budget/
bokslut

Bokslut
2020

-151,7

0

0

0

1396 Upprustn Gröna Dal IP

-47,9

-2 952

-612,6

2 339,4

3004 Bibliotekswebb

-54,1

0

0

0

3307 Inventarier bibliotek

-47,9

0

0

0

6651 Ljudanläggning idrott

0

-100

0

100

6652 Möbler fritidsgårdar

0

-165

-192,4

-27,4

-44,4

0

0

0

0

-1 385

-1 333,2

51,8

-346,0

-4 602

-2 138,2

2 463,8

6801 Invent möbler administrat
6802 Maskin redskapsbärare
Summa

Överförs
till 2021

Överförs
till 2022

2 339

2 339

2.10 Kommentarer till investeringsredovisning
Kultur- fritidsnämndens investeringsbudget har ett bokslut som är 2,4 miljoner kronor lägre
än budgeterat. Planerade investeringar har till viss del kunnat genomföras.
Projekt 1396 upprustning IP Gröna Dalen överskott 2020 2,3 miljoner kronor
Under 2020 har en släggbur (kastbur) köpts in och installerats. En upphandling för övrig
upprustning av arenan har genomförts och entreprenör lägger upp tidsplan för arbetet. Då
vissa arbetsmoment behöver utföras vid bättre väderförhållanden planeras större delen av
kostnader ligga på 2021. En begäran om överförd budget till 2021 med 2 339 000 kronor görs
i samband med verksamhetsberättelsen.
Projekt 6651 ljudanläggning idrott överskott 100 000 kronor
Ljudanläggningen på Lundby ridhus är installerad men inte godkänd vid årets slut. Fakturan
har därför inte kunnat tas under 2020 utan kommer 2021.
Projekt 6652 Möbler fritidsgårdar
Inköp och leverans av möbler och övriga inventarier har kunnat genomföras enligt plan.
Projekt 6802 Maskin redskapsbärare överskott 52 000 kronor
Redskapsbäraren levererades i maj.

2.11 Intern kontroll
I revisionsrapporten internkontroll från KPMG som utfördes 2020 lyfter de att det finns
tillräckliga styrdokument som definierar intern kontroll men att det finns stora brister i system
och rutiner för en tillfredsställande intern kontroll.
Under 2020 har kultur- och fritidsförvaltningen arbetat med att ta fram en internkontrollplan
för 2020 som också togs av kultur- och fritidsnämnden. I den lyfte förvaltningen det
systematiska arbetsmiljöarbetet, att säkerställa att delegationsbeslut är fattade enligt gällande
delegationsordning, hantering av allmänna handlingar, att direktupphandlingar sker enligt
regelverk, att dataskyddsförordningen följs och att förvaltningen ska ta fram skriftliga rutiner
på hur externa bidrag söks för att öka möjligheten till bidrag.
En plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet har antagits av kultur- och fritidsnämnden
2020. Under året har ett årshjul med det systematiska arbetsmiljöarbetet tagits fram där en
planering för hur många gånger per år skyddsronder och uppföljande APT ska genomföras i
varje verksamhet. Skyddsombud finns idag i alla verksamheter i förvaltningen. Utbildning i
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brandskydd har genomförts i alla verksamheter.
Förvaltningen har också tagit fram nya rutiner för hur det systematiska brandskyddsarbetet
ska skötas i lokaler där förvaltningen inte har egen verksamhet utan hyr ut den till föreningar.
Rutiner har tagits fram för att underlätta sparande av allmänna handlingar i
ärendehanteringssystemet Ciceron.
Rutiner finns i delegationsordningen om vem som får fatta ett beslut och vilken information
som ska finnas i beslutet. Reviderad delegationsordning antagen av nämnd för 2021.
Den 11 september 2020 hade kultur- och fritidsförvaltningen en gemensam dag där
verksamheterna och förtroendevalda jobbade tillsammans med att ta fram förslag på
internkontrollplan för 2021. En uppföljning av 2019 år internkontrollarbete gjordes också den
dagen. I december antogs internkontrollplanen för 2021 av kultur- och fritidsnämnden. Där
förvaltningen extra noggrant ska undersöka nytt bidragssystem, hur inköp i Proceedo och
Kommers görs, fortsätta att arbeta med diarieföring av allmänna handlingar och att GDPR
följs och att utreda hur förvaltningen hanterar inkommen post, strukturer i mottagande och
fördelande.

2.12 Valfrihet och konkurrens
Nämnden har idag inga verksamheter som kan tillämpas inom ramen för valfrihet och
konkurrens.

2.13 Statlig ersättning flyktingmottagande
Sedan 2016 är alla kommuner skyldiga att ta emot nyanlända och skyddsbehövande enligt
bosättningslagen. Migrationsverket betalar schablonersättning för varje individ under två år
vilken bland annat ska täcka: samhällsorientering, andra kommunala insatser för att underlätta
etablering i samhället, mottagande och praktisk hjälp vid bosättning, särskilda
introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola, fritidshem, barnomsorg med mera,
utbildning i svenska för invandrare, anpassad kommunal vuxenutbildning för nyanlända som
omfattas av förordningen om etableringsinsatser, tolk, vissa kostnader för ekonomiskt bistånd
och administration.
Nämnden har fått en fördelning av schablonersättningen på 354 000 kronor enligt beslut
KS§184 2020-09-14 och redovisar nedan hur medlen använts.
2020 års verksamhet
Covid-19 har påverkat integrationsinsatser nästan hela året.
I samband med att FN:s konvention om barnets rättigheter blev svensk lag arrangerades två
språkcaféer på dari, arabiska, tigrinska och engelska för att informera nyanlända om FN:s
konvention om barnets rättigheter.
SFI-studerande som besökte biblioteks språkcaféer fick möjlighet av att prova Yrkesjakten,
Arbetsförmedlingens virtuella vägledningsverktyg som presenterar arbetsmarknadskunskap
och fick ett virtuellt studiebesök i några yrken.
Under januari och februari erbjöds nyanlända högläsning verksamhet där målgruppen tränade
på att läsa och höra nyheter på lätt svenska och ökade sin läsförmåga och läsförståelse genom
bildstöd.
Från och med vecka 12 införde Håbo Bibliotek nya regler på grund av pandemin vilket ledde
till att alla fysiska arrangemang blev inställda.
För att på bästa sätt fortsätta fullgöra uppdraget att stödja nyanlända med språkutveckling och
samhällsorientering tog Håbo Bibliotek nya sätt att hålla och genomföra språkcaféer. En
Verksamhetsberättelse 2020

24(140)

grupp av volontärer från Rotary Håbo Klubb fick handledning av verksamhetsutvecklare
under åtta tillfällen. Volontärerna bekantades med digitala mötesverktyg och språkcaféer
omsättas till digitala samt i slutet av året kallades till en muntlig utvärdering av digitala
språkcaféer.
I anslutning till en fotojournalistik utställning som uppmärksammade mäns våld mot kvinnor
ordnade Håbo Bibliotek en informationsträff om hur kvinnojourer fungerar och vilket stöd de
kan ge till våldsutsatta. Informationsträffen genomfördes på både svenska och arabiska i
samverkan med Språkintroduktions program i Fridegårdsgymnasiet och Kvinnojouren Olivia i
Bålsta.
Under hela året fortsatte Håbo Bibliotek även med sina löpande insatser riktat till nyanlända
vuxna och barn.






Bevakning och inköp av medier som främjar målgruppens språkutveckling,
orientering i det svenska samhället och på svenska arbetsmarknaden. (Lättlästa böcker
på svenska, lexikon, böcker inom yrkessvenska och samhällsorientering, språkkurser,
böcker med parallelltext, kurser i på lätt svenska med språkstöd på dari, farsi, arabiska,
kurdiska och tigrinska)
Förmedling av anpassade medier för kvotflyktingar för att stärka och vägleda personer
med synnedsättning, dyslexi och lässnedsättning.
Utveckla digitala biblioteket med relevant utbud för målgruppen och synliggöra eböcker och e-ljudböcker på mångspråk.
Utveckling av informationsteknologisk infrastruktur för den som inte har tillgång till
dator eller internet i hemmet.

2.14 Förväntad utveckling
Anläggning och lokaler
Fortsatt stort fokus på logistik, lokaler och drift.
- Ökade insatser 2021 inom kommunens natur- och friluftsområdena för att öka
besöksvärdena.
- Multiarena och fotbollsutredningar klara för beslut 2021 som en del av kommunens
lokalförsörjningsplan.
- Planering/utredning av kulturlokal och aktivitetsområde för unga i Skokloster och i
anslutning till fritidsgården. Insatsen är en del av centrumbildningen ii Skokloster samspel
med Håbo Hus utveckling.
- Nytt aktivitetsområde vid ishallen.
- Nytt cafë och Fritidsbank vid ishallen.
- Färdigställa handikappanpassning av Kalmarsand med ny ramp och kioskaltan.
- Temporär klubblokal för Håbo FF vid Futurum byggs under 2021.
- Utredning och beredning av utegym Granåsen.
- Ökade behov av lokaler för Padel och Bålsta Ridsportförening.
- Uppsägning av Kalmarvägen 5 innebär flytt av Fritidsbank till landstingshuset. Nya lokaler
behöver lokaliseras för de föreningar som idag har verksamhet på Kalmarvägen 5.
Föreningsservice
- Nytt föreningssystem upphandlas för att förbättra service till medborgare och föreningar
samt ökad kontroll av bidragshandläggning.
- Ny struktur för föreningsservice implementeras med ökad kontakt till föreningslivet för att
förenkla bidragsprocessen för föreningslivet.
Kommunikation
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- Ökade kommunikativa insatser på hemsidan för att stärka information om förvaltningens
tjänster och servicefunktioner.
- Ökade insatser för att lyfta fram frilufts- och kulturarvsmiljöer som en del av kommunens
övergripande besöksnäringsmål.
- Framtagning av sidor för förvaltningens olika byggprojekt däribland simhall och
aktivitetsområdet vid ishallen.
Allmänkultur
- Under 2021 förväntas arrangemang inte kunna genomföras under våren fram till juni.
- Fortsatt genomförande av äldremusik på äldreboenden under våren.
- Håbo festdag planeras enligt plan.
- Sällskapsresan - Nytt arrangemang vid Kalmarsand planeras i samverkan med Åbergs
Museum.
- Muralmålningar på ishallen planeras som en del av det nya aktivitetsområdets
områdesutveckling.
Föreningar kommer behöva ekonomiskt stöd genom lättnader istället för arrangemangsbidrag.
Finskt förvaltningsområde
Utveckla och skapa former för att säkerställa grunduppdraget internt (skola, omsorg, kultur).
Bibliotek
Coronapandemin kommer att fortsätta påverka verksamheten under första halvåret, kanske
längre. Biblioteket fortsätter med reducerade öppettider. Programverksamheten fortsätter på
ett minimum med enbart digitala programpunkter.
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3 Socialnämnden
3.1 Sammanfattning
Den enskilt största händelsen inom Socialnämndens ansvarsområde är att hantera
konsekvenserna av den pågående pandemin. Alla verksamheter inom nämnden område
påverkas direkt eller indirekt. Året präglas av att hitta nya arbetsmetoder för att möta klienter,
medborgare och medarbetare. Distansarbete och digitala möten har blivit en del av
förvaltningens ordinarie arbetssätt, vilket har påverkat både tillgänglighet och utredningstid
negativt. Pandemin medför även att delar av nämndens förvaltning behövt lägga ordinarie
arbetsuppgifter åt sidan för att fokusera på nya uppgifter inom kommunens och förvaltningens
organisation för krisledning. Den nya avdelningen, stöd till barn, unga och vuxna, inrättas i
januari för att nämndens verksamheter ska få lättare att samverka med varandra, vilket är
positivt framförallt för medborgare som har behov av stöd från flera enheter.
Håbo kommun förväntas drabbas hårdare än andra kommuner i länet av arbetslöshet enligt
Region Uppsalas prognos, då Håbo kommun är en pendlingskommun och har många små
företag som är känsliga för konjunktursvängningar. Öppet arbetslösa i Håbo i dec 2020 är 430
personer jämfört med dec 2019 då det var 284 personer, en ökning med 51,4 procent.
Effekter av den pågående pandemin kommer fortsatt ha stor påverkan på kommunen.
Socialnämndens ansvar för individ och familjeomsorgen innebär att när bland annat social
ohälsa, missbruk och arbetslöshet ökar är det Socialnämnden som får ökade kostnader.
Nämnden har tre utvecklingsmål och samtliga är delvis uppfyllda 2020. Utvecklingsmålen
gäller processer som förväntas fortsätta under kommande år.
Nämndens verksamhet kostar netto 70,1 miljoner kronor i år. Det är en ökning med 9 procent
jämfört med förra året och 18 procent högre än budgeterat. Underskottet jämfört med budget
är 10,5 miljoner kronor. Kostnaden för placeringar och försörjningsstöd är 14 procent lägre än
föregående år men ändå 83 procent högre än budgeterat.
Underskottet avspeglar väl den konsekvensanalys som nämnden lämnade i samband med
beslut om budget 2020. Trots lägre kostnader på flera områden har nämnden inte klarat att
bedriva den lagstadgade verksamheten inom ramen för tilldelad budget. Nämnden och
förvaltningen har under året inte kunnat identifiera åtgärder för att komma i balans. Därför har
det bedömts nödvändigt att omprioritera satsningar beslutade av kommunfullmäktige gällande
arbetsmarknadsinsatser, öppenvård och förebyggande arbete för att delvis hantera det totala
underskottet i nämndens verksamheter. 2,8 miljoner kronor av kostnaderna beror på pandemin
covid-19.
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3.2 Uppdrag och ansvarsområde
3.2.1 Uppdrag och ansvarsområde
På uppdrag av kommunfullmäktige ska socialnämnden tillgodose kommuninvånarnas behov
av vård, omsorg och service enligt gällande lagar, förordningar, riktlinjer och målsättningar.
Socialnämnden har det politiska ansvaret för verksamhet inom individ- och familjeomsorgen,
mottagande och integration av nyanlända samt arbetsmarknadsåtgärder.
Socialnämndens verksamhet regleras främst av bestämmelser i:











Socialtjänstlag (2001:453) (SoL)
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
Kommunallag (2017:725)
Förvaltningslag (2017:900)
Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
Barnkonventionen (2018:1197)
SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
SOSFS 2014:5, om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU,
LVM och LSS
SOSFS 2014:4, om våld i nära relationer

Därutöver tillkommer även annan lagstiftning och föreskrifter, nationella riktlinjer samt
kommunala styrdokument.
Socialnämnden ansvarar även för personal-, ekonomi- och målsättningsfrågor samt
utvärdering och utveckling av verksamheten.

3.3 Väsentliga händelser
Den enskilt största händelsen inom Socialnämndens ansvarsområde är att hantera
konsekvenserna av den pågående pandemin. Alla verksamheter inom nämnden område
påverkas direkt eller indirekt. Året präglas av att minska smittspridning och hitta nya
arbetsmetoder för att möta klienter, medborgare och medarbetare. Distansarbete och digitala
möten har blivit en del av förvaltningens ordinarie arbetssätt, vilket har påverkat både
tillgänglighet och utredningstid negativt. Pandemin medför även att delar av nämndens
förvaltning behövt lägga ordinarie arbetsuppgifter åt sidan för att fokusera på nya uppgifter
inom kommunens och förvaltningens organisation för krisledning. Den nya avdelningen, stöd
till barn, unga och vuxna, inrättas i januari för att nämndens verksamheter ska få lättare att
samverka med varandra, vilket är positivt framförallt för medborgare som har behov av stöd
från flera enheter.
Många familjer har drabbats hårt av pandemin och barn och unga har haft svårt att
upprätthålla vardagliga rutiner, vissa grupper har bland annat inte kunnat gå i skolan som
vanligt. Enheten för barn och unga träffar inte klienter i samma omfattning som tidigare, även
samverkan med andra aktörer har påverkats negativt. Ärendemängden och svårighetsgraden i
ärenden ökar under året. Målet att korta ned utredningstiderna går inte att nå och antal
placeringsdygn ökar. Sammantaget innebär det att det tar längre tid för barn, ungdomar och
deras familjer att få rätt stöd.
Stöd- och behandlingsenhetens gruppverksamheter kan inte till fullo genomföras och
verksamheten lägger delvis om sitt arbetssätt. Medborgare i behov av stöd får i de flesta fall
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stöd via digitala lösningar eller telefon. Under senare delen av året ökar antalet ärenden där
barn utsatts för våld. En tjänst för att samordna arbetet mot våld i nära relationer inrättas
under slutet av året. En kuratorstjänst på ungdomsmottagningen inrättade på deltid under
slutet av året. Familjerådgivningen har haft hög belastning under hösten vilket lett till längre
väntetider. Familjeteamet har fått ökade resurser vilket gjort att fler kunnat få insatser, 335
familjer att jämföra med 217 under 2019. Ungdomscoacher och polar-verksamheten har under
pandemin i stor utsträckning kunnat fortsätta sitt viktiga arbete.
Inom Enheten för ekonomiskt bistånd har arbetet med att utföra sitt grunduppdrag fortsatt,
även om handläggningsrutiner och arbetssätt i flera avseenden ändrats. Nya besök som
normalt ska hållas fysiskt hålls mestadels via telefon. Även akuta besök och
uppföljningsmöten
sker om möjligt digitalt eller via telefon och fysiska besök bokas endast om det är nödvändigt.
Sökande får dock sin ansökan prövad, samt beslut, i vanlig ordning. Insatser i form av praktik,
arbetsträning, sysselsättning från Arbetsförmedlingen stoppas från mars på grund av
pandemin vilket gör att flera personer kvarstannar helt eller delvis i försörjningsstöd och inte
kommer vidare ut i annan försörjning. Nämnden har under året infört möjlighet att ansöka om
ekonomiskt bistånd via e-tjänst.
Mottagande av nyanlända pausas helt från mars på grund av pandemin och återupptas under
hösten. En mindre andel än planerat av anvisade skyddsbehövande tas emot. Det mottagande
som inte kunde genomföras under 2020 kommer att föras över till 2021.
Nämnden har i projektform arbetat med utökat stöd för nyanlända i form av kontaktpersoner
som ska underlätta den första tiden i Sverige, projektet avslutade under året. Förvaltningen
samverkar med både interna och externa parter för att bland annat skapa och erbjuda
aktiviteter och mötesplatser för att underlätta att komma in i det svenska samhället.
Regionen beslutar att flytta beroende- och psykiatrimottagning till Enköping vilket påverkar
alla medborgare som är i behov av kontakt med regionens verksamhet. Nämndens samarbete
med regionens verksamhet försämras då tillgängligheten för Håbos medborgare minskar, nya
samverkansformer behöver utvecklas.
Trots pandemin har nämnden fortsatt att arbeta med utvecklingsfrågor. För att stärka arbetet
mot våld i nära relationer har en deltidstjänst som samordnare inrättats.
För att motverka social oro bland ungdomar har ungdomscoacherna och familjeteamet ett nära
samarbete med bland annat kultur- och fritidsnämndens verksamhet. Förvaltningen sitter
också med i kommunens trygghetsgrupp som samordnar förebyggande insatser.
Nämndens verksamheter har under året utvecklat nya arbetssätt, bland annat FIA,
förutsättningar inför arbete, ett kartläggningsverktyg för att ge enskilda bättre stöd i att
komma ut i egen försörjning. I familjeteamets verksamhet har man utbildat medarbetare i
PYC, Parenting Young Children, för att ge anpassat stöd till föräldrar med kognitiva
svårigheter. Verksamheten har också deltagit samverkansprojektet barnsäkert 2, i samverkan
med barnavårdscentralen för att möjliggöra tidigare stödinsatser.
Nämndens verksamhet för barn och unga har under året samverkat med barn och
utbildningsförvaltningen i ett projekt som syftar till att ge stöd till barn och ungdomar som har
problematisk skolfrånvaro. Nämnden ser behov av utökat samarbete och samverkan
kommande år. Inom ramen för effektiv och nära vård har förvaltningens också samverkat med
regionens verksamheter som arbetar med barn- unga och deras familjer.
Socialnämnden fattar beslut om att, tillsammans med vård- och omsorgsnämnden, starta en
arbetsmarknadsenhet, enheten beräknas starta under 2021. Syftet är att underlätta för
medborgare att få stöd i att komma ut i egen försörjning eller anpassad sysselsättning.
Nämnden är medfinansiär för Team Maria i Enköping - en verksamhet som riktar sig till unga
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med missbruksproblematik. En av förvaltningens ungdomscoacher arbetar deltid i
verksamheten i Enköping för att ge stöd åt unga från Håbo.
Inom bistånd och öppenvård missbruk har en planeringen att utveckla öppenvården inletts så
att det finns möjlighet att erbjuda gruppverksamhet på hemmaplan.

3.4 Uppföljning kvalitet och mål
3.4.1 Perspektiv: Målgrupp
3.4.1.1 Utvecklingsmål: Inom relevanta verksamhetsområden ska nämnden verka för
att den enskildes individuella förutsättningar och möjligheter tillvaratas för att nå
självförsörjning

Delvis uppfyllt
Analys
Inom enheten för ekonomiskt bistånd sker ett samarbete med projektet Framsteget för att
kunna möjliggöra individens egna förutsättningar för självförsörjning. Målet är att slussa
personer från försörjningsstöd till arbete eller studier. Tack vare medel från
samordningsförbundet kan projekt som Framsteget och FIA genomföras med lyckat resultat.
Fia- projektet fokuserar på personer som står lång ifrån arbetsmarknaden. Detta projekt är ett
led i hur socialsekreterarna ska arbeta med klienterna fortsättningsvis.
Under 2020 görs en utredning för att säkerställa ett effektivt sätt att organisera en
arbetsmarknadsenhet i Håbo kommun. Då arbetet inom enheten bedöms kunna starta upp efter
årsskiftet 2020/21 bedöms målet bli delvis uppfyllt under 2020.

Nyckelindikator

Utfall 2019

Måltal

Utfall

Måluppfyll
nad

Redovisning kommer att ske utifrån den horisontella
tillitsbaserade styrmodellen i en löpande dialog mellan
förvaltning och nämnd.

Dialog med nämnden har genomförts både vid ordinarie nämndmöten och i samband med
delårsrapport samt vid träffar för arbete med mål och internkontrollplan för 2021. Formerna för
dialog med nämnden behöver dock utvecklas och bli mer strukturerade

3.4.2 Perspektiv: Verksamhet
3.4.2.1 Utvecklingsmål: Utveckla och förstärka förvaltningens systematiska kvalitetsoch utvecklingsarbete

Bedömning
Delvis uppfyllt
Analys
Förvaltningens arbete med att utveckla det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet har i
hög grad påverkats av den rådande pandemin. Mycket av det planerade arbetet har inte kunnat
genomföras och fokus har istället lagts på att kvalitetssäkra rutiner, riktlinjer och arbetssätt
under pandemin.
Trots omställningen har förvaltningen arbetat fram en modell för kvalitetsberättelse som i
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likhet med den årliga patientsäkerhetsberättelsen beskriver kvalitetsarbetet inom insatser som
ges enligt SoL och LSS. Riktlinjen gällande kvalitetsledningssystem har reviderats och
processkartläggningen har fortsatt i mycket begränsad omfattning.
Förvaltningens analys från delårsrapporten kvarstår och förvaltningen bedömer att
utvecklingsarbetet behöver fortsätta även under 2021.
Nyckelindikator

Utfall 2019

Måltal

Utfall

Måluppfyll
nad

Redovisning kommer att ske utifrån den
horisontella tillitsbaserade styrmodellen i en
löpande dialog mellan förvaltning och nämnd.

Dialog med nämnden har genomförts både vid ordinarie nämndmöten och i samband med
delårsrapport samt vid träffar för arbete med mål och internkontrollplan för 2021. Formerna för
dialog med nämnden behöver dock utvecklas och bli mer strukturerade

3.4.3 Perspektiv: Medarbetare
3.4.4 Perspektiv: Ekonomi
3.4.4.1 Kritisk kvalitetsfaktor: Att följa ekonomistyrprinciperna och ha en ekonomi i
balans

Bedömning
Mycket låg kvalitetsnivå
Analys
Nämnden har inte möjlighet att följa ekonomistyrprinciperna och lämna en redovisning i
balans med budget för 2020. Nämndens budgetram minskar totalt med 7,8 miljoner kronor
från 2019 till 2020. De lagstyrda verksamheternas budgetramar sänks med 20 procent från
2019 till 2020, motsvarande 9,2 miljoner kronor, och förklarar till stor del att dessa
verksamheter nu redovisar 15,6 miljoner kronor i underskott.
Kommunfullmäktige beslutar om en budgetram till Socialnämnden med ett tydligt fokus på
förebyggande arbete, för att sänka kostnader för placeringar och försörjningsstöd under 2020.
Insatser för att sänka kostnader, genom förebyggande arbete, har i lagstyrd verksamhet ofta
huvudsaklig effekt på längre sikt. Nämnden bedömer det inte som möjligt att nå en
effektiviseringseffekt motsvarande 7,8 miljoner kronor under innevarande budgetår med
hänvisning till den snäva tidsramen.
Nämnden har under de senaste 5-7 åren arbetat fokuserat med förebyggande arbete och
hemmaplanslösningar vilket har lett till lägre kostnader för placeringar för både vuxna och
unga. Socialnämnden har en nettokostnadsavvikelse 2019 på -7,2 procent vilket är 5 miljoner
kronor lägre kostnader än statistiskt förväntat och nämnden ligger bland landets 25%
kommuner med lägst referenskostnad.
I kvalitetsmåttet nedan visas avvikelse från budget sedan 2017 då ett överskott på 6 miljoner
kronor redovisades i årsbokslutet. Avvikelsen för 2020 är underskott med 10,5 miljoner
kronor.
Kvalitetsmått
Ekonomirapport, avvikelse från
budget

Avvikelse
2017

Avvikelse
2018

Avvikelse
2019

Avvikelse
2020

6 007

-2 704

321

-10 562

Dialog med nämnden har genomförts både vid ordinarie nämndmöten och i samband med
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delårsrapport samt vid träffar för arbete med mål och internkontrollplan för 2021. Formerna för
dialog med nämnden behöver dock utvecklas och bli mer strukturerade
3.4.4.2 Utvecklingsmål: Genom effektivisering i förvaltningens handläggning av
ansökningar skapa möjligheter att frigöra resurser för att arbeta med socialt arbete
och stödja de personer vi finns till för

Bedömning
Delvis uppfyllt
Analys
Nämnden arbetar med att införa förenklad handläggning och ökad digitalisering via robot för
att frigöra tid hos handläggare inom ekonomiskt bistånd. Införandet kommer att fortsätta
under 2021.
Under året har förvaltningen fått medel från samordningsförbundet för att kartlägga och stötta
personer som har haft ekonomiskt bistånd under en längre tid att komma ut till arbete eller
studier. En arbetskonsulent arbetar med att kartlägga personernas förmågor och möjligheter
via bedömningsinstrumentet FIA. Målet är att först kartlägga alla och sedan arbeta mer
fördjupat med 15 personer. Resultatet är så positivt att arbetssättet implementeras i ordinarie
verksamhet.
Nyckelindikator

Utfall 2019

Måltal

Måluppfylln
ad

Utfall

Redovisning kommer att ske utifrån den
horisontella tillitsbaserade styrmodellen i en
löpande dialog mellan förvaltning och nämnd.

Dialog med nämnden har genomförts både vid ordinarie nämndmöten och i samband med
delårsrapport samt vid träffar för arbete med mål och internkontrollplan för 2021. Formerna för
dialog med nämnden behöver dock utvecklas och bli mer strukturerade

3.5 Volym- och resursmått
3.5.1 Volymmått
Mått

Budget
2020

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Antal med försörjningsstöd som är arbetslösa.

161

158

164

190

Antal hushåll med försörjningsstöd.

220

227

270

275

1 203

1 313

1 517

1 400

Antal ensamkommande nyanlända och
skyddsbehövande flyktingbarn placerade i Håbo
kommun.

11

4

3

6

Antal ensamkommande nyanlända och
skyddsbehövande flyktingbarn placerade i annan
kommun.

44

27

2

20

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

92

97

95

100

595

639

356

690

97

87

124

80

Antal bidragsmånader försörjningsstöd.

Antal bidragsmånader försörjningsstöd för
skyddsbehövande (Projekt. Inte i driftsbudget.)
Antal avslutade ärenden som gäller barn som varit
aktuella för insatser på familjeteamet.
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Antal med försörjningsstöd som är arbetslösa.
Utifrån beräkning från regionen och länet ser man en ökning av antalet varsel och
uppsägningar. Detta medför att ett större antal arbetslösa är i behov av ekonomiskt bistånd,
samt att färre personer kommer ut i egen försörjning. Utfallet 2020 är en ökning sedan 2019
men inte så högt som har prognostiserats under året.
Antal hushåll med försörjningsstöd.
Antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat under året, främst beror det på den rådande
pandemin som gjort att antal hushåll utan annan försörjning har ökat. Insatser i form av
praktik, arbetsträning och sysselsättning från Arbetsförmedlingen stoppades från mars på
grund av pandemin vilket har gjort att flera personer kvarstannat helt eller delvis med
försörjningsstöd och inte kommit vidare ut i annan försörjning/ planering.
Antal bidragsmånader försörjningsstöd.
Antalet bidragsmånader är högre än budgeterat, detta beror främst på den rådande pandemin
och att arbetslösheten har ökat i länet. Personer som står långt från arbetsmarknaden kommer
ha fortsatt svårt att komma ut i egen försörjning. Jämfört med föregående år är det 204 fler
bidragsmånader. Håbo kommun förväntas drabbas hårdare än andra kommuner i länet enligt
Region Uppsalas prognos, då Håbo kommun är en pendlingskommun och har många små
företag som är känsliga för konjunktursvängningar. Öppet arbetslösa i Håbo i dec 2020 är 430
personer jämfört med dec 2019 då det var 284 personer, en ökning med 51,4 procent.
Antal ensamkommande nyanlända och skyddsbehövande flyktingbarn placerade i Håbo
kommun.
De nyanlända och ensamkommande barn som varit placerade i Håbo kommun har fått ett
omfattande stöd vilket inneburit att de idag lyckats ordna egna bostadskontrakt och ej längre
är i behov av stöd i form av placering. Nya anvisningar av ensamkommande barn och
ungdomar till kommunen har fördröjts på grund av pandemin.
Antal ensamkommande nyanlända och skyddsbehövande flyktingbarn placerade i
annan kommun.
De flesta nyanlända har varit i landet under många år och de har erhållit ett gott stöd. Detta
har inneburit att de flesta ungdomar blivit självgående och de har på egen hand lyckats ordna
egna boendekontrakt. En del av de ensamkommande har fortsatt behov av hjälp med sin
försörjning utifrån att de går i skolan men de ansöker om det stödet i den kommun de är
bosatta i. Håbo kommun har 2 placeringar i annan kommun vid årets slut
Antal skyddsbehövande hushåll med försörjningsstöd (Projekt. Inte i driftsbudget)
Antalet skyddsbehövande hushåll med försörjningsstöd har ökat under slutet av året.
Arbetstillfällena i regionen har under pandemin blivit färre. Skyddsbehövande, i likhet med
andra grupper som står långt från öppen arbetsmarknad, får ännu svårare att komma ut i egen
försörjning när arbetstillfällena blir färre. Utfallet för året är något lägre än budget.
Antal bidragsmånader försörjningsstöd för skyddsbehövande (Projekt. Inte i
driftsbudget.)
Antalet bidragsmånader försörjningsstöd för skyddsbehövande är mycket lägre än det som
budgeterats. Skälet för det är att fler har kommit ut i egen försörjning och fler än förväntat har
flyttat från kommunen. En bidragande orsak är även att anvisningarna från Migrationsverket
har pausats sedan mars.
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Antal avslutade ärenden som gäller barn som varit aktuella för insatser på
familjeteamet.
Antal avslutade ärenden är 124 stycken, att jämföra med 87 stycken förra året. Den stora
skillnaden beror på att det skett en utökning av resurser i familjeteamet.
Totalt har 335 familjer varit aktuella för insatser under året att jämföra med 217 stycken året
innan.
3.5.2 Resursmått

3.6 Resultaträkning och ekonomisk analys
tkr
Externa intäkter

Bokslut
2019

Budget
2020

Avvikelse
budget/bok
slut

Bokslut
2020

19 967

6 765

6 825

60

0

268

0

-268

19 967

7 033

6 825

-208

Verksamhetsköp, bidrag, material

-37 635

-17 951

-32 876

-14 925

Personalkostnader

-34 888

-38 364

-34 191

4 173

Övriga kostnader

-6 632

-8 599

-8 166

433

Interna kostnader

-3 894

-1 665

-1 689

-24

Summa kostnader

-83 049

-66 579

-76 922

-10 343

Resultat

-63 082

-59 546

-70 097

-10 551

Interna intäkter
Summa intäkter

Enligt beslut KF§58 övergår ansvaret för tillstånd enligt alkohol- och tobakslagarna till Bygg- och
miljönämnden från den 1 juli 2020. Bokslut 2019 och helår 2020 redovisas därför hos Bygg- och
miljönämnden. Enligt beslut KF§51 har vissa omfördelningar i budgetram skett. 595 000 kronor
överförs från socialnämnden till tekniska nämnden. 200 000 kronor tillförs socialnämnden från
kommunstyrelsen för digitaliseringsprojektet.

Nämndens verksamhet kostar netto 70,1 miljoner kronor i år. Det är en ökning med 9 procent
jämfört med förra året och 18 procent högre än budgeterat. Underskottet jämfört med budget
är 10,5 miljoner kronor. Underskottet avspeglar väl den konsekvensanalys som nämnden
lämnade i samband med beslut om budget 2020. Trots lägre kostnader på flera områden har
nämnden inte klarat att bedriva den lagstadgade verksamheten inom ramen för tilldelad
budget. Nämnden och förvaltningen har under året inte kunnat identifiera åtgärder för att
komma i balans med budget. Nämnden har därför bedömt det som nödvändigt att omprioritera
satsningar beslutade av kommunfullmäktige, det gäller bland annat öppenvård och
förebyggande arbete, för att delvis hantera det totala underskottet i nämndens verksamheter.
De externa intäkterna består av statsbidrag, hyresintäkter, serveringstillstånd, återsökt moms
och föräldraavgifter. Totalt är utfallet för externa intäkter i nivå med budgeterat. Lägre
intäkter från Migrationsverket balanseras av ej budgeterat statsbidrag för höga
sjuklönekostnader på grund av Covid-19. Bokslutet är 65 procent lägre än föregående år.
Skillnaden mellan åren beror på färre ensamkommande barn och ungdomar som nämnden får
ersättning för.
Det är budgeterat ett bidrag från kommunstyrelsen för digitalisering som en intern intäkt.
Detta justerades under året i utökad budgetram varför budget och utfall finns under övriga
kostnader.
Nämnden har kostnader för bidrag till enskilda och föreningar, köp av vårdplatser till vuxna,
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ungdomar och barn på institution, HVB-hem och familjehem. Insatserna är i huvudsak
behovsstyrda och garanterade i gällande lagstiftning, det är behoven som avgör om kostnaden
uppstår. Nämndens och förvaltningens möjligheter att påverka dessa kostnader är i det korta
perspektivet mycket små. Utfallet 2020 är 14 procent lägre än föregående år och 83 procent
högre än budgeterat. Främsta orsaken till underskottet mot budget på nära 15 miljoner kronor
är att nämnd och förvaltning inte kunnat identifiera åtgärder för att komma i balans med av
kommunfullmäktige, per verksamhet, beslutad budgetram. 2,8 miljoner kronor av kostnaderna
beror på pandemin covid-19.
Personalkostnaderna är två procent högre än föregående år och nästan 9 procent lägre än
budgeterat. Budgeterade satsningar med utökat antal tjänster har prioriterats om för att kunna
minska underskottet. Ett antal vakanta tjänster bidrar till överskottet på 4 miljoner kronor.
Utfallet för övriga kostnader är 19 procent högre än föregående år och fem procent lägre än
budgeterat. Till följd av covid-19 har nämnden lägre kostnader än budgeterat för
gruppaktiviteter och utbildningar och konferenser och bidrar till överskottet på 433 000
kronor.

3.7 Driftredovisning
Bokslut 2019

Budget 2020

Bokslut 2020

Avvikelse

Nämndverksamhet

-383

-399

-370

29

Nämndadministration

-159

-189

-114

75

Konsumentrådgivning

-36

0

0

0

Förvaltningsövergripande

-6 276

-6 120

-5 682

438

Missbrukarvård för vuxna

-4 979

-5 748

-6 357

-609

Barn- och ungdomsvård

-29 922

-28 083

-32 533

-4 450

-2 215

-2 956

-2 288

668

-597

-1 455

-1 865

-410

Ekonomiskt bistånd

-16 596

-11 666

-20 086

-8 420

Flyktingmottagande

-1 730

-1 430

-719

711

-190

-1 500

-82

1 418

-63 082

-59 546

-70 097

-10 551

Familjerätt
Övriga insatser vuxna

Arbetsmarknadsåtgärder
Summa

Enligt beslut KF§58 övergår ansvaret för tillstånd enligt alkohol- och tobakslagarna till Bygg- och
miljönämnden från den 1 juli 2020. Bokslut 2019 och helår 2020 redovisas därför hos Bygg- och
miljönämnden. Enligt beslut KF§51 har vissa omfördelningar i budgetram skett. 595 000 kronor
överförs till Tekniska nämnden. 200 000 kronor tillförs Socialnämnden för digitaliseringsprojektet.

3.8 Kommentarer till driftredovisning
Nämndens budget för året är 59,5 miljoner kronor. 70 miljoner har använts och underskottet
är därmed 10,5 miljoner kronor.
De förvaltningsövergripande verksamheternas resultat är i nivå med prognostiserat med
överskott mot budgeterat med 438 000 kronor. Orsaken är vakanta tjänster under året och
inställda aktiviteter på grund av Covid-19.
Verksamheterna inom missbrukarvård för vuxna har netto ett underskott mot budgeterat med
609 000 kronor. Trenden sedan 2016 med färre och mindre kostsamma placeringar bryts
under året med högre utfall än föregående år och ett underskott mot budget med 2,1 miljoner
kronor. Drygt 500 000 kronor av kostnaden beror på Covid- 19. Det har inte kunnat undvikas
att placera personer på HVB, där öppenvård inte varit tillräcklig och för att undvika en LVM
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placering. Placeringarna har korta beslut och följs upp regelbundet. En annan orsak till korta
placeringar är att regionen har en väntetid på minst två veckor för medicinsk
avgiftning/abstinensavgiftning.
Budgeterade satsningar inom öppenvården är inte aktuellt under året utifrån
besparingsåtgärder och därför finns ett överskott motsvarande 1,3 miljoner kronor. Netto
underskottet påverkas även av att kostnader för kontaktpersoner vuxna enligt socialtjänstlagen
(SoL) är mycket lägre än budgeterat.
Inom verksamhetsområdet barn och ungdomsvård är det totalt ett underskott mot budget med
4,4 miljoner kronor. Något lägre än prognostiserats under året. Den totala kostnaden är högre
än föregående år. Budgeterade satsningar inom öppenvården som familjeteamet och
ungdomscoacher har inte kunnat genomföras då nämnden haft ett underskott under året. Det
motsvarar ett överskott mot budgeterat med 1,6 miljoner kronor. Övriga verksamheter med
överskott mot budget är egna familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer eftersom
behovet under året har varit lägre än förväntat.
Myndighetsenheten med handläggare och kostnader för placeringar arbetar aktivt för att nå en
budget i balans vilket inte varit möjligt under året då insatser som socialtjänsten enligt lag
måste fatta beslut om, i de fall behov av detta finns, även om budgeten inte tillåter.
Placeringskostnader på institution och familjehem har ett underskott på 6,1 miljoner kronor
jämfört med budget och 1 miljon kronor mer än föregående år. Verksamheten arbetar aktivt
för att så snart det är möjligt avsluta placeringar och att ungdomen kan flytta hem. Arbetet
med förebyggande hemmaplanslösningar sen ett flertal år tillbaka har bidragit till det låga
antalet placeringar under föregående år. Under året har ett ovanligt stort antal barn och
ungdomar varit placerade, första halvåret motsvarar helåret 2019. Kostnader på grund av
Covid-19 motsvarar nära 1,2 miljoner kronor. Även personalkostnaden för handläggning barn
och unga har ökat och beror främst på att det skett en stor ärendeökning. Enheten har varit
tvungen att ta in extrapersonal i perioder för att klara ärendemängden. Utredningstiden är
reglerad i SOL och får inte överstiga 4 mån. Personalkostnad har även flyttats från
verksamhet ensamkommande barn och unga då volymerna där är låga.
Verksamheten familjerätt har ett netto resultat något högre än prognostiserat med överskott
mot budget på 668 000 kronor. Överskottet beror på att behovet av konsult för att kompensera
en vakant tjänst sedan april är mindre än förväntat. Mycket har gått att genomföra av ordinarie
personal då flertalet arbetsuppgifter skjutits upp utifrån pandemin.
Inom övriga insatser vuxna redovisas föreningsbidrag, kostnader för våld i nära relationer,
anhörigstöd och sociala bostäder. Kostnaderna för våld i nära relationer är lägre än budgeterat
och kompenserar ökade kostnader för sociala bostäder. Under året har ett antal bostäder sagts
upp och större renoveringar har krävts vilket är främsta orsaken till nettounderskottet mot
budget med 410 000 kronor.
Resultatet för verksamheten ekonomiskt bistånd är ett något högre underskott än
prognostiserats med 8,4 miljoner. Personalkostnader är högre än budgeterat dels för att extra
personal behövts för att hantera ökad ärendemängd och för att kunna arbeta som planerat med
digitaliseringsprocessen. Kostnaderna för försörjningsstöd är 1,5 miljoner kronor högre än
föregående år och innebär ett underskott mot budget med 7,2 miljoner kronor. Underskottet
beror dels på att det är fler bidragssökande som har rätt till bistånd än vad som budgeterats
och dels på grund av att arbetsmarknadsläget är sämre än förväntat. Underskottet beror på att
det är fler bidragssökande personer som har rätt till bistånd än vad som budgeterats, vilket till
viss del beror på att arbetsmarknadsläget är sämre än förväntat. 760 000 kronor beror på
Covid-19.
Verksamheten flyktingmottagande innebär i driftredovisningen kostnader och intäkter för
ensamkommande barn och unga. Då antalet ensamkommande har sjunkit under året har både
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kostnader och intäkter sänkts under året. Resultatet är ett överskott med 711 000 kronor. Det
finns personalbudget i denna verksamhet för personal vars kostnader nu redovisas under barnoch ungdomsvård. Stort arbete har gjorts för att stötta dessa individer till att hitta eget boende
och bli självförsörjande.
Verksamheten arbetsmarknadsåtgärder innefattar bland annat en utökad satsning beslutad av
kommunfullmäktige. På grund av hög arbetsbelastning för pandemin covid-19 är denna
satsning svår att genomföra med önskad effekt 2020. En utredning genomförs under 2020 för
att få fram en effektiv organisation och arbetssätt för Håbo kommun så denna satsning ger
största möjliga effekt 2021 och framåt. Kostnaden för utredningen blir lägre än tidigare
förväntat varför verksamheten redovisar ett överskott mot budgeterat med 1,4 miljoner
kronor.
3.8.1 Ekonomiska effekter av covid-19
Socialnämndens ansvar för individ och familjeomsorgen i kommunen innebär att när bland
annat social ohälsa, missbruk och arbetslöshet ökar är det Socialnämnden som får ökade
kostnader. Ökat behov av stöd i olika former på grund av covid-19 har visat sig inom några
verksamheter under året. Osäkerheten är stor gällande hur mycket detta behov av stöd
kommer öka under kommande år.
Nämnden har ökade kostnader för placeringar unga i främst HVB-hem. En del av dessa
kostnader har sin orsak i att det stöd man varit i behov av på hemmaplan ej gått att genomföra.
Några placeringar bedöms även ha genomförts utifrån brist på samverkan med andra aktörer
vilket inneburit uteblivet stöd för ungdomar och deras familjer. Detta sammantaget med att
ungdomar inte haft en meningsfull sysselsättning kan ha lett till att de istället gjort andra val
vilket i sin tur lett till ett ökat placeringsbehov. En planerad besparing för placeringar unga
fördröjdes på grund av covid-19 då det var svårigheter att rekrytera till hemmaplanslösning.
För placering vuxna finns kostnad på grund av Covid-19 då inställelse på anstalt inte kunde
ske på grund av folkhälsomyndighetens restriktioner. Övriga ökade kostnader på grund av
covid-19 inom missbruksvård vuxna förväntas bli synliga tidigast vid årsskiftet och under
2021.
Det har under året varit stor påverkan på arbetsmarknaden och det har lett till ökade kostnader
för ekonomiskt bistånd. Omvärldsanalys i länet av varsel och uppsägningar visade att Håbo
kommuns kostnader för ekonomiskt bistånd skulle kunna öka med cirka 7 procent under året
vilket motsvarar 900 000 kronor. Vid bokslutet konstateras att denna ökning blev något lägre.
Ekonomiska effekter i samband med Corona

Ekonomiska
effekter
helår, tkr

Bokförda kostnader:
Institutionsplaceringar vuxna och ungdomar

-1 716

Personalförstärkning handläggning vuxna och barn

-140

Personalförstärkning försörjningsstöd

-181

Försörjningsstöd

-758

Ej bokfört:
Summa

-2 795

3.8.2 Innebär bokslutet ett underskott jämfört med budget?
Ja bokslutet innebär ett underskott mot budget med 10,5 miljoner kronor. Budgeten för
obligatoriska verksamheter sänktes med 20 procent från 2019 till 2020, motsvarande 9,2
miljoner kronor, och förklarar till stor del att dessa verksamheter har totalt 15,6 miljoner
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kronor i underskott. 2.8 miljoner kronor är kostnader orsakade av pandemin covid-19.
Inom verksamheterna missbruk vuxna, barn- och ungdomsvård och arbetsmarknadsåtgärder
har budget för ökad satsning på öppenvård/förebyggande insatser omprioriterats till kostnader
för placeringar för att inte öka underskottet. Omprioritering av 4,2 miljoner kronor har gjorts
för att delvis minska underskottet på grund av ofinansierade kostnader för placeringar och
försörjningsstöd.
Bokslutet 2020 för placeringar både unga och vuxna är 1,2 miljoner kronor högre än utfallet
2019. Då Håbo kommun under flera år haft ett fåtal placeringar kan några enstaka
komplicerade placeringar till hög kostnad ha stor effekt på det ekonomiska utfallet. Under
perioden januari- juni 2020 är det lika många placeringar unga som helår 2019 och 2018. Den
sociala oron på grund av pandemin bidrar till ökade behov av placeringar.
Försörjningsstödet kostar 1,5 miljoner kronor mer under 2020 jämfört med 2019.
Förvaltningen redovisade i samband med beslut om budget 2020 en konsekvensbeskrivning
av budgetram där ett underskott prognostiserades med 10,9 miljoner kronor.
Ett flertal åtgärder för att komma i balans med budget 2020 och även ge bättre ekonomiska
förutsättningar för 2021 presenterades för nämnden 25 augusti. Ett fåtal åtgärder motsvarande
167 000 kronor godkändes. Utöver dessa åtgärder har nämnd och förvaltning omfördelat
medel vilket gjort att av kommunfullmäktige beslutade satsningar inte fullt ut kunnat
genomföras under 2020.
3.8.3 Nämndens behandling av ekonomiuppföljning
Månadsuppföljning per februari, prognostiserat underskott 12 miljoner kronor.
Nämndsmötet 31 mars då årets första ekonomiuppföljning skulle redovisas blev inställt därför
att kommunfullmäktige ännu inte tagit beslut om digitala möten på grund av covid-19. Vid
följande möte 12 maj godkänner nämnden ekonomiuppföljning per sista februari SN§21 Dnr
2020/00016.
Delårsredovisning per mars, prognostiserat underskott 9 miljoner kronor
2020-05-12 SN§22 Dnr 2020/00028
1. Socialnämnden godkänner delårsredovisningen.
2. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med åtgärdsplan för att
komma i balans med budget 2020.
3. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda möjligheten att öka kraven på
försörjningsstödstagare samt återkomma med en handlingsplan för att sänka
kostnaderna gällande försörjningsstöd.
Handlingsplan för budget i balans
SN§42 Dnr 2020/00035 2020-08-25
1.
2.
3.
4.

Socialnämnden avslår förslaget om att avveckla Bålstapolarna.
Socialnämnden avslår förslaget gällande nya taxan för familjerådgivning.
Socialnämnden godkänner handlingsplanen i övrigt för budget i balans 2020.
Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att undersöka och riskbedöma
arbetsuppgifterna inom Bålstapolarnas verksamhet ur perspektivet minderårigas
arbetsmiljö.
Socialnämnden anser att punkt 3 SN §22 är besvarad.

Delårsrapport per augusti 2020, prognostiserat underskott 11,5 miljoner kronor.
SN § 46 2020-09-30 Dnr 2020/00028
1. Socialnämnden godkänner delårsrapport per augusti 2020 och överlämnar den till
kommunfullmäktige.
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2. Socialnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Månadsuppföljning per oktober, prognostiserat underskott 10,3 miljoner kronor
SN§69 Dnr 2020/00016 2020-12-09
1. Socialnämnden godkänner ekonomiuppföljning per oktober 2020.

3.9 Investeringsredovisning
Bokslut
2019

Tkr

Budget
2020

Bokslut
2020

Avvikelse
budget/
bokslut

4817 Kontorsmöbler IFO

200,5

0

128

128

Summa

200,5

0

128

128

Överförs
till 2021

Överförs
till 2022

3.10 Kommentarer till investeringsredovisning
Nämnden redovisar ett underskott för investeringar med 128 000 kronor då budget saknades.
Kostnader för omdaning av kommunhuset skulle tas av kommunstyrelsen under 2020 och
därför fanns inte behov av investeringsbudget för 2020. Under hösten 2019 beslutades att
socialförvaltningen ska sitta kvar i kommunhuset. Därför behövdes en större omflyttning ske
inom förvaltningens rum. Vissa kostnader redovisas under 2020 då möbler till besöksrum
behövde kompletteras.

3.11 Intern kontroll
Nämnden tagit fram en struktur för hur nämnden systematiskt ska arbeta med den interna
kontrollen i enlighet med 6 kap. 6§ kommunallagen. Nämnden har utifrån upprättad
bruttolista identifierat ett flertal områden som nu ligger till grund för nämndens
internkontrollplan 2021.
Genomförda internkontroller under 2020 har redovisats löpande för nämnden under året och
en åtgärdsplan presenteras för nämnden tillsammans med den kvalitetsberättelse som
redovisas tillsammans med verksamhetsberättelsen.
Nämndens verksamheter arbetar också kontinuerligt med olika former av egenkontroller och
uppföljningar. Bland annat har stickprovskontroller av ansökningar och utbetalningar inom
enheten för ekonomiskt bistånd och etablering genomförts. Genomgång av
förhandsbedömningar, handläggningstid och förfarande utifrån lagstiftning har genomförts
inom samtliga verksamheter. Avstämningar per månad avseende förväntade intäkter från
Migrationsverket har genomförts enligt planering. Konstaterade utvecklingsområden finns
inom verksamhet i arbetet med ansökningar till Migrationsverket vilket fortsätter under år
2020.

3.12 Valfrihet och konkurrens
Inom nämndens område finns inga verksamheter inom LOV (lagen om valfrihetssystem).
Däremot finns dessa områden med privata aktörer enligt LOU (lag om offentlig upphandling):



HVB-hem och stödboenden inom barn- och ungdomsvården
HVB-hem och stödboenden inom missbruksvården

I ovanstående finns inga verksamheter i egen regi.
Familjehem bedrivs till en del av annan huvudman.
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De allra flesta stödinsatser nämnden erbjuder genomförs på uppdrag av myndighetsutövare
där den enskilde har beviljats bistånd på frivillig grund enligt Socialtjänstlagen. I en plan för
vård eller genomförande kan den enskilde önska en viss utförare. Socialtjänsten har ansvaret
att verkställa insatsen där det är mest lämpligt. Ett eventuellt avslagsbeslut på ansökan om
specifik utförare går att överklaga till förvaltningsdomstolen.

3.13 Statlig ersättning flyktingmottagande (bilaga endast till nämnd)
Nämnden har huvudansvaret för flyktingmottagandet i Håbo kommun. Sedan år 2016 är alla
kommuner skyldiga att ta emot nyanlända och skyddsbehövande enligt bosättningslagen.
Kostnader och ersättningar för vuxna och familjer som anvisas enligt bosättningslagen
redovisas i ett driftprojekt sedan år 2006. I driftbudget under verksamhet flyktingmottagning
redovisas kostnader och ersättning från Migrationsverket för ensamkommande barn och unga
där nämnden har ansvaret. Migrationsverkets schablonersättningar gäller främst vuxna och
familjer enligt bosättningslagen och ska användas till: samhällsorientering, andra kommunala
insatser för att underlätta etablering i samhället, mottagande och praktisk hjälp vid bosättning,
särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola, fritidshem, barnomsorg
med mera, utbildning i svenska för invandrare, anpassad kommunal vuxenutbildning för
nyanlända som omfattas av förordningen om etableringsinsatser, tolk, vissa kostnader för
ekonomiskt bistånd och administration.
Enligt beslut KS§184 2020-09-14 fördelades 1,6 miljoner kronor till barn- och
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden och därmed fanns 5,8 miljoner kronor
kvar i socialnämndens driftprojekt. Detta ska täcka kostnader som: flyktingsekreterare
(mottagande och praktisk hjälp vid bosättning) försörjningsstöd, tolkar, bostäder och övriga
kostnader för integration. Vid varje bokslut periodiseras överskottet till nästa period. Årets
resultat var 1,4 miljoner kronor kvar i projektet och bokas till nämndens driftprojekt år 2021.
Föregående år var resultatet 2,9 miljoner kronor.
Under år 2020 var anvisningstalet från länsstyrelsen enligt bosättningslagen 39 individer och
28 individer mottogs under året.
Nämnden ansvarar för:
Mottagande vid ankomst till Sverige eller Håbo kommun om individen ankommit tidigare.
Vid ankomst är det framförallt hjälp och stöd med myndighetskontakter för exempelvis; IDkort, personnummer, hälsoundersökning, inskrivning skola/förskola för barn och SFI för
vuxna. Eftersom samtliga som kommer omfattas av bosättningslagen får de ett
andrahandskontrakt på bostad och uppföljning av bostad och kontrakt sker kontinuerligt.
Under året är 22 kontrakt uppsagda varav 15 av dessa hushåll har flyttat från Håbo kommun.
Socialsekreterarna hjälper även till att anmäla de nyanlända för samhällsorientering vilket är
obligatoriskt. De nyanlända får även hjälp att anmäla sig hos Arbetsförmedlingen för att
påbörja insatser/aktiviteter som ska leda till egen försörjning. Under hösten har det varit
tydligt att Arbetsförmedlingens personal inte kan stötta och coacha de nyinskrivna på samma
sätt som tidigare.

3.14 Förväntad utveckling
Effekter av den pågående pandemin kommer fortsatt ha stor påverkan på kommunen.
Socialnämndens ansvar för individ och familjeomsorgen innebär att när social ohälsa,
missbruk och arbetslöshet ökar är det Socialnämnden som får ökade kostnader.
Nämnden har haft en ökad ärendemängd under året både gällande utredningar för barn och
unga men även för familjerätten. Det finns en ökad våldsproblematik, konflikter mellan
föräldrar, våld mot barn, separationer samt barn och unga som inte går till skolan. Detta
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medför fler och svårare ärenden och ökad utredningstid. Under 2020 det skett en kraftig
ökning av orosanmälningar gällande barn och placeringar. Även ärenden gällande vuxna har
ökat vilket kan medföra kostnader för placeringar på jourboende. Nämnden konstaterar att det
är mycket viktigt att prioritera arbetet mot våld i nära relationer.
Användandet av alkohol och narkotika ökar bland unga i Sverige, så också i Håbo. För att
kunna ge ett effektivt och kvalitativt stöd kommer antalet tjänster på ungdomsteamet att
utökas.
Pandemin har fördjupat den pågående lågkonjunkturen. Arbetslösheten förväntas stiga i
Sverige till närmare 11 % första halvåret 2021. Håbo kommun är en pendlingskommun och
har många små företag som är känsliga för konjunktursvängningar. Enligt regionens prognos
förväntas därför Håbo drabbas hårdare en andra kommuner i länet. Öppet arbetslösa i Håbo i
dec 2020 är 430 personer jämfört med dec 2019 då det var 284 personer, en ökning med 51,4
procent.
Till följd av en ökad arbetslöshet, förväntas sökande till ekonomiskt bistånd öka. Ungdomar
och nyanlända är två stora grupper som riskerar stå utanför arbetsmarknaden. Flertalet av de
som redan idag står långt från arbetsmarknaden kommer ha ännu längre väg ut i egen
försörjning.
En arbetsmarknadsenhet startas under våren 2021 för att möjliggöra tidiga insatser för att fler
ska komma ut i arbete eller sysselsättning och lägre beroende av ekonomiskt bistånd.
Upphandling av nytt verksamhetssystem påbörjas hösten 2021, det är viktigt att utveckla
ytterligare e-tjänster och få systemstöd för rättssäkert handläggande och kvalitetssäkrad
analys.
Intern och extern samverkan kommer behöva förstärkas gällande ungdomar med problematisk
skolfrånvaro, missbruk, förebyggande och trygghetsskapande arbete. Samverkan internt sker
främst med kultur- och fritids- samt barn och utbildningsförvaltningen. Denna förstärkning
förutsätter ökade resurser för nämnden.

Verksamhetsberättelse 2020

41(140)

4 Bygg- och miljönämnden
4.1 Sammanfattning
Verksamhet
Verksamheten inom bygg- och miljöförvaltningen fortlöper väl trots pandemi och stabsläge
under perioden mars-oktober. Pandemin medför andra arbetssätt med digitala möten och att
arbeta hemifrån om arbetet så tillåter. Kommunen inför ett stödpaket till företagarna i syfte att
underlätta i de svåra tiderna. Stödpaketet påverkar i synnerhet miljöavdelningens tillsynsplan
och rubbar den eftersom nu ska endast tillsyn av kritisk art genomföras. Livsmedelskontrollen
fortgår som vanligt då den är samhällsviktig. Nytt tillsynsområde införs via ny lag, tillsyn på
serveringsställen i syfte att motverka trängsel.
Förvaltningen har stort fokus på utvecklingsarbete, handläggningstider minskar,
kundnöjdheten ökar liksom tillgängligheten och digitaliseringsgraden. NKI för bygglov når
sin toppnotering om 70 och miljö- och hälsoskydd ligger på höga 83. Miljöavdelningen inför
under våren ett nytt ärendehanteringsprogram. Nämnden får ansvar för handläggning enligt
alkohol- och tobakslagen från den 1 juli 2020.
Det fortsätter råda relativt högt bebyggelsetryck i kommunen vilket märks på volymen
ärenden kopplat till bygglov, kart- och mättjänster samt miljö- och hälsoskydd. Intresset att
vara med och utveckla kommunen med fler bostäder/verksamheter är stort från
fastighetsägare/exploatörer. Enbart inom Tvåhusplanen beviljas under året bygglov som
möjliggör nästan 500 lägenheter.
Personal
Pandemin påverkar personalen genom helt nya sätt att arbeta kopplat till pandemin. Flertalet
arbetar hemifrån, fysiska möten undviks, digitala möten utvecklas, flera har arbetat inom vård
och omsorg och inom staben. Enkäter genomförs som visar att majoriteten anser att det
fungerar bra att arbeta hemifrån, men de saknar den sociala kontakten att kunna träffa
kollegorna.
Måluppfyllelse
Av nämndens fyra mål är två mål helt uppfyllda, och det är förbättrad tillgänglighet samt
effektiva processer och stödverktyg. Målet vad avser intern och extern samverkan bedöms
vara delvis uppfyllt. När det gäller den interna samverkan finns fortfarande stor
förbättringspotential inom samhällsbyggnadsprocessen. Det fjärde målet om aktuella taxor
anses inte uppfyllt då endast en av nämndens taxor kan anses aktuell. Taxorna inom
miljöbalkens- och livsmedelsområdena är klara för att rulla mot beslut, men inväntar
klartecken att tas upp för politisk behandling. Plan- och bygglovtaxan är överklagad och
väntar på beslut från förvaltningsrätten.
Ekonomi
Verksamheten ger ett överskott om cirka 3,4 miljoner kronor. Den främsta orsaken till
överskottet är högre intäkter än budgeterat. Intäkterna är cirka 27 procent högre än budget
medan utfallet av kostnaderna ligger cirka 3,5 procent lägre än budget.
De högre intäkterna återfinns såväl inom bygglov som miljö- och hälsoskydd. Även
geodataverksamheten ger ett mindre överskott. Samtidigt är kostnaderna inom
bostadsanpassningsbidrag lägre än budget och tillsammans ger dessa avvikelser ett överskott
om 3,4 miljoner kronor.
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4.2 Uppdrag och ansvarsområde
4.2.1 Uppdrag och ansvarsområde
Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning inom bygg- och
miljöområdet, bostadsanpassningsbidrag, för kart- och mättekniska uppgifter samt
kommunkoncernens övergripande system för att samla in, lagra, analysera och presentera
geografiska data.
Inom byggnadsväsendet ansvarar nämnden för bygglov, förhandsbesked och anmälan enligt
plan- och bygglagen och angränsande lagstiftning.
Inom miljöområdet ansvarar nämnden för prövning och tillsyn enligt miljöbalken,
strålskyddslagen, smittskyddslagen, livsmedels-, alkohol- och tobakslagstiftningen.
Miljöbalken hanterar bland annat miljöfarlig verksamhet, strandskydd, hälsoskydd, kemiska
produkter, förorenad mark, områdesskydd, avfall och tillverkarens ansvar.
Tillsyn och kontroll är en stor del av nämndens uppgifter. Inom nämndens ansvar ligger även
medverkan i kommunens fysiska planering, allmän intressebevakning inom
verksamhetsområdena samt information och rådgivning till invånare, byggherrar, företag och
verksamheter.

4.3 Väsentliga händelser
Under våren bryter Coronapandemi ut och Håbo kommun går upp i stabsläge från den 23
mars till den 31 oktober. Situationen påverkar hela förvaltningens verksamhet. Personal lånas
ut till stabsarbete och inom vård och omsorg. Det blir omprioriteringar bland arbetsuppgifter.
Håbo kommun fattar beslut om ett företagspaket som innebär att tillsyn som inte bedöms vara
av kritisk art inte ska utföras. Ny omprioritering görs och ytterligare delar av planerad tillsyn
skjuts på framtiden eller stryks. Det som stryks är mest U-verksamheter (ej anmälnings- eller
tillståndspliktiga) till exempel verkstäder, hygieniska lokaler och lantbruk. De verksamheter
som prioriteras är de som betalar en årlig tillsynsavgift samt den händelsestyrda
(inkommande) tillsynen som inte går att välja bort.
Livsmedelskontroll är en samhällsviktig verksamhet som inte får bortprioriteras. Det är nu
extra kritiskt att komma ut på kontroller för att minska risken för matförgiftning så att inte
vården belastas ytterligare. För livsmedelskontrollen görs prioritering av vad som ska
kontrolleras, vikten av kontroller och hur man kan göra kontroller på ett säkert sätt utifrån
smittskyddssynpunkt. Ny kontrollmetodik utvecklas genom att många livsmedelskontroller
utförs på distans via digitala möten eller telefon.
Tillsynen av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (trängseltillsyn) tillkommer
från mars/april. Det sker först på uppmaning av smittskyddsläkare och från och med den 1 juli
2020 enligt den nya lagen. För trängseltillsynen kan inga avgifter debiteras serveringsställena.
Regeringen beslutar istället att bidrag kan sökas för kostnader med tillsynen. Därmed beviljas
kompensation för de kostnader som läggs på tillsynen sedan 1 juli.
Under våren tar miljöavdelningen över socialförvaltningens handläggning enligt alkohol- och
tobakslagen. Handläggning tas över men det är fortfarande socialnämnden som fattar
besluten. Från den 1 juli 2020 överförs ansvaret för handläggningen och beslut från
socialnämnden till bygg- och miljönämnden genom att reglementet ändras.
Inom bygglov och kart- och mättjänster införs en helt ny e-tjänst som underlättar såväl för den
sökande som för den/de som ska administrera och handlägga. Ansökningar i bygglovsärenden
är fortsatt hög. Från och med januari 2020 går verksamheten inom bygglov över till helt
digital handläggning. Inga pappersakter förekommer längre.
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Två exploateringsområden i Bålsta startar genomförande; inom Tvåhusplanen samt
Björkvallen. Inom Björkvallen beviljas bygglov för 124 lägenheter. Inom Tvåhusplanen
beviljas under året bygglov för flerbostadshus innehållande 496 bostäder. Totalt sedan 2019 är
det 593 bostäder i de beviljade byggloven. Inom Draget beviljas bygglov för några
verksamheter som nyetablerar. Bland annat är det ett hotell avsett för hotellgäster i form av
konsulter, projektledare och byggare men även privatpersoner. Varpsund Home of Shoooting
utökar sin verksamhet med en till skjuthall. En ny förskola på Väppeby Äng blir färdigbyggd.
Skogsbrynets förskola erhåller bygglov och får bygga till och kan utöka verksamheten med
110 barn. Under hösten beviljas bygglov för ett resecentrum vid Bålsta station. Byggnaden
ska innehålla väntutrymmen med vissa servicefunktioner.
Verksamhetsutveckling fortsätter bland annat med stöd av planen för digitalisering och
geodatastrategin. Den goda takten fortsätter mycket tack vare bidrag från kommunstyrelsens
pott för digitalisering.
En betydande rättstvist pågår gällande plan- och bygglovtaxan inklusive kart- och mättaxa.
Beslut om taxan togs i kommunfullmäktige den 6 maj 2019 och beslutets laglighet har
ifrågasatts genom begärd laglighetsprövning enligt kommunallagen. Förvaltningsrätten har
ännu inte tagit ställning. Om fullmäktiges beslut upphävs riskeras ett omfattande arbete med
nya beslut i samtliga ärenden (cirka 650 stycken), ibland med lägre avgift och ibland med
högre avgift som samtliga måste justeras utifrån den tidigare taxan.

4.4 Uppföljning kvalitet och mål
4.4.1 Perspektiv: Målgrupp
4.4.1.1 Kritisk kvalitetsfaktor: Rättssäker och effektiv handläggning

God kvalitetsnivå
Analys
Bygg- och miljönämndens mål utgår från att handläggningen sker korrekt och rättssäkert
utifrån lagar, regler och rättspraxis. Effektivitet utvecklas med smarta lösningar och ständiga
förbättringar. Var och en av medarbetarna präglas av högt kundfokus med gott bemötande och
hög informations- och servicenivå. Målsättningen är att uppfattas som empatiska byråkrater.
Rättssäker och effektiv handläggning så som en av förvaltningens grundläggande kritiska
kvalitetsfaktorer bedöms generellt ha en god kvalitetsnivå under året. Genom att
personalstyrkan är i god balans med nivå av ärendemängd så ger det goda förutsättningar att
också handlägga sitt ärende utan alltför stor tidspress, vilket gagnar att rätt tid läggs på
ärendet för att uppnå rättssäkerhet och god effektivitet. Kundnöjdheten ökar i takt med kortare
handläggningstid och ökad tillgänglighet.
Nöjd-kund-index, NKI, inom bygglov och miljö- och hälsoskydd redovisas i tabellen nedan
utifrån halvårsresultatet eftersom utfallet för helåret kommer först våren 2021. Utvecklingen
av NKI visar över tid en positiv trend inom samtliga av förvaltningens verksamhetsområden
inom myndighetsutövning. Från och med 2021 kommer även NKI för serveringstillstånd och
tobak att ingå i redovisningen.
Halvårsrapporten har en relativt låg svarsfrekvens då enkäten inte har gått ut till företagare
under våren och sommaren för att avlasta dem under pandemin. Först efter sommar- och
semestertiden återupptogs utskicken och erfarenheten visar att ju längre tid det dröjer innan
enkäten kommer från tidpunkten för beslutet/tillsynen så minskar intresset av att svara.
Indexet är konstruerat så att över 80 är att anse som ett mycket högt resultat och där ligger
miljö- och hälsoskydd med 83 (riket ligger på 70). Intervallet 70-80 är en hög nivå och där
Verksamhetsberättelse 2020

44(140)

återfinns bygglov med ett NKI om 70 (riket ligger på 66). Utvecklingen av NKI för bygglov
visar en stark frammarsch och har sedan 2017 ökat med 20 enheter. När det gäller miljö- och
hälsoskydd har NKI sedan 2017 ökat med 14 enheter. Det går att särskilja hur företagarna
bedömer servicen och där är resultatet 77 både för bygglov och miljö och hälsoskydd. För
livsmedel finns inget resultat på grund av att det är för få tillfällen med tillsyn som har utförts
under första halvåret på grund av pandemin. Det spelar också in att utskick av enkäter till
kunderna gör ett uppehåll under våren för att inte störa företagarna i början av pandemin. Då
blir det en eftersläpning av resultat.
I den mätning av företagsklimat som offentliggörs i april ligger Håbo kommun på plats 34 av
de 55 deltagande kommunerna i Stockholm Business Alliance. I den större jämförelsegruppen
om 172 kommuner placerar sig Håbo kommun på plats 110. Resultatet för kommunens
samlade myndighetsområden innebär därmed viss förflyttning bakåt i dessa jämförelsegrupper
jämfört med föregående år. Konstateras att förvaltningens livsmedelsverksamhet har mycket
bra ranking på plats 3. Även bygglov placerar sig i topp på plats 16. Dessa siffror och ranking
avser verksamhetsåret 2019.
När det gäller rättssäkerheten är det inte rimligt att samtliga ärenden står sig, utan rimlig nivå
är att cirka 85 procent av besluten i överklagade ärenden står sig. Här uppvisar då såväl
bygglovs- som miljöärenden något lägre utfall än önskat. Dock ligger utfallet inom bygglov i
ungefär samma nivå som 2019. Andel överklagade ärenden har ökat på bygglovavdelningen,
vilket kan tänkas bero på den ökade tillsynen som skett.
Kvalitetsmått

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall

Nöjda nyttjare inom bygglov

NKI 50

NKI 61

NKI 68

NKI 70

Nöjda nyttjare inom miljö- och hälsoskydd

NKI 69

NKI 70

NKI 67

NKI 83

Nöjda nyttjare inom livsmedel

NKI 75

NKI 86

NKI 84

Rättssäkerhet bygglov (andel överklagade
ärenden som stått sig de senaste fem åren)

-

98%

76%

79%

Rättsäkerhet miljö (andel överklagade ärenden
som stått sig de senaste fem åren)

-

69%

94%

76%

Utfallet för Nöjd-Kund-Index, NKI, avser första halvåret 2020. För livsmedel finns inget resultat då
det under första halvåret är för få ärenden för att ge utslag. Resultatet för helår presenteras under
senare delen av våren 2021.
4.4.1.2 Utvecklingsmål: Förbättrad tillgänglighet

Helt uppfyllt
Analys
Genom att coronapandemin sätter sin prägel på verksamhetsåret påverkas tillgängligheten
inom förvaltningen såtillvida att de fysiska mötena undviks enligt folkhälsomyndighetens
rekommendationer som kommunen följer. Till exempel blir det endast två Öppet Hus som
genomförs i början av året, och därefter ställs de in. Inga frukostmöten med näringslivet
arrangeras heller under perioden. Ett flertal andra större sammankomster ställs in, till exempel
årsmöte för kommunerna inom bygglovalliansen.
Övriga fysiska möten ersätts till större delen av digitala möten. Efter en viss inkörning har
medarbetarna arbetat upp en god mötesteknik och vana att genomföra digitala möten. När den
goda nivån nås så finns ändå en god tillgänglighet, men under andra former. Tillvänjningen
för personal och kunder har skett successivt och med resultat över förväntan. Det är många
återkommande samordningsmöten som sker kring pandemin. Vissa möten så som tekniska
samråd sker dock ofta fysiskt. Där det behövs fysiska möten arrangeras de så att de ändå kan
genomföras tryggt och säkert. Erforderlig skyddsutrustning finns att tillgå i de fall tillräcklig
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distans inte går att hålla.
Förbättrad tillgänglighet uppnås även med utveckling av bättre information och digitala
tjänster. Till exempel kan kunder själva boka upp sig på vissa möten inom bygglov för att
träffa handläggare när det passar personen ifråga.
Sammantaget konstaterar bygg- och miljöförvaltningen att det är mycket som görs under året
för att åstadkomma förbättrad tillgänglighet trots pandemin. Dessutom nås förvaltningen av
återkoppling från kunder att det är relativt lätt att komma i kontakt med handläggare.
Bedömning görs att målet är uppfyllt utifrån det som planeras för 2020. Det finns fortfarande
förbättringsområden och därför är målet aktuellt även under nästa verksamhetsår.
4.4.2 Perspektiv: Verksamhet
4.4.2.1 Kritisk kvalitetsfaktor: Rättssäker och effektiv handläggning

Bedömning
God kvalitetsnivå
Analys
När det gäller andel bygglovsärenden klara inom tio veckor från att de är kompletta ligger
utfallet för helåret på 100 procent, vilket är väldigt tillfredsställande. Just över sommar- och
semesterperioden finns annars en risk för överskridande av de tio veckorna.
Den faktiska handläggningstiden för bygglovärenden är nu 1,5 veckor och det tillsammans
med att det är 4 veckor från att en inkommen ansökan är komplett visar på effektiv
handläggning. Handläggningstiden har sedan år 2017 kortats med 42 procent (två veckor).
Med den nya e-tjänsten förväntas antalet ansökningar som inkommer kompletta öka då
tjänsten bättre än den tidigare hjälper sökanden att förstå vilka uppgifter och handlingar som
ska lämnas. Jämfört med utfall 2019 är det i vart fall en veckas förbättring, från fem till fyra
veckor, när det gäller tid från inkommen ansökan till den är komplett.
Uppföljning av kvalitetsmåttet inom miljö gällande handläggningstid för inspektionsrapporter
visar sig inte vara helt enkelt att följa upp på ett tidseffektivt sätt med stöd av det nya
ärendehanteringsprogrammet ECOS2. Därför kan inget resultat redovisas och kvalitetsmåttet
kommer från 2021 att bytas ut.
När det gäller handläggningstid nybyggnadskarta för enstaka småhus är utfallet 2,1 veckor.
Fyra veckor är det måltal som eftersträvas. Bakgrunden till den avsevärt kortare
handläggningstiden är att kart- och mätverksamheten från och med hösten 2019 har tillförts en
ny heltidstjänst. Verksamheten hade dessförinnan svårt att hinna med den ökande
ärendevolymen. Verksamheten inom kart- och mät inför under våren möjlighet att ansöka om
mät- och kartuppdrag via gemensam e-tjänst med bygglov. Det är cirka 80 procent av
ansökningarna som inkommer via e-tjänsten.
Kvalitetsmått

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

92%

90%

99%

100%

Handläggningstid bygglovsärenden, från komplett
ärende till beslut (veckor)

3,5

2,8

1,5

1,5

Handläggningstid för inspektionsrapporter (dagar)

5

14

8

3,4

3,8

5

2,1

5

4

Andel bygglovsärenden som är klara inom 10 veckor
från komplettförklaring

Handläggningstid nybyggnadskarta, enstaka småhus
(veckor)
Tid mellan inkommen bygglovansökan och
komplettförklarad ansökan (veckor)
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Utfall för inspektionsrapporter kan inte redovisas då nya ärendehanteringsprogrammet inom miljö
inte har stöd för sådan uppföljning.
4.4.2.2 Utvecklingsmål: Effektiva processer och stödverktyg

Bedömning
Helt uppfyllt
Analys
Processkartläggning genomförs under året och flera av de viktigaste processerna inom
bygglov slutförs och går över i ska-läge. Bygglovavdelningen implementerar en ny e-tjänst
vilket medför justering av processerna så att de stämmer överens med det nya arbetssätt som
tjänsten medför. Inom geodataverksamheten påbörjas och slutförs kartläggning av ett flertal
processer. Geodataavdelningen tar även initiativ till att visualisera processer hemmahörande
på tekniska förvaltningen för att tydliggöra vilken roll som avdelningen har i processen.
Miljöavdelningen påbörjar och slutför kartläggning inom flertal processer så som
strandskyddstillsyn, emissionsdatabas, registrering av livsmedelsanläggning med flera.
Inom miljöavdelningen inleds året med stort fokus på införande av ett helt nytt
ärendehanteringssystem vilket går in i skarpt läge under februari. Efterföljande månader görs
en del nödvändigt utvecklingsarbete för att anpassa mallar och rutiner till den nya
programvaran. Resultatet är att miljöverksamheten nu har ett helt nytt modernt program som
gör ärendehanteringen mycket smidigare och har stor potential till att nå digital handläggning,
ökat antal e-tjänster och liknande.
Kart- och mätverksamheten inleder 2020 med att lägga upp sin ärendehantering i ByggR,
vilket effektiviserar och ger en bättre överblick och transparens. Det blir lättare att få fram
statistik, fakturering hanteras enklare och så vidare. Under året påbörjas införande av ny
programvara, TopoDirekt, som är en plattform för MBK-verksamheten (Mätning, Beräkning,
Kartering) med syfte att effektivisera och underlätta automatisering. Till exempel kommer
rapportering av data till Lantmäteriet att kunna göras framöver med en helt ny automatiserad
lösning. TopoDirekt är också en databasmodell för lagring av sömlösa detaljplaner
(planmosaik) och digital översiktsplan.
Såväl bygglov som kart- och mätverksamheterna inför en helt ny e-tjänst under maj månad
som ska underlätta för den sökande samtidigt som förutsättningarna för att få in kompletta
handlingar ökar. I övrigt fortsätter bygglov med utveckling med stöd av smarta lösningar
kopplat till verksamhetssystemet. År 2020 inleds med helt digital handläggning, inga
pappersakter förkommer längre. Stödet med robot utvecklas och ger viss automatisering.
I slutet av året kompletteras verksamhetssystemet med en modul, Nova, som planeras komma
i drift ordentligt under 2021. Nova ger en automatiserad, effektiv och transparent hantering av
en kommuns olika processer. Uppgifter skrivs in en gång och är sedan tillgängliga för såväl
sökande som handläggare och chefer oavsett var de befinner sig.
Nova för bygglov är en komplett ärendehanteringslösning för
samhällsbyggnadsorganisationer med processtöd för effektiv och säkert handläggning.
Lösningen ger alla delar inom organisationen en tydlig överblick baserat på respektive
användares roll. Genom visuella gränssnitt där medarbetare med, ”drag- och-släpp”-teknik,
handlägger ärenden och Atom för ärenden framåt frigörs tid och kompetens då den
administrativa bördan minskar. Handläggarna/inspektörerna behöver inte gå in i flera system
för att arbeta med hantering av bygglovsärenden utan endast i Nova. Nova skickar då
informationen till de andra systemen och det uppdateras där automatiskt. Resultatet blir en
rättssäker process och nöjdare sökande.
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Sammantaget konstaterar bygg- och miljöförvaltningen att det är väldigt mycket som görs
under året för att utveckla och förbättra. Bedömningen är därför att målet är uppfyllt utifrån
det som planeras för 2020. Det finns fortfarande några processer som ska kartläggas, och det
finns viss utveckling som behöver ske gällande stödverktyg. Till exempel kommer såväl Nova
som TopoDirekt i fullt bruk först under 2021. Därför följer målet med in i nästa
verksamhetsår.
4.4.2.3 Utvecklingsmål: Utveckla samverkan internt och externt

Bedömning
Delvis uppfyllt
Analys
Då 2020 från mars månad karaktäriseras av en pandemi så har samverkan vad gäller möten
ändrat inriktning från fysiska möten till digitala möten. En konsekvens är viss negativ
påverkan av samverkan då många möten skjuts upp på oviss framtid, särskilt för de större
sammankomsterna. Till exempel skulle Håbo kommun stå värd för Bygglovalliansens
årsmöte, men det ställs in. Inom nätverket Bygglovalliansen är det ett tjugotal kommuner
främst inom Stockholms län som samverkar.
Alla har vant sig vid den nya mötesformen och arbetat upp kunskap och god vana att
genomföra effektiva digitala möten. Det blir en ny sorts kompetensutveckling. Tillvänjningen
för personal och kunder har skett successivt och med resultat över förväntan.
Regelbunden extern samverkan sker bland annat genom miljösamverkan i Uppsala län, som
2020 utvidgas med kommunerna i Dalarnas län. Utökningen innebär mer resurser till
miljösamverkan och en samsyn inom ett större område. Respektive medlem erlägger en årlig
avgift och med aktuell utökning utökas projektledningen nu till 1 1/2 heltidstjänst. Grunden
för samverkan är kommunernas tillsyn och det görs satsningar inom vissa tillsynsområden
med gemensamma projektupplägg. Utbildningstillfällen arrangeras. Samverkan är så pass
framgångsrik att kommunerna i Västmanlands och Gävleborgs län är intresserade av att ingå.
Om det blir så ökar samsynen i mellansverige.
Inom geodataverksamheten samverkar Håbo, Enköping och Knivsta sedan föregående år. Ett
exempel på konkret åtgärd under året är gemensam upphandling av flygfotografering,
laserscanning och kartering med mera som genomförs under december månad, men slutförs
först under januari 2021 med avtalstecknande. Övriga kommuner i Uppsala län inbjuds till att
delta i upphandlingen och väljer att delta i en sådan gemensam upphandling.
Den interna samverkan bedrivs på olika sätt och även här handlar det om digitala möten och
kontakter annat än fysiska. Här finns dock behov och stor potential för utveckling. Till
exempel behöver utveckling ske inom hela stadsbyggnadsprocessen med den etablerade
projektmodellen som bas. Inte minst är det av vikt att förvaltningen bjuds in i tidiga skeden i
planprocessen för att till exempel undvika olämpliga planbestämmelser som kan försvåra vid
kommande bygglovprövning. Det är dock inte förvaltningen som är huvudman för att initiera
den typen av samverkan.
Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att målet till den del det gäller extern samverkan är
uppfyllt utifrån det som planeras för 2020 och de forum som förvaltningen äger, alternativt
blir inbjuden till. Det är ett flertal förbättringar som sker. Inte minst noteras ökad kundnöjdhet
från näringslivet kopplat till god extern samverkan.
När det gäller den interna samverkan finns det fortfarande förbättringsområden. De största
förbättringsbehoven rör områden där bygg- och miljöförvaltningen är deltagande aktör men
inte ägare av forumen. Det handlar främst om förbättrad samverkan inom
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stadsbyggnadsprocessen, men även näringslivsfrågorna. Därför är det angeläget att målet om
förbättrad intern samverkan följer med in i nästa år. Den externa samverkan kan anses ligga
på så pass god nivå att det inte behöver vara med i målet under nästkommande år.
4.4.3 Perspektiv: Medarbetare
4.4.3.1 Kritisk kvalitetsfaktor: Attraktiv och trivsam arbetsplats

Bedömning
God kvalitetsnivå
Analys
Inom ramen för en attraktiv och trivsam arbetsplats är målsättningen att ha engagerade och
motiverade chefer och medarbetare som tillsammans har en god gemenskap. Arbetsplatsen
präglas av en positiv och öppen kultur och har en god arbetsmiljö. Ambitionen är att
medarbetarna trivs och mår bra, är goda ambassadörer för arbetsplatsen och kan
rekommendera den till andra.
De kvalitetsmått som är framtagna för att följa läget gällande en av de viktiga kritiska
kvalitetsfaktorerna som "Attraktiv och trivsam arbetsplats" ger ett visst underlag för
utvärderingen. Den främsta kunskapskällan för utvärdering av läget i enlighet med den
horisontella tillitsbaserade styrmodellen är snarare den löpande dialogen till vardags inom
förvaltningen och mellan förvaltning och nämnd.
Verksamhetsåret medför en mycket annorlunda arbetssituation genom pandemin som har
präglat arbetsplatsen sedan mars månad. Majoriteten av chefer och medarbetare arbetar
hemifrån, möten hålls i huvudsak digitalt, tillsynsverksamhet har varit lågt prioriterad till följd
av kommunens företagspaket för att stödja företagarna, flera av medarbetarna har arbetat
inom helt andra områden kopplat till vård och omsorg.
Trots det annorlunda läget så finns inget som tyder på att det finns oro eller stress i
organisationen. I juni genomförs en enkät om hur personalen upplever att distansarbetet
fungerar. Samtliga framför att det fungerar bra, i en skala från ganska bra, bra, till mycket bra.
Ingen anser att det fungerar dåligt. Flera anser till och med att det går att arbeta mer effektivt
hemifrån än från kontoret. Arbetsmiljön på hemmaplan fungerar tillfredsställande. Över
hälften säger sig dock sakna det sociala sammanhanget med att träffa kollegorna. En ny enkät
för helåret genomförs under januari månad 2021.
Förvaltningen ser det som viktigt med sociala aktiviteter som bygger team och ger vi-känsla,
därför finns en trivselgrupp som arrangerar aktiviteter. Tillfällena blir färre under året än
planerat, men genomförs via Teams med till exempel frågesport, fika och stretching. Årets
plan för arbetsmiljöåtgärder inom förvaltningens plan för systematiskt arbetsmiljöarbete
lägger en viktig grund.
En viktig indikator för att få en bild av läget är HME-enkäten, Hållbart
medarbetarengagemang, som utgör ett kvalitetsmått att följa upp. Förvaltningen har som
ambition att genomföra någon typ av medarbetarenkät under varje år. HME-enkäten planeras
in mot slutet av året, men väljs bort som uppföljningsverktyg denna gång då kommunen
centralt väljer bort HME och istället i början av 2021 planerar att genomföra en mer
djuplodande medarbetarundersökning. Därför finns inget resultat för HME.
Vad gäller korttidsfrånvaron kan noteras att siffran är 3,8 procent vilket är högre jämfört med
de senaste två åren. Förklaring till ökningen av korttidsfrånvaron är pandemin och
rekommendationen att verkligen inte gå till arbetet när man känner symptom samt att stanna
hemma två dagar extra för att minimera smittspridning. Därmed ligger förvaltningens
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korttidsfrånvaro strax över kommunens målsättning om 3,5 procent.
Erfarenheten från att nyttja friskvårdsbidraget är att det är först mot slutet av varje år som det
blir aktuellt med att söka nytt bidrag för kommande årskort/säsongskort eller liknande. Under
året är det cirka hälften som utnyttjar bidraget.
Sammantaget gör bygg- och miljöförvaltningen bedömningen att denna kritiska
kvalitetsfaktor når en god kvalitetsnivå trots det mycket annorlunda arbetssätt som
pandemiåret medför. Bygg- och miljöförvaltningen utgör en attraktiv och trivsam arbetsplats
och uppfattas så av majoriteten av personalen. Det är många som uttrycker sig positivt över
stämning och situation och inte minst kring de utvecklingsinsatser som förvaltningen under
året har möjlighet att fokusera på. Det uppfattas som sporrande och nyttigt då det leder till
effektivisering. Men det finns fortfarande förbättringsområden.
Samtidigt kommer mycket positiv återkoppling på verksamheten från företagare och
privatpersoner som säger sig märka en skillnad i såväl handläggningstid, tillgänglighet,
bemötande, engagemang och liknande. Denna positiva feedback ger ytterligare kvittens på att
det råder en attraktiv och trivsam arbetsplats med god leverans.
Kvalitetsmått

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Medarbetarenkät (nöjda medarbetare)

67 %

83 %

78 %

Korttidsfrånvaro

3,5%

2,8%

2,2%

3,7%

58%

53%

50%

Andel medarbetare som nyttjat friskvårdsbidraget

Utfall

Finns inget resultat för HME-enkät, istället ska en medarbetarundersökning genomföras under kvartal
1 2021.

4.4.4 Perspektiv: Ekonomi
4.4.4.1 Utvecklingsmål: Samtliga taxor är aktuella med rimlig kostnadstäckningsgrad

Bedömning
Inte uppfyllt
Analys
Bygg- och miljöförvaltningen har fyra taxor som rör verksamheten:





Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdena
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område
Taxa för tillstånd och tillsyn för alkoholservering, tobaks- och folkölsförsäljning samt
vissa receptfria läkemedel
Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa

Under verksamhetsåret 2020 är det taxorna inom miljöbalken och livsmedelsområdena som
har störst behov av omarbetning för anpassning till ändringar i andra regelverk som till
exempel förändringar i EU-förordningar. Dessutom finns önskemål från nämnden att öka
kostnadstäckningsgraden till nivå som motsvarar liknande kommuner som Håbo. En
utgångspunkt är att taxorna ska baseras på Sveriges Kommuner och Regioners modell från
2016 som baseras på handläggningskostnad per timme.
Förslag till nya taxor tas fram under våren och försommaren med målet att de ska kunna
behandlas i bygg- och miljönämnden på sammanträdet i september och sedan vidare mot
kommunfullmäktige för att kunna gälla från och med januari 2021. Nämnden skjuter fram
beslut om taxorna på obestämd tid med anledning av pandemin. Även det faktum att plan- och
bygglovtaxan ligger för prövning i Förvaltningsrätten bidrar till att skjuta på beslut om de nya
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taxorna. Mot bakgrund av detta så fortsätter de äldre taxorna att vara gällande.
Plan- och bygglovtaxan antogs i maj 2019 genom beslut i kommunfullmäktige, men det
beslutet är överklagat och hanteras för närvarande av Förvaltningsrätten. Det är beslutets
laglighet som har ifrågasatts genom begärd laglighetsprövning enligt kommunallagen. Behov
finns att se över vissa moment i taxan, men det låter sig göras först efter att
kommunfullmäktiges beslut inte längre är ifrågasatt.
Taxan gällande alkoholservering med mera gäller från den 1 juli 2019 och är därmed relativt
ny. Bygg- och miljönämnden har från och med den 1 juli 2020 formellt ansvaret för den
verksamheten.
Samtliga taxor har en konstruktion med årlig uppräkning med index.
Sammantaget gör bygg- och miljöförvaltningen bedömningen att målet inte kan anses uppfyllt
då två av förvaltningens taxor fortsätter att gälla trots att de är i behov av uppdatering enligt
ovan. Dessutom är plan- och bygglovtaxan i visst behov av justeringar men kan inte utföras
då taxan är under laglighetsprövning. Taxan för alkoholservering och tobak uppfyller dock
målet om att vara aktuell och med rimlig kostnadstäckningsgrad.

4.5 Volym- och resursmått
4.5.1 Volymmått
Mått

Budget
2020

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Antal inspektioner per handläggare, miljö

102

117

44

150

Antal livsmedelsärenden per handläggare

30

67

125

120

Antal miljöbalksärenden per handläggare

32

60

75

60

Antal beslut, byggavdelningen, st

320

381

339

400

Antal myndighetsbeslut till nämnd

37

50

60

60

168

183

140

180

40

52

44

45

Antal beslut bostadsanpassningsbidrag
Antal nybyggnadskartor

Antal inspektioner per handläggare, miljö
Svårt att följa upp måttet på grund av osäkerhet hur utsökningen har gjorts tidigare och att
inspektionshändelsen bytt namn (och nu kan kallas olika saker) i nya
ärendehanteringssystemet. Det gör att det blir svårt att jämföra resultatet med tidigare
statistik. Totalt registreras 287 (tillsyn, platsbesök och möten/samråd) under 2020. Av dessa
rör 219 stycken miljö- eller hälsoskydd, och fördelat på fem heltidstjänster blir det 44
inspektioner per person. En heltidstjänst räknas bort på grund av nytt tillsynsområde med
alkohol/tobak tillkommit, trängseltillsyn samt vakant chefstjänst där handläggare ersatt under
fyra månader.
Antal livsmedelsärenden per handläggare
Siffran 125 är det antal ärenden som registrerats på livsmedel under 2020. I år har flera
personer handlagt livsmedelsärenden under kortare perioder men att dela antalet ärenden på
flera handläggare skulle ge en missvisande statistik. Sammantaget är det ungefär en
heltidstjänst som utför handläggning inom livsmedelsområdet.
Antal miljöbalksärenden per handläggare
Inom miljö-, hälsoskydd och naturvård var det totalt 451 ärenden som skapades under 2020.
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Delat på 6 handläggare blir det 75 ärenden per person.
Antal beslut, byggavdelningen, st
Antal beslut är något lägre än måltalet, men ligger ändå i jämförbar nivå med föregående tre
år. Besluten som redovisas här avser bygg/mark/skyltlov, lov med startbesked och
förhandsbesked. Under året är det ett flertal bygglovsärenden av större karaktär volymmässigt
och komplexitet med bland annat flerbostadshus, förskolor, hotell och verksamheter.
Detta mått kommer att utgå inför 2021 mot bakgrund av att bättre tydliggöra volymmått som
redovisar hela verksamhetens beslut, det vill säga alla startbesked och slutbesked samt
startbesked för övriga anmälningsärenden.
Antal myndighetsbeslut till nämnd
Antalet nämndbeslut motsvarar måltalet om 60. Vid prognosen per augusti görs bedömningen
att utfallet blir lägre, men under hösten erhålls en ökning främst kopplat till nämndens nya
verksamhetsområde med serveringstillstånd och tobak.
Antal beslut bostadsanpassningsbidrag
Antal beslut inom bostadsanpassningsbidrag minskar med 30 procent jämfört med föregående
år. Detta bedöms till del bero på covid-19 utifrån att sökande antas har dragit sig för att
ansöka om åtgärd för att undvika risk för smitta och därför valt att "isolera" sig. Dessutom
sker nu ett gott utvecklingsarbete tillsammans med kommunens arbetsterapeuter. Som ett
exempel kan nämnas att problem med nivåskillnad på tröskel numera i första hand går som
hjälpmedel som provas ut av rehaborganisationen.
Antal nybyggnadskartor
Det råder stor efterfrågan på nybyggnadskartor vilket är ett gott tecken på aktiv
byggverksamhet i kommunen. Utfallet för året är 44 nybyggnadskartor att jämföra med målet
om 45 stycken. Föregående år var det förvisso något fler, men det är inte konstigt att det
fluktuerar kring måltalet mellan åren.

4.6 Resultaträkning och ekonomisk analys
tkr
Externa intäkter

Bokslut
2019

Budget
2020

Bokslut
2020

Avvikelse
budget/bok
slut

10 096

9 245

10 767

1 522

803

340

1 394

1 054

Summa intäkter

10 899

9 585

12 161

2 576

Verksamhetsköp, bidrag, material

-1 834

-1 943

-1 565

378

-16 226

-18 127

-17 204

923

Övriga kostnader

-5 756

-3 916

-4 278

-362

Interna kostnader

-303

-273

-391

-118

Summa kostnader

-24 119

-24 259

-23 438

821

Resultat

-13 220

-14 674

-11 277

3 397

Interna intäkter

Personalkostnader
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Enligt beslut KF§58 övergår ansvaret för tillstånd enligt alkohol- och tobakslagarna till Bygg- och
miljönämnden från den 1 juli 2020. Bokslut 2019 och helår 2020 redovisas därför hos Bygg- och
miljönämnden. Enligt beslut KF§51 sker vissa omfördelningar i budgetram. 900 000 kronor tillförs
Bygg- och miljönämnden för digitaliseringsprojekten.

Bygg- och miljönämndens verksamheter kostar 11,3 miljoner kronor netto 2020. Det är en
minskning med 15 procent jämfört med året innan, och 23 procent lägre nettokostnad än
budgeterat. Det innebär ett överskott jämfört med budget på 3,4 miljoner kronor.
Nämndens intäkter består främst av avgifter för bygglov, tillsyn och tillstånd samt intäkter för
arbete som utförs i plan- och exploateringsprojekt. Dessutom har nämnden intäkter för kartmät- och GIS-tjänster. De externa intäkterna är sju procent högre än föregående år och jämfört
med årets budget är resultatet 17 procent högre. Inom bygglov finns ett antal större ärenden
som i hög grad bidrar till överskottet för nämnden, drygt 1,1 miljoner kronor. Även för de
övriga verksamheterna är intäkterna högre än budgeterat. Statsbidrag på grund av covid-19
som inte är budgeterade bidrar till överskottet med 304 000 kronor.
De interna intäkterna är 74 procent högre än förra året och 1 miljon kronor mer än budgeterat.
Överskottet beror framförallt på intäkter för bygglov med 712 000 kronor och personal som
arbetar för socialnämnden med tillstånd under våren.
Kostnaden för bostadsanpassningsbidragen är 15 procent lägre än föregående år och lägre än
budgeterat. Under året inkommer färre ansökningar om bidrag än förväntat. En del av
förklaringen kan vara att många drar sig för att ansöka om åtgärd på grund av pandemin och
eventuell smittorisk. Samtidigt är det ett fåtal större, komplexa och mer kostsamma ärenden
än ett normalår.
Under året har flera verksamheter kortare och längre perioder med vakanta tjänster. Det
resulterar i 4 procent lägre personalkostnader än budgeterat. Jämfört med föregående år är
kostnaderna 6 procent högre.
Övriga kostnader är 25 procent lägre än föregående år och 29 procent högre än budgeterat.
Lägre kostnader än budgeterat för kompetensutveckling, resor, telefonabonnemang
kompenserar till viss del högre kostnader än budgeterat för projektledning för utveckling
inom digitalisering och kapitalkostnader.

4.7 Driftredovisning
Bokslut 2019

Budget 2020

Bokslut 2020

Avvikelse

Bygg- och miljönämnd

-283

-243

-189

54

Nämndadministration

-297

-311

-266

45

-2 062

-2 817

-2 603

214

-697

-1 751

232

1 983

Förvaltningsledning

-3 206

-2 706

-3 236

-530

Miljö- och hälsoskydd

-4 230

-4 185

-2 972

1 213

70

0

3

3

-2 515

-2 661

-2 246

415

-13 220

-14 674

-11 277

3 397

Fys- tekn plan, bostadsfö
Bygglovavdelning

Tillstånd
Bostadsanpassning
Summa
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Enligt beslut KF§58 övergår ansvaret för tillstånd enligt alkohol- och tobakslagarna till Bygg- och
miljönämnden från den 1 juli 2020. Bokslut 2019 och helår 2020 redovisas därför hos Bygg- och
miljönämnden. Enligt beslut KF§51 sker vissa omfördelningar i budgetram. 900 000 kronor tillförs
Bygg- och miljönämnden för digitaliseringsprojekten.

Intäkter kostnader med avvikelse mot budget 2020

Verksamhet

Budg
et
intäk
ter
2020

Budg
et
kost
n
2020

Budg
Summ
a 2020

Utfall
Intäk
t
2020

Utfall
Kost
n
2020

Utfall
Summ
a 2020

Avvi
kele
intäk
ter

Avvi
kelse
kost
nade
r

Avvikel
se
Summ
a 2020

Bygg- och miljönämnd

243

243

189

189

-54

-54

Nämndsadministration

311

311

266

266

-45

-45

Kart, mät, GIS

1360

4177

2 817

1 664

4 267

2 603

304

90

-214

Bygglovavd

5782

7533

1 751

7 673

7 441

-232

1 891

-92

-1 983

Förvaltningsledning

0

2706

2 706

0

3 236

3 236

0

530

530

Miljö- och hälsoskydd

2053

6238

4 185

2 489

5 461

2 972

436

-777

-1 213

Tillstånd alkohol tobak

390

390

0

326

323

-3

-64

-67

-3

Bostadsanpassning

0

2661

2 661

8

2 254

2 246

8

-407

-415

Summa

9585

2425
9

14 674

12 16
0

23 43
7

11 277

2 575

-822

-3 397

4.8 Kommentarer till driftredovisning
Bygg- och miljönämndens verksamheter kostar nästan 11,3 miljoner kronor netto 2020, vilket
är en minskning om cirka 2 miljoner kronor jämfört med året innan. Nämndens verksamheter
lämnar ett överskott jämfört med budget om 3,4 miljoner kronor. Den främsta orsaken till
överskottet är högre intäkter än budgeterat. Intäkterna är cirka 27 procent högre än budget
medan utfallet av kostnaderna ligger cirka 3,5 procent lägre än budget.
De högre intäkterna återfinns såväl inom bygglov som miljö- och hälsoskydd. Även
geodataverksamheten ger ett mindre överskott. Samtidigt är kostnaderna inom
bostadsanpassningsbidrag lägre än budget och tillsammans ger dessa avvikelser ett överskott
om 3,4 miljoner kronor.
Under året får nämnden en tillfällig utökning av ramen på 900 000 kronor genom beviljat
bidrag från kommunstyrelsens medel avsatta för digitalisering. Nämnden har två strategiska
dokument i form av plan för större utvecklingsprojekt: geodatastrategi och digitalisering. Stor
del av årets verksamhetsutveckling återfinns i respektive handlingsplan med en rad aktiviteter
under 2020.
Bygg- och miljöförvaltningen har som målbild att förenkla myndighetsutövningen för såväl
invånare och företagare som för handläggare. Genom att fortsätta med genomförande av den
treåriga handlingsplanen för förvaltningens digitaliseringsresa utvecklas effektivare processer
med kortare handläggningstider. Invånarna har allt större krav och förväntningar på att deras
ärende ska få en snabb hantering.
Verksamheten kart, mät och GIS har ett överskott jämfört med budget på 214 000 kronor. Det
förklaras främst av cirka 300 000 kronor högre intäkter än budgeterat, vilket hänger ihop med
det bebyggelsetryck som råder i kommunen. Intäkterna kommer främst från framtagande av
nybyggnadskartor, utsättningar och lägeskontroller i samband med byggnation i kommunen.
Kostnaderna är något högre än budget som en följd av pågående verksamhetsutveckling
utifrån geodatastrategin och planen för digitalisering. Ny programvara är under införande,
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TopoDirekt, som är en plattform för MBK-verksamheten (Mätning, Beräkning, Kartering)
med syfte att effektivisera och underlätta automatisering. Den nya programvaran kräver också
utbildningsinsatser för samtliga inom verksamheten, och kostnader för kurser inom
geodataområdet är generellt höga. Personalkostnaderna är högre beroende på succession på
två tjänster där ny personal arbetar parallellt med avgående i cirka två månader. Därutöver
krävs inköp av tre bärbara datorer för att kunna arbeta hemifrån under pandemin.
Verksamheten bygglov har ett överskott jämfört med budget på 2 miljoner kronor. Den enskilt
största orsaken till överskottet handlar om högre intäkter än budget. Förklaringen är
framförallt att det är fler ärenden av större omfattning så som flerbostadshus, förskola, hotell
och verksamhetsetableringar. Till exempel är det ett antal större bygglovsärenden inom
exploateringsområden som Logistik Bålsta, Draget, Tvåhusplanen och Björkvallen. De större
projekten genererar motsvarande större intäkt. Överskottet förklaras till en mindre del även av
lägre personalkostnader på grund av vakanshållning av tjänst under del av året.
Förvaltningsövergripande verksamhet har ett underskott jämfört med budget på 530 000
kronor då kostnaderna överstiger lagd budget. Utifrån förvaltningens samlade resultat med
överskott läggs i samsyn med nämnden extra stort fokus på verksamhetsutveckling mot slutet
av året. Kostnaderna avser främst externt stöd i form av projektledning, utredningar, förstudie,
workshops tillsammans med andra kommuner och liknande. Satsningen utgör del av
förvaltningens digitaliseringsresa och avser en rad olika aktiviteter utifrån handlingsplanen.
Det handlar till exempel om öppet arkiv, e-tjänst inom miljö, projektet serverat, utveckla
nyttjandet av roboten Atom inom bygglov, implementera Nova som nytt verksamhetsstöd
inom bygglov, karttjänst för att kunna ta fram situationsplan själv, utveckla tjänsteskrivelser
samt effektivare delgivning. Förvaltningen arbetar även med att ta fram en
systemförvaltningsmodell, som i stort sett blir klar under december. Inom geodata pågår
implementering av nytt verksamhetsstöd som kommer att ge tjänstebaserad rapportering till
lantmäteriet av adresser och lägenhetsnumrering. Flertalet av dessa aktiviteter prioriteras upp
under fjärde kvartalet utöver alla andra utvecklingsaktiviteter som redan pågår. Kostnaderna
för dessa aktiviteter läggs under den förvaltningsövergripande nivån även om samtliga
verksamheter berörs av nyttan.
Verksamheten miljö- och hälsoskydd redovisar ett överskott jämfört med budget på 1,2
miljoner kronor vid årets slut från att vid delårsuppföljningen augusti haft ett mindre
underskott. Prognosen vid delårsuppföljningen utgick från att intäkterna skulle bli så pass
mycket lägre än budget med anledning av kommunens företagspaket kopplat till covid-19.
Det visar sig att intäkterna inte påverkas i den omfattningen, dels på grund av att
livsmedelskontrollerna bedöms som samhällsviktiga och ändå genomförs, och dels för att
statsbidrag införs för trängseltillsynen. Intäkter som inte är budgeterade bidrar till överskottet
så som sjuklöner kopplat till Covid 19, trängseltillsynen samt ersättning från
Kronofogdemyndigheten gällande ett strandskyddsärende om olovligt uppförd brygga.
Personalkostnaderna är lägre än budget vilket bland annat förklaras av vakant chefstjänst
under hösten, viss föräldraledighet, någon längre tids sjukskrivning samt personal har arbetat
med alkoholtillsyn för socialnämnden under våren. Även kostnader för utbildning blir lägre
dels på grund av neddragning som sparåtgärd, dels inställda utbildningstillfällen på grund av
covid-19.
Verksamheten bostadsanpassningsbidrag har ett överskott jämfört med budget på 415 000
kronor. Under året inkommer färre ansökningar om bidrag än förväntat. En del av
förklaringen kan vara att många drar sig för att ansöka om åtgärd på grund av pandemin och
eventuell smittorisk. Samtidigt är det ett fåtal större, komplexa och mer kostsamma ärenden
än ett normalår. Arbetsterapeuterna utvecklar en del smarta och förbilligande lösningar vad
gäller till exempel utjämning av trösklar.
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4.8.1 Ekonomiska effekter av covid-19
Bygg- och miljöförvaltningen påverkas starkt under året av covid-19. Under första halvåret
görs omfattande insatser i samband med kommunen i stabsläge då flera inom förvaltningen är
engagerade i stabsarbetet. Dessutom arbetar flera av personalen inom vård och omsorg för att
stötta då det är som värst under våren/försommaren.
Generellt under året sker anpassning till nytt sätt att arbeta med digitala möten, arbete
hemifrån i största möjliga utsträckning samt anpassning av tillsyn till kommunens
företagspaket med mera. Personalen har till del ökad sjukfrånvaro som främst handlar om att
vid förkylningssymptom verkligen stanna hemma erforderligt antal extra dagar.
Sett till de ekonomiska effekterna av covid-19 så är det för förvaltningens del något lägre
intäkter främst inom alkohol och tobak. Det ställs krav på ny sorts tillsyn genom ny lag från
den 1 juli 2020 som gäller tillsyn av trängsel vid serveringsställen. För den tillsynen erhåller
kommunerna ett statsstöd och det statsbidraget rekvireras. Sammantaget visar det sig att
intäktsbortfallet inte blir så stort som initialt befarades.
Det nya tillsynsuppdraget på serveringsställen syftar till att kontrollera om verksamheten
följer lag (2020:526), om erforderliga avstånd hålls, om information finns uppsatt för att
minska trängsel och hur serveringsställen agerar för att minska smittspridning. I samband med
besöken diskuterar inspektör med verksamhetsutövare möjliga åtgärder och ställer krav på
åtgärd när det behövs. Framtaget informationsmaterial överlämnas till verksamhetsutövarna,
till exempel affischer om att hålla avstånd som verksamheterna kan sätta upp.
Dessutom köps tre nya bärbara datorer in till medarbetare som inte har det då det krävs för att
kunna arbeta hemifrån. Det blir en del inköp av headsets och webbkameror för att kunna
genomföra digitala möten.
Ekonomiska effekter i samband med Corona

Ekonomiska
effekter
helår, tkr

Bokförda kostnader:
Datorer och övrig utrustning för att möjliggöra hemarbete

-66

Statsbidrag för kontroll restauranger

97

Ej bokfört:
Intäktsbortfall tillsyn alkohol och tobak

-46

Summa

-15

4.8.2 Innebär bokslutet ett underskott jämfört med budget?
Resultatet för 2020 innebär inget underskott.
4.8.3 Nämndens behandling av ekonomiuppföljning
Bygg- och miljönämnden har fattat beslut under året genom att godkänna av förvaltningen
upprättad delårsuppföljning mars respektive augusti 2020 samt månadsuppföljningar för
perioden. Nämnden har godkänt uppföljningarna utan krav på åtgärder.

4.9 Intern kontroll
Bygg- och miljönämnden godkänner i årets början en plan för intern kontroll för
verksamhetsåret. Planen innehåller fem områden som är särskilt viktiga att fokusera på.
Uppföljning visar att för tre av områdena är kontrollmomenten genomförda, och för två
områden är kontrollmomenten ännu inte i mål.
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Det som är genomfört är processen inom GDPR där risken som ska förebyggas är att
dataskyddsförordningen inte följs. Inom bostadsanpassningsbidrag är det moment som att
handläggning inte sker tillfredsställande som förbyggs genom utförda kontroller. Det tredje
genomförda området handlar om att säkerställa att debitering till kund sker korrekt. Bristen
som kvarstår är att taxorna inte är uppdaterade utan inväntar politiskt beslut.
Processen kring IT-säkerhet är påbörjad under året och ganska långt gången men slutförs först
under första kvartalet 2021. Det handlar om att tydliggöra ansvar och stödfunktioner till
förvaltningens olika stödsystem.
Planen tar upp behov att säkerställa att beredskapsplanen för livsmedel även beaktar
dricksvatten som ju är ett livsmedel. Det arbetet påbörjas inte under året, vilket närmast
förklaras av omprioritering på grund av pandemin.

4.10 Valfrihet och konkurrens
Bygg- och miljönämnden har inte någon plan för valfrihet och konkurrens eftersom nämndens
verksamhet handlar om myndighetsutövning där konkurrensutsättning inte är tillämpbart.

4.11 Förväntad utveckling
Håbo kommun ligger i Storstockholmsområdet som under flera år präglas av stark tillväxt.
Den relativt sett höga byggtakten för bostäder under senare år i Håbo kommun bedöms
minska något kommande år. Ett antal detaljplaner med stora volymer byggrätter är dock på
väg mot sitt slutskede i planprocessen. Det följer alltid en tid av projektering, upphandling,
bedömning av marknaden och så vidare innan en bygglovsansökan upprättas och byggstart
kan ske.
Bygg- och miljöförvaltningen har som målbild att förenkla myndighetsutövningen för såväl
invånare och företagare som för handläggare. Invånarna har allt större krav och förväntningar
på att deras ärende ska få en snabb hantering. Att använda e-tjänster är en självklarhet idag.
Förvaltningen har som ambition att utveckling av digital handläggning och successivt ökad
automatisering fortsatt ska vara i fokus. Med tanke på den snäva budgetram som
förvaltningen har inför 2021 finns dock inte mycket utrymme för sådana kostnader i budget.
För att kunna fullfölja planen är förvaltningen beroende av att medel beviljas från
kommunstyrelsens pott för digitalisering alternativt att verksamheten så småningom uppvisar
ett överskott kopplat till högre intäkter än budget.
Det finns ett stort behov av flygfotografering, laserscanning och kartering för att kunna ha
aktuell baskarta för kommunens tätorter. Kostnad för det är svårt att skapa utrymme för inom
tilldelad driftsram som inte beaktar sådant behov. I länet har kommunerna gjort en gemensam
upphandling och ramavtal är tänkt att träffas i början av nästa år. Genom att samarbeta i länet
bedöms kostnaden bli avsevärt lägre än om varje kommun ska upphandla var för sig.
Förvaltningen vill verka för att erhålla finansiering för att genomföra detta april/maj 2022.
Kommande verksamhetsår planeras en omorganisation träda i kraft vid halvårsskiftet för en
ny samhällsbyggnadsförvaltning där bland annat bygg- och miljönämndens verksamhet ingår.
Där kommer också plan- och exploatering, gata/park, VA, avfall och näringsliv att finnas.
Bygg- och miljöförvaltningen som förvaltning upphör då. Det är mycket som ännu är oklart
med funktioner, roller, bemanning, processer, budget och liknande.
En av våra stora utmaningar är tillgången till arbetskraft. Kommunen ligger i en tillväxtregion
och konkurrensen om arbetskraft är hård från såväl andra kommuner som privata företag.
Utmaningen de kommande åren är att både lyckas behålla personal och att vara en attraktiv
arbetsgivare vid nyrekryteringar.
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5 Barn- och utbildningsnämnden
5.1 Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott om sammanlagt 0,4 miljoner kronor.
Resultatet beror till stor del på att volymerna varit lägre än förväntat vilket genererar ett
centralt överskott. Nämnden erhöll också mer statsbidrag än förväntat. En annan stor faktor
var att lokalkostnader flyttades från nämnden vilket genererade en positiv avvikelse.
Nämnden har under 2020 haft högre personalkostnader samt övriga kostnader än budgeterat.
Egen regi visar upp ett negativt resultat för 2020 inom förskoleverksamheten och främst gäller
det omsorg på obekväm arbetstid. Underskott visas också genom alla grundskoleverksamheter
samt gymnasieverksamheten vilket beror på att verksamheterna inte haft möjlighet att ställa
om och göra effektiviseringar i tillräcklig omfattning.
Förskola
Verksamheten har under 2020 implementerat ett gemensamt lärmiljödokument för att
säkerställa en likvärdighet i lär- och undervisningsmiljön i samtliga kommunala förskolor.
Undervisningen i förskolan ska ske språkligt medvetet. För att utveckla pedagogernas
kunskap om barns tidiga literacy har språk-, läs- och skrivutvecklarnas (SLS:are) arbete
organiserats verksamhetsnära.
Hållbar utveckling är förskolans fokusområde och tar avstamp i Agenda 2030.
Grundskola
Grundskolorna i Håbo kommun har ett pågående utvecklingsarbete där målsättningen är en
verksamhet som präglas av likvärdighet för våra elever och en tillgänglighet så att alla elever
kan tillgodogöra sig de mål som finns i läroplanen. Det ska inte spela någon roll vilken av
Håbo kommuns skolor eleven går på. Arbetet utgår från ett välgrundat systematiskt
kvalitetsarbete på alla nivåer i stöd- och styrkedjan.
Effekter av grundskolans arbete som verksamhet är synligt i de resultat som redan ses genom
en ökad måluppfyllelse.
Under året har arbetet med Etapp 1 ombyggnation av Futurum färdigställts och de nya
lokalerna är klara för inflyttning.
Gymnasiet och vuxenutbildningen
Gymnasiet startade Barn- och fritidsprogrammet med höga söksiffror och antog en klass.
Under större delen av läsåret bedrevs utbildningen på distans och årets pedagogiska
utvecklingsarbete har koncentrerats till former för distans- och fjärrundervisning.
Vuxenutbildningen har skrivit samverkansavtal med vuxenutbildningen Upplands Bro för
gymnasiala kurser och SFI samt genomfört upphandling av externa utövare för distans- och
yrkesutbildningar.
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5.2 Uppdrag och ansvarsområde
5.2.1 Uppdrag och ansvarsområde
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens förskoleverksamhet, barnomsorg,
omsorg på obekväm arbetstid, öppen förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning, med tillhörande barnoch elevhälsa. Inom nämndens ansvarsområde finns även kostenheten och den kommunala
musikskolan.
Nämnden ansvarar också för att utföra hemkommunens ansvar. Detta omfattar att hålla sig
uppdaterad kring alla kommunens elevers skolplikt och utbildning, godkännande av
verksamhet och utövande av tillsyn av fristående förskole-/annan pedagogisk verksamhet.
Förutom de kommunala verksamheterna i kommunens egen regi, finns det fem fristående
förskolor, tre fristående dagbarnvårdare och tre fristående grundskolor, varav två har
fritidshem.
Inom gymnasiet finns samverkansavtal, där elever folkbokförda i Håbo kommun går i mellan
80 och 90 andra gymnasieskolor.
Håbo vuxenutbildning har samverkansavtal med Upplands Bro vuxenutbildning för teoretiska
kurser och SFI, samt ett antal upphandlade utövare av yrkesutbildningar och
distansutbildningar.
Barn- och utbildningsförvaltningens vision är en vägvisare i arbetet och den beskriver också
önskvärt förhållningssätt:
Barn och utbildningsförvaltningens vision
Genom delaktighet, medbestämmande och ansvarstagande ur ett jämlikhetsperspektiv på alla
nivåer säkrar barn- och utbildningsförvaltningen det framtida demokratiska samhället.
Genom varje individs drivkraft och kreativitet skapas tillsammans möjligheter för var och en
att delta och utvecklas.
Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter stimulerar till utveckling, lärande och goda
kunskaper i dag och för framtiden. Dessa har en lärmiljö som är trygg, tillgänglig, tilltalande
och tillitsfull. Verksamheterna utformas på ett sådant sätt att alla barn, elever och vuxna vill
vara där och kan känna trygghet och delaktighet.
Organisation
Barn- och utbildningsförvaltningen styrs och leds av barn- och utbildningsförvaltningens
ledningsgrupp, där verksamhetschef för förskola, grundskola, gymnasium och
vuxenutbildning, barn- och elevhälsa, verksamhetscontroller och administrativ chef ingår.
Ledningsgruppen träffas varje vecka och leds av förvaltningschefen. Förvaltningens ekonom
deltar också på dessa möten.
Verksamheterna har egna ledningsgrupper vilka leds av respektive verksamhetschef. Dessa
träffas varje vecka.
Barn- och utbildningsförvaltningens chefsgrupp med chefer för alla verksamheter och enheter
i förvaltningen träffas ca var sjätte vecka och leds av förvaltningschefen.
Verksamhetsmöten för kostenheten och musikskolan äger rum kontinuerligt.
Målsättningen är en fungerande organisation med goda kommunikationsvägar, som är
anpassad till det uppdrag som ska utföras, och att möten är effektiva där rätt funktioner är med
Verksamhetsberättelse 2020

59(140)

i rätt sammanhang.
Tre huvudsakliga utvecklingsmål
Barn- och utbildningsnämnden har inför 2020 prioriterat tre huvudsakliga utvecklingsmål som
återfinns i verksamhetsplanen:




Ökad måluppfyllelse avseende studieresultat (2.1.2)
Ökad effektivitet i verksamheten (2.2.2)
Ekonomi i balans i alla verksamheter (2.4.2)

5.3 Väsentliga händelser
Förvaltningsövergripande
Barn- och utbildningsförvaltningen sätter en tydlig styrning- och ledningsorganisation, med
en bärande vision. En tydligare utvecklingsorganisation tar form, med målet att stärka den
röda tråden från förskola till vuxenutbildning, och ge förutsättningar för en ökad likvärdighet.
Processkartläggning pågår, vilken synliggör ineffektivitet och skapar möjligheter att se
moment som kan digitaliseras och effektiviseras.
Kostenheten
Kostenheten har påverkats av situationen i skolor och förskolor och anpassat arbetssätt samt
hygienrutiner utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Initialt gjordes extra inköp av
utensilier till servering samt städ- och rengöringsmaterial. Det har också konstaterats ett
behov av fler vuxna som deltar aktivt i måltidssituationen för att undvika trängsel bland elever
och barn samt upprätthålla goda hygienrutiner.
Förskolekök
Några av förskolorna har utformat ett arbetssätt som främjar en nära kontakt med kocken och
ett naturligt intresse för hur råvarorna och måltiden blir en gemensam nämnare både i köket
och den pedagogiska verksamheten. Distansutbildning i måltidspedagogik har delvis kunnat
genomföras enligt plan.
Skolkök
Arbetet med att utveckla menyn och bredda utbudet med mat lagad från grunden fortgår.
Köken på Futurum och Gransäter tillhör de verksamheter där engagemang och samarbete
märkts tydligast. Det går att följa båda kökens vardag via egna Instagram konton.
Gymnasiekök
Har under perioden mars-juni tillagat matlådor, för avhämtning, till de elever som har anmält
att de önskar skollunch under pågående distansundervisning. Även under höstterminen har det
lagats färre portioner då en del klasser delvis undervisats på distans. Servering i matsalen har
skett i begränsad omfattning till Gymnasiesärskolan och till elever med anpassad skolgång.
Utifrån den rådande situationen har övertalig personal omfördelats till Kostenhetens övriga
kök.
Kulturskolan
Covid-19 har haft stor påverkan på verksamheten under året. All undervisning gällande större
grupper såsom kör, orkester, dans m.m. har ej kunnat genomföras som vanligt. Den
utåtriktade verksamheten i form av konserter o föreställningar har också minimerats. I stället
har denna undervisning skett i mindre grupper bestående av elever från samma skolområde.
Omställningen till digital undervisning har fungerat bra. Tack vare att kulturskolans
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pedagoger redan innan hade stor erfarenhet av att skapa digitalt undervisningsmaterial så
kunde man direkt komma igång med arbetet. Det utvecklingsarbete som lagts ner kommer
också att vara viktigt inför framtiden även när undervisningen återgår till det normala.
Trots alla omställningar i undervisningen har kulturskolan kunnat uppfylla
undervisningsgarantin, antal garanterade lektionstillfällen per termin. Avgifterna för de olika
kurserna har kommit in till 100% viket tyder på att kommunikationen med elever och
vårdnadshavare har fungerat bra trots omständigheterna. Det har också blivit tydligt hur viktig
den sociala gemenskapen är för våra elever. Saknaden har varit stor gällande orkesterspel,
dansuppvisningar, konserter m.m. Att Håbo Musikskola nu under 2020 bytt namn till
Kulturskolan Håbo är glädjande. Vi erbjuder nu tre olika ämnesinriktningar, musik, teater och
dans, vilket i sin tur föder möjligheter till ämnesöverskridande projekt där vi kan nå nya
elevgrupper.
5.3.1 Verksamhet förskola
Arbetet med att utveckla en likvärdig förskola i de kommunala förskolorna har fortsatt under
verksamhetsåret 2020. För att säkerställa en hög kvalitet som svarar upp mot det statliga
grunduppdraget leder rektorerna förskolorna utifrån en gemensam pedagogisk grundstruktur
för verksamheten. Grundstrukturen lägger grunden till en god kvalitet som främjar det
livslånga lärandet. Då bristen på förskollärare är stor på nationell nivå, arbetar pedagogiska
handledare tillsammans med samtliga rektorer för att stärka och bibehålla kvaliteten på det
pedagogiska uppdraget i förskolans verksamhet.
Implementeringen av det kommungemensamma program som tagits fram för att säkerställa
goda pedagogiska lärmiljöer fortgår i samtliga förskolor. I utformningen av lärmiljön ska
pedagogerna särskilt sträva efter att fånga barns intresse genom att skapa en lärmiljö som
väcker fantasi och nyfikenhet. Miljön ska uppmuntra till kommunikation, lek, utforskande och
lärande via många olika intryck och den ska vara föränderlig utefter barnens behov och
rättigheter.
I läroplanen, LpFö18, förstärktes förskolans uppdrag att arbeta språkligt medvetet i
undervisningen för att främja barnets språkutveckling. För att utveckla pedagogernas kunskap
om barns språkutveckling och vara till stöd arbetar språk-, läs- och skrivutvecklare (SLS:are) i
verksamheterna.
Under rådande pandemi har förskolans SLS:are till stor del bedrivit detta arbete digitalt
genom förskolans nätverk KUL (kollegialt, utvecklande, lärande). Nätverket har till syfte att
etablera kollegiala samtal mellan pedagoger för att relatera till barns literacy utveckling.
Literacy är ett begrepp för barns språkutveckling och innefattar bilder, symboler, olika
medier, multimodala texter, muntligt språkbruk i både monolog och dialog, dans, rörelser,
musik genom ljud, gestik och ansiktsuttryck.
För att säkerställa utformandet av särskilt stöd i förskolan arbetar specialpedagoger och
förskolecoacher från barn-och elevhälsan som stöd till pedagogernas arbete. Därutöver finns
datatekets IKT-pedagog (informations- och kommunikationsteknik) som stöd på
pedagogcentrum. Fortbildning för pedagoger fortgår och förskolan utrustas kontinuerligt med
digitala verktyg. För att säkerställa en likvärdig utveckling av IKT sker arbetet genom en
gemensam organisatorisk struktur.
Då förskolan lägger stor vikt vid värdegrundsarbetet är stödverksamheterna en mycket viktig
del i detta arbete. Att arbetet är framgångsrikt bekräftas av årets brukarenkät där
trygghetsvärdet visar höga resultat. Gruppstorlekarna i förskolorna varierar beroende på
rektors organisation av småbarns- eller syskongrupp. I detta arbete har hänsyn tagits till
barngruppens sammansättning och behov.
En stor utmaning är att möta den nationella bristen på utbildade förskollärare. Denna
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utmaning kräver en framtida plan i arbetet med att förbli en attraktiv arbetsgivare både när det
gäller nyanställningar men även för att behålla personal.
Under rådande pandemi har verksamheten fungerat väl med ordinarie pedagoger och vikarier.
Rektorerna i förskolan har kontinuerligt veckovis redovisat närvaro och frånvaro av barn och
personal till verksamhetschef och förvaltning.
För verksamheten förskola i egen regi finns ett underskott som beror på minskat antal
inskrivna barn samt att en planerad omorganisation av en enhet uteblivit på grund av återtaget
politiskt beslut. Under 2020 har behovet av enskilda resurser och insatser ökat i
verksamheten.
Paviljonger på Viby förskola kunde avvecklades i oktober 2020 då behovet av platser i egen
regi minskade i samband med att en större fristående förskola etablerades i Håbo kommun.
5.3.2 Verksamhet grundskola
Grundskolornas meritvärden har ökat på samtliga skolor för de elever som i våras gick ut
årskurs nio. Meritvärdet totalt för Håbo kommunala grundskolor exklusive små
kommungemensamma undervisningsgrupper är i år 228,46 meritpoäng. Ingen av
grundskolorna ligger under 200 meritpoäng vilket också visar på en större likvärdighet mellan
skolor. Den skola där eleverna har högst meritvärde är Futurum med 251 meritpoäng.
Hela 2020 har präglats av pandemin covid-19. Kostnader för vikarier till personal som varit
sjuka och/eller är i riskgrupp har ökat i samband med pandemin och uppgår vid bokslutet till
cirka 4 miljoner kronor. Omställning till en digital undervisning som delvis genomförts har
krävt tid och resurser. Material har införskaffats som möjliggjort att skolorna arbetat utifrån
Folkhälsomyndighetens och smittskydds rekommendationer.
Hela 2020 har kretsat kring att säkra upp och trygga skolan som arbetsplats för både personal
och elever utifrån pandemin. Ett stort fokus har varit att ta fram risk- och konsekvensanalyser
samt handlingsplaner utifrån det aktuella läget. Arbetet med att snabbt kompetensutveckla
arbetslag i användning av digitala verktyg och digitala läromedel har varit viktigt för att stå
förberedd inför en eventuell skolstängning. Kompetensutvecklingen har gjort att alla lärare är
väl förberedda att ha fjärr- och distansundervisning samtidigt som elever varit på plats fysiskt
i skolan. En mycket positiv effekt är att pedagoger har fått en ökad kompetens vad gäller
digitala verktyg och digital undervisning.
En konsekvens av pandemin är att åk 8 inte kunde genomföra sin praktik under våren och en
plan för alternativa aktiviteter under hösten togs fram. Ur ett näringslivsperspektiv har det
varit viktigt att säkerställa aktiviteten för alla elever.
Grundskolorna i Håbo kommun har ett pågående förbättringsarbete som på lång sikt ska
resultera i en verksamhet som ännu mer präglas av likvärdighet för alla elever och en
tillgänglighet så att varje elev kan tillgodogöra sig de mål som finns i läroplanen. Det ska inte
spela någon roll vilken av Håbo kommuns skolor eleven går på. Arbetet utgår från ett
välgrundat systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer i stöd- och styrkedjan.
Utveckling av undervisningen pågår ständigt i varje klassrum. Under året har insatser
genomförts som stärker måluppfyllelsen. De insatserna är:


Utbildning för förstelärare och skolledare, totalt cirka 35 personer med stöd av SPSM,
(Specialpedagogiska skolmyndigheten). Insatsens innehåll är att stärka
tillgängligheten i lärmiljön pedagogiskt/undervisningen, socialt och fysiskt så att alla
elever får den för dem bästa möjligheten till kunskapsutveckling och god
undervisning. Under vecka 44 avslutandes utbildningen och stafettpinnen lämnades
vidare till varje skolas rektor som nu fortsätter med etapp två, utveckling för all
personal på den egna skolan. Det är ett långsiktigt arbete som leds av rektor
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tillsammans med övrig ledning och förstelärare. Som stöd från förvaltningen finns en
processledare som kan hjälpa till med strukturer, utbildning och vara skolledares
bollplank.
Ledning- och styrning matematik, en satsning för elever i förskoleklass till årskurs 3.
Syftet är att utveckla undervisningen och öka måluppfyllelsen i matematik.
Det sista läs- och skrivprojektet för grundskolan, årskurs 7 - 9 har startat och kommer
under kommande vårtermin att vara klart för implementering. Nu har grundskolan
gemensamma läs- och skrivplaner från årskurs f - 9. Det är ett arbete som främjar
likvärdigheten mellan och inom alla grundskolor.
SBS, samverkan för bästa skola, ett treårigt projekt. Två av Håbos grundskolor har fått
möjligheten att delta i Skolverkets satsning för att utveckla skolor. Utifrån en
kartläggning ser skolan över vad som behöver utvecklas för att eleverna ska öka sin
måluppfyllelse.

De nämnda insatserna ger redan resultat för eleverna vilket är synligt i de måldialoger som
förvaltningen genomför. Skolornas insatser är mer stringenta och kvalitetsarbetet blir mer
fördjupat och systematiskt. Elevers resultat på tester som DLS och LS (läs- och skrivtester
som genomförs i åk 2, 4 och 7) ger mer positiva resultat.
De gemensamma utvecklingsinsatser som görs ger energi och kraft till verksamheten. Det i
sin tur gör att skolornas attraktivitet ökar och bidrar till att säkerställa en god
kompetensförsörjning. Arbetet med att öka antalet lärare med lärarlegitimation samt
behörighet i fritidsverksamheten har under året varit pågående. Varumärket Håbo kommuns
grundskola får fler aktörer att visa intresse, attraktiviteten för kommunen som arbetsgivare
ökar.
Futurum har delats i två skolor med varsin rektor och samtidigt står nu den ombyggda
högstadieskolan Futurum 7 - 9 klar. De flyttar in i moderna fina lokaler efter årsskiftet. Skolan
har nu fyra paralleller vilket främjar en god resursplanering och kollegialt lärande mellan
lärare som har liknande ämneskompetens.
Grundsärskolan blir en egen enhet med en rektor efter årsskiftet. Rektorer i grundskolan är nu
8 stycken och gruppen präglas av samsyn, kollegialt lärande och samarbete. Det finns
förutsättningar för att arbeta tillsammans, stärka likvärdigheten och säkerställa verksamhet där
elever och personal trivs och vill vara.
Behovet av grundskoleplatser är stort och det är svårt att placera elever då tillgången på
platser är mycket begränsad. Flera skolplatser krävs för att tillgodose behovet eftersom antalet
barn ökar hela tiden.
Förvaltningen ser att det är svårt att uppfylla kravet att kunna placera alla barn i Håbo
kommun i en kommunal grundskola.
5.3.3 Verksamhet gymnasieskola
Yrkesprogrammet Barn- och fritid har startat höstterminen 2020 med mycket goda söksiffror.
Detsamma gäller skolans övriga utbildningar.
Effektiviseringar har genomförts genom att integrera programmet språkintroduktion med
övriga introduktionsprogram, då elevantalet i det förra minskat kraftigt under föregående
läsår. Budgeten för båda programmen stärks och inkluderingen för eleverna stärks.
Det kommunala aktivitetsansvaret är sedan läsårsstart en del av Fridegårdsgymnasiets
organisation för studie- och yrkesvägledning. Genom detta stärks samarbetet med
vuxenutbildningen och introduktionsprogrammen, som är de primära mottagarna av
ungdomar inom KAA (kommunala aktivitetsansvaret). Ett nära samarbete med studie- och
yrkesvägledningen på de nationella programmen kan också fånga upp elever som hoppar av
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utbildningar på ett mer effektivt sätt.
Arbetet med att säkerställa en god planering och uppföljning av ekonomin på kommunens
eget gymnasium har under våren 2020 fortgått med införande av rollen skolintendent.
Ny rektor är tillträdd med tydligt fokus på det pedagogiska ledarskapet och verksamhetschef
på heltid har förstärkt processerna kring den politiska styrningen och förvaltningen av
kompetensområdet gymnasium och vuxenutbildning.
En förstudie för en större gymnasieskola i Håbo kommun pågår eftersom behovet av
gymnasieplatser ökar i Håbo och i samverkansområdena.
Planering för att ge större möjligheter för analys och underlag för budgetering och uppföljning
av gymnasium köp är igångsatt.
Regionsamverkan Storsthlm har under året utvecklats genom att nätverk för samverkan
bildats inom de geografiska branschklustren. Håbo ingår i kluster nordväst tillsammans med
Upplands-Bro, Järfälla, Sigtuna, Upplands Väsby och Sollentuna.
5.3.4 Verksamhet vuxenutbildning
Håbo vuxenutbildning har ingått samverkansavtal med Upplands-Bro vuxenutbildning för SFI
(svenska för invandrare), grundläggande vuxenutbildning och vuxenutbildning på
gymnasienivå. Genom att avtalet innefattar administration kring mottagande och antagande
effektiviseras Håbo vuxenutbildnings administration avsevärt, liksom kvalitén på
utbildningen.
Håbo vuxenutbildning har under året genomfört upphandling av främst yrkesutbildningar och
distanskurser.
Under året granskades vuxenutbildningen av kommunens internrevision vad gäller plan för
insyn och uppföljning av externa utövare. Barn- och utbildningsförvaltningen uppfyllde
lagkraven till större delar. Plan för insyn och uppföljning är reviderad för att åtgärda de brister
i uppföljning på nämndnivå som revisionen visade.
5.3.5 Administration
Under året har Coronapandemin påverkat kontoret då personal har varit utlånad till vård- och
omsorgsförvaltningen. Detta har lett till att handläggningstiderna för flertalet ärenden har
blivit väldigt långa. Under hösten hyrdes en konsult in för att hjälpa till med att beta av
ärendebalansen för vissa ärendetyper.
Upphandling av ett nytt elevhanteringssystem pågår, vilket kommer att effektivisera och
förbättra handläggning, dokumentation av elevers kunskapsutveckling, närvaroregistrering
med mera. Skolskjutsleverantör är också under pågående upphandling.
Under året har en upphandling gällande beslutsstödsystem för skolskjutshandläggning
avslutats.
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5.4 Uppföljning kvalitet och mål
5.4.1 Perspektiv: Målgrupp
5.4.1.1 Kritisk kvalitetsfaktor: Varje barn och elev får utifrån sina förutsättningar
möjlighet att utveckla sina kunskaper och förmågor maximalt.

God kvalitetsnivå
Analys
Skolverket kommer från och med september att endast publicera statistik på riksnivå. Statistik
om enskilda skolor kommer inte att publiceras. Detta efter en dom som menar att uppgifter
om friskolors elevsammansättning och betyg är affärshemligheter. Med anledning av detta
kan inte kvalitetsmåtten från Kolada hämtas in i systemet och utgöra underlag för analys av
resultat.
Statistiken framtagen i kommunen visar att meritvärdet i de kommunala skolorna för årskurs 9
har ökat från 217 år 2019 till 228,5 år 2020. Detta är en mycket positiv utveckling och
grundskolorna arbetar målmedvetet för att bibehålla och höja resultatet ytterligare. Övriga
kvalitetsmått finns inte att hämta i den lokalt framtagna statistiken.
Under 2020 har nationella proven inte genomförts på grund av Coronapandemin. Föregående
års trend med en förbättring av resultaten för elever i årskurs 3 och årskurs 6 har utifrån det
uteblivit.
Statistik för gymnasieskolan hämtades, liksom övrig skolstatistik, från Kolada innan
förändringen gällande sekretessen. De kvalitetsmått som barn- och utbildningsförvaltningen
har haft för avsikt att följa finns inte att tillgå för gymnasiet i den statistik som finns lokalt.
Kvalitetsmått

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor,
genomsnitt (17 ämnen)

216

226

217

225

Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor (exkl.
nyinvandrade och okänd bakgr.), genomsnitt (17
ämnen)

223

231

220

226

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram,
kommunala skolor, andel (%)

86,8%

87,8%

79,1%

86,2%

Elever i åk. 9 som är behöriga till ekonomi-,
humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammen,
kommunala skolor, andel (%)

82,7%

84,7%

77%

80,5%

Elever i åk. 9 som är behöriga till estetiska
programmet, kommunala skolor, andel (%)

86,4%

86,5%

78,3%

85,4%

Gymnasieelever med examen inom 3 år,
lägeskommun, andel (%)

57%

55,5%

58,4%

51,3%

Gymnasieelever med examen inom 4 år,
lägeskommun, andel (%)

65,7%

65,1%

62,4%

64,4%

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av
nybörjare två år tidigare, andel (%)

53,2%

44,6%

36%
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5.4.1.2 Utvecklingsmål: Ökad måluppfyllelse avseende studieresultat

Delvis uppfyllt
Analys
Egen statistik
Grundskola VT2020
Enligt egen statistik är meritvärdet 228,5 för årskurs 9. Grundskolorna har genomfört flera
kvalitetshöjande insatser och även arbetat med handlingsplaner för årskurs 9 i syfte att höja
elevernas resultat, vilket har gett avsedd effekt.
Förvaltningen genomför så kallade måldialoger vid fyra tillfällen under ett läsår. Dessa utgår
från statistik som hämtas från lärplattformen, IST lärande, DLS och LS som är normerade
lästester, matematikscreeningar F-3 samt uppföljningsstatistik utifrån Skolverkets
bedömningsstöd och kartläggningsmaterial. Vid analyser av resultaten framkommer
utvecklingsområden på skolorna där rektor gör insatser och åtgärder på respektive skola. Det i
sin tur visar vid uppföljningar; måldialoger att elevernas kunskapsutveckling förbättras.
Enligt egen statistik är meritvärdet 228,5 för elever i årskurs 9 för vårterminen 2020.
Gymnasiet VT2020

Läsåret 19/20 - resultat våren 20
Program Antal elever Antal examen

Antal studiebevis

Examen i %

Studiebevis i %

Meritvärde

EK

29

25

4

86%

14%

14,3

NA

28

19

9

68%

32%

13,3

SA

50

40

10

80%

20%

12,1

TE

26

19

7

73%

27%

14,1

133

103

30

77%

23%

13,45

Summa

Läsåret 18/19 - resultat våren 19
Program Antal elever

Antal examina

Antal studiebevis

Examina %

Studiebevis %

Meritvärde

EK

31

29

2

94%

6%

15,3

NA

22

20

2

91%

9%

14,9

SA

31

28

3

90%

10%

13,1

TE

21

12

9

57%

43%

11,7

Summa

105

89

16

83%

17%

13,7

-

Läsåret 17/18 - resultat våren 18
Program Antal elever

Antal examina

Antal studiebevis

Examina %

Studiebevis %

Meritvärde

EK

52

45

7

87%

13%

13,3

NA

18

14

4

78%

22%

14,4

SA

24

15

9

63%

38%

12,5

TE

31

25

6

81%

19%

14,7

Summa

125

99

26

77%

23%

13,7
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Över tid är det sammantagna resultaten i form av meritvärde för Fridegårdsgymnasiet
teoretiska program relativt konstant, liksom procentantalet som lämnar gymnasiet med
examen eller studiebevis, med enstaka år med bättre resultat för antalet examina. Vid analys
över åren framgår dock en fluktuering av resultaten mellan programmens avgångsklasser.
Analys behöver genomföras mellan resultat i kurser och klasser för att hitta åtgärder för ökad
likvärdighet inom skolan.
Strategi för att uppnå målet
Ny ledningsorganisation och skolutvecklingsorganisation
Utökad tid för mentorer
Samlingstiden utökas för att ge mer tid åt mentorerna samtidigt
som mentorsuppdraget förtydligas.
Assistenter
Två assistenter kommer att bistå arbetslagen på Fride. Elevhälsan fördelar arbetet.
Arbetslaget
Fler undervisningsgrupper får halvklassundervisning.
Tid för stödundervisning läggs på vissa lärare i arbetslagen
Längre sammanhängande konferenstid
Rekrytera och behålla legitimerad personal genom kartläggning av arbetsmiljön
Lärare med lärarlegitimation på Fridegårdsgymnasiet:
De nationella programmen (inkl AST) 94 procent av lärarna har lärarlegitimation
Introduktionsprogrammen
90 procent av lärarna har lärarlegitimation
Gymnasiesärskolan
100 procent av lärarna har lärarlegitimation
Nyckelindikatorer från Kolada kan inte kommenteras då resultat inte finns att tillgå
eftersom förändrad sekretess gör att den officiella statistiken inte publiceras på enhetsnivå.

Nyckelindikator

Utfall 2019

Måltal

Utfall

Måluppfyll
nad

Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor (exkl.
nyinvandrade och okänd bakgr.), genomsnitt (17
ämnen)

220

231

226

97,8%

Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor,
genomsnitt (17 ämnen)

217

223

225

100,9%

Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala
skolor, andel (%)

58,4%

58,5%

51,3%

87,7%

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala
skolor, andel (%)

62,4%

62,1%

64,4%

103,7%
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5.4.1.3 Utvecklingsmål: Elevers självledarskap kring den egna hälsan ska öka

Inte uppfyllt
Analys
Flera av de planerade aktiviteterna har inte varit möjliga att genomföra med anledning av
pandemin och därför bedöms målet inte vara uppfyllt.
Hälsoprojekt
Förvaltningen har via stimulansmedel anställt en hälsopedagog var uppdrag är att utveckla det
hälsofrämjande arbetet på kommunens grundskolor. Projektet sträcker sig över tre år och
finansieras med stimulansmedel. Läsåret 2020/2021 är det sista hela läsåret då projektet
genomförs. En förlängning av projektet är möjlig eftersom ytterligare projektmedel har
beviljats. Projektet avslutas december 2021.
Det finns nu en god beredskap på skolorna i Håbo kommun inför kursplanernas förändringar
kring rörelse och fysisk aktivitet. Håbo har satsat tidigt och arbetar för att via projektet ta fram
aktiviteter som passar alla stadier.
Hälsoäventyret
Hälsoäventyret är ett komplement till skolans hälsoundervisning. Uppdraget är ett sprida
kunskap om vikten av en god hälsa, och att arbeta med barn och ungdomars värderingar,
attityder och handlingsmönster när det gäller ställningstagande som är av betydelse för deras
hälsa. Hälsoäventyret sker i samarbete med landstinget i Uppsala län.
Liv och hälsa ung
Elevers upplevda hälsa kan följas över tid genom enkätundersökningen "Liv och hälsa ung"
som genomförs vartannat år med elever i årskurs 6 och 9 samt årskurs 2 på gymnasiet. På
frågan hur man mår allmänt skiljer sig inte Håbo kommuns siffror nämnvärt från länets övriga
kommuner. Den psykiska ohälsan har totalt sett legat relativt jämnt sedan 2015. Majoriteten
ungdomar, cirka 90 procent, har enligt undersökningen måttlig eller blomstrande psykisk
hälsa.
Besök hos skolsköterska
Under läsåret 2018/2019 har antecknats 2134 besök hos skolsköterska bland elever i Håbo
kommuns grundskolor och gymnasium. Läsåret 2019/2020 var motsvarande siffra 1667
spontanbesök. Under kalenderåret 2020 var utfallet totalt 1335 besök. Antalet spontanbesök
har minskat markant med anledning av pandemin.
Utbildning
Utbildning för chefer i "ABC för ökad psykisk hälsa" har endast genomförts i liten omfattning
under 2019, eftersom utbildare har saknats under året. Aktiviteten planerades 2020 men har
inte genomförts p g a pandemin.
Nyckelindikator

Utfall 2019

Måltal

Utfall

Antal spontanbesök hos skolsköterska ska ha minskat

2 134

1 335

Andel (%) chefer i BoU som har gått ABC mot psykisk
ohälsa

2,86 %

0%

Måluppfyll
nad

5.4.1.4 Utvecklingsmål: Trygg och Tillgänglig lärmiljö

Delvis uppfyllt
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Analys
Skolinspektionens skolenkät VT20
Skolenkätens resultat för åk 5, åk 9 och gymnasiet saknas i tabell
Elever i åk 5: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, 65%
Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, 47%
Elever i gymnasiet åk 2: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar 74%
Enkäter som genomförs årligen i kommunen - resultat 2020
Grundskola, elevenkäter
Nöjdheten och uppfattningen att skola arbetar aktivt för att förhindra kränkande behandling är
högre i de yngre åldrarna.
Andel positiva svar, åk 3-5: 88,1%
Andel positiva svar, åk 6-9: 68,8%
Ett arbete pågår där elever intervjuas i syfte att få en tydligare bild av hur eleverna upplever
undervisningen och skolan som helhet. Resultatet av arbetet kommer att ligga till grund för
utvecklingsarbete på skolorna.
Grundskola, enkät vårdnadshavare
Nöjdheten hos vårdnadshavarna ligger på ungefär samma nivå som genomsnittet beräknat på
alla elever åk 3-9. Vårdnadshavare anser i högre grad att skolan arbetar aktivt för att förhindra
kränkande behandling än elever i åk 6-9 anser, men i lägre grad än elever i åk 3-5 anser.
Förskola, enkät vårdnadshavare
Generellt uttrycker vårdnadshavare en hög nöjdhet med sina barns förskola. Utfallet är högre
än måltalet.
Gymnasieskola, gymnasieantagningens årliga enkät för jämförelse av skolor
Utfallet 2020 indikerar att eleverna känt sig mer otrygga under rådande pandemi. Enkäten
genomfördes i månadsskiftet februari mars. Detta antagande styrks också av enhetens egna
återkommande enkäter under vårterminen.
Jämförelsetalet för samverkansområdet Storstockholm var 2020 64%
Utfall 2020 85% känner sig helt trygga på Fridegårdsgymnasiet.
Utfall 2019 90% känner sig helt trygga på Fridegårdsgymnasiet
OBS! Där det står 2019 är det läsåret 2019/2020 som avses, men tabellen visar 2019 istället
för 2020 fast resultatet gäller VT20.

Nyckelindikator
Tillgänglig lärmiljö; Observationer

Utfall 2019

Måltal

Utfall

Måluppfyll
nad

-

Elevenkät åk 3-5 "Jag är nöjd med min skola som
helhet."

86,5%

90%

86,5%

96,11%

Elevenkät åk 6-9 "Jag är nöjd med min skola som
helhet."

66,2%

90%

66,2%

73,56%

92%

90%

92%

102,22%

75,9%

90%

75,9%

84,33%

Enkät vårdnadshavare i förskolan "Jag är nöjd med
mitt barns förskola som helhet."
Enkät vårdnadshavare grundskolan "Jag är nöjd med
mitt barns skola som helhet."
Elever i åk 5: Jag är nöjd med min skola som helhet,
positiva svar, andel (%)
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Nyckelindikator

Utfall 2019

Måltal

Måluppfyll
nad

Utfall

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva
svar, andel (%)
Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan,
positiva svar, andel (%).

100%

Min skola arbetar aktivt med att förhindra kränkande
behandling (%)

90%

78,5%

87,22%

5.4.2 Perspektiv: Verksamhet
5.4.2.1 Kritisk kvalitetsfaktor: Attraktiv skolkommun

Bedömning
God kvalitetsnivå
Analys
Utfallet visar en positiv trend från 2017 och framåt. Nöjd Medborgar-Index bygger på en enkät som
genomförs årligen av Statistiska centralbyrån, SCB. Den är valbart för kommunerna att delta. 2020
deltog inte Håbo kommun, således finns inget utfall för året.
Barn- och utbildningsförvaltningens egen enkätundersökning som riktar sig till vårdnadshavare med
barn i förskola och grundskola, samt till grundskolans elever redovisas i avsnitt 4.2.4. I samma avsnitt
redovisas även resultat avseende gymnasieskola. Dessa resultat visar en god kvalitetsnivå.

Kvalitetsmått

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Nöjd Medborgar-Index - Förskolan

62

59

63

Nöjd Medborgar-Index - Grundskola

51

52

54

Nöjd Medborgar-Index - Gymnasieskola

55

62

63

Utfall

5.4.2.2 Utvecklingsmål: Ökad effektivitet i verksamheten

Bedömning
Helt uppfyllt
Analys
Förvaltningen ska vara stödjande till verksamheten med en väl utvecklad systematik och
rättssäkerhet i samtliga processer. Det systematiska kvalitetsarbetet omfattar många områden
där förskolor, skolor och förvaltning har sina egna processer. Målet syftar till att förbättra och
tydliggöra processerna kring systematiskt brandskyddsarbete, miljö och hälsa, systematiskt
arbetsmiljöarbete, kris och beredskapsarbete.
Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Enheterna har rutiner gällande SBA och övningar genomförs regelbundet.
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Med stöd av personalavdelningen kommer systematiken i arbetsmiljöarbetet under 2021 att
utvecklas i verksamheterna i barn- och utbildningsförvaltningen, liksom övriga i
förvaltningar.
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Egenkontroll gällande miljö och hälsa
På förvaltningsnivå har ett stödmaterial för egenkontroll tagits fram. Detta material är avsett
att anpassas och användas på enheterna. Uppföljning har skett på förskolans och grundskolans
respektive rektorsmöten. Alla förskolor har en fungerande egenkontroll, likaså gymnasiet.
Grundskolorna arbetar med att anpassa stödmaterialet till sina respektive verksamheter.
Utfall
Utfallet för 2020 är detsamma som 2019. Arbetet med utveckling och uppföljning av
processerna i nyckeltalen nedan har inte prioriterats under året. Förvaltningens fokus har varit
hantering och stöd i verksamheternas kontinuitetsarbete kopplat till pandemin.
Nyckelindikator

Utfall 2019

Måltal

Utfall

Måluppfyll
nad

Antal (st) enheter som har ett systematiskt arbete
och nedskrivna rutiner gällande SBA

100%

Antal (st) enheter som har ett systematiskt arbete
och nedskrivna rutiner gällande arbetsmiljön

90 %

100 %

90 %

90 %

Antal (st) enheter som har ett systematiskt arbete
och nedskrivna rutiner gällande miljö och hälsa.

70 %

100 %

70 %

70 %

-23,4

0

-0,3

0%

100%

Andel (%) av våra enhetschefer upplever att de får
ett bra stöd av förvaltningen
Budgeten är i balans

5.4.2.3 Utvecklingsmål: Säkerställa kontinuitet i verksamheten utifrån risk och
sårbarhetsanalys (RSA)

Bedömning
Helt uppfyllt
Analys
Alla enheter har arbetat med att skapa kontinuitetsplaner i samband med hantering av
pandemin.
Fokus under året har varit att säkerställa hanteringen utifrån olika scenarion relaterat till
pandemin.
Nyckelindikator
Rutiner och organisation för kris- och beredskap
finns på samtliga nivåer i organisationen
Minst två kontinuitetsplaner färdigställs per år

Utfall 2019
100 %

Måltal

Utfall

Måluppfyll
nad

100 %

100 %

100 %

100%

100%

100%

5.4.3 Perspektiv: Medarbetare
5.4.3.1 Kritisk kvalitetsfaktor: Medarbetare med hög kompetens

Bedömning
God kvalitetsnivå
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Analys
En förutsättning för en verksamhet med god kvalitet och hög måluppfyllelse är att
medarbetare trivs och har rätt kompetens för sitt uppdrag. Delaktighet och kollegialt lärande
är framgångsfaktorer. Ett tillitsfullt ledarskap är en förutsättning. Utifrån det kan
verksamheter utformas på ett sådant sätt att alla barn, elever och vuxna vill vara där och
känner trygghet och delaktighet.
Sjukfrånvaron kan inte analyseras relaterat till tidigare utfall med tanke på att pandemin har
påverkat situationen väldigt mycket. I tabellerna saknas utfall för 2020 då siffrorna hämtas
från Skolverket och resultaten har ännu inte publicerats.
Kvalitetsmått

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

28%

31%

29%

Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och
behörighet i minst ett ämne i grundskola,
kommunala skolor, andel (%)

60,1%

64%

60,9%

Lärare (Årsarbetare) med lärarlegitimation och
behörighet i minst ett ämne i gymnasieskola,
kommunala skolor, andel (%)

83,9%

85,8%

86,1%

Personalomsättning (%)

10,9%

10,9%

10,5%

6,2%

6,3%

6,1%

Heltidstjänster med förskollärarlegitimation,
kommunal regi, andel (%)

Andel (%) sjukfrånvaro totalt för förvaltningen

Utfall

5.4.3.2 Utvecklingsmål: Attrahera och behålla kompetens

Bedömning
Ingen bedömning har genomförts
Analys
Förvaltningen strävar efter att alla medarbetare ska ha en hög kompetens. I kompetensen ingår
flera faktorer såsom adekvat utbildning, förhållningssätt och samarbetsförmåga. Att upplevas
av såväl egna medarbetare som andra utanför organisationen som en attraktiv skolkommun är
avgörande för att nå målet. I det arbetet har förvaltningen utvecklat en strategi för
marknadskommunikation vid rekrytering under året, i samarbete med personalavdelningen
och kommunikationsavdelningen.
Medarbetares arbetsmiljö är en stor och avgörande fråga för att alla ska trivas, känna sig
delaktiga, trygga och vilja arbeta i organisationen.
Ledarskapet är viktigt när det gäller att skapa och ta tillvara den motivation och det
engagemang som finns hos medarbetare. Under året har förvaltningen arbetat för att
ledarskapet utvecklas så att verksamheten leds och styrs genom tillit. Tillit bygger på en
bedömning av en människas tillitsvärdighet, det vill säga om viljan, förmågan och modet
finns. Ökat handlingsutrymme för medarbetare genom medledarskap ger större motivation i
arbetet. Medledarskap innebär att medarbetare är delaktiga i beslutsfattande och framdriften
av verksamheten, genom exempelvis projekt som formats utifrån utvecklingsområden.
Under året har ingen medarbetarundersökning genomförts vilket är förklaringen till att inget
utfall finns för året och ingen bedömning gjorts.
Nyckelindikator
Jag får använda hela min kompetens i mitt arbete

Utfall 2019

Måltal

Utfall

Måluppfylln
ad

80%

Jag känner kontroll över mina arbetsuppgifter
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Nyckelindikator

Utfall 2019

Måltal

Utfall

Måluppfylln
ad

Jag kan utvecklas vidare som medarbetare i Håbo
kommun
Jag är delaktig i utveckling och kan påverka
verksamheten där jag arbetar.

5.4.4 Perspektiv: Ekonomi
5.4.4.1 Kritisk kvalitetsfaktor: God ekonomisk hushållning ur ett
verksamhetsperspektiv, och ett ekonomiskt ansvar.

Bedömning
God kvalitetsnivå
Analys
Barn- och utbildningsnämnden visar ett svagt negativt resultat för 2020. Det är en förbättring
med 23,1 miljoner mot föregående års resultat. Verksamheterna har vidtagit åtgärder så långt
det går utan att försämra kvaliten.
Under 2021 kommer förvaltningen tillsammans med ekonomiavdelningen att jobba fram en
plan för ekonomiska uppföljningar, fler utbildningsinsatser i ekonomi och systemen som skall
användas. Under 2021 kommer en översyn att göras av resursfördelningsmodellen som finns
för att säkerställa att verksamheterna får rätt förutsättningar.
Kvalitetsmått
Ekonomiskt utfall, avvikelse mot
budget

Avvikelse
2017

Avvikelse
2018

Avvikelse
2019

Avvikelse
2020

-13 200

-12 300

-23 400

-281

5.4.4.2 Utvecklingsmål: Ekonomi i balans i alla verksamheter

Bedömning
Delvis uppfyllt
Analys
Nämnden presenterar ett negativt resultat för 2020 om 0,4 miljoner kronor. I resultatet ligger
volymöverskott framförallt inom förskola och grundskoleverksamheterna. Sent erhållet
statsbidrag för sjuklönekostnader är också en stor bidragande faktor till positiva resultatet.
I egen regin är det varierande resultat för enheterna. Förskoleverksamheterna har ett samlat
underskott om 1,4 miljoner kr. Grundskoleverksamheterna gör ett underskott på 6,8
miljoner kr.
Förvaltningen tillsammans med ekonomiavdelningen kommer att fortsätta jobba med
regelbundna ekonomiuppföljningar.
Nyckelindikator
Budgeten är i balans
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Utfall 2019
-23,4

Måltal

Utfall
0

-0,4

Måluppfylln
ad
0%
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5.5 Volym- och resursmått
5.5.1 Volymmått
Mått

Budget
2020

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Antal barn i förskola, egen regi

1 071

1 117

1 093

1 145

Antal barn i förskola, annan huvudman

190,1

203

235

212

22,4

15

9

12

1 056

1 061

1 013

1 080

Antal barn i fritidshem, annan huvudman

164

169

147

162

Antal barn i förskoleklass, egen regi

233

245

265

265

40

37

36

37

2 284

2 312

2 320

2 343

534

531

531

536

22

15

19

15,5

Antal elever i gymnasieskola, egen regi

525

554

583

573,5

Antal elever i gymnasieskola, annan huvudman

499

511

516

526

Antal elever i gymnasiesärskola, egen regi

21,5

23

20

22

2,5

2

3

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, annan huvudman

Antal barn i förskola, egen regi
Under 2020 har det varit 52 barn färre än budgeterat på grund av att fristående verksamhet har
ökat antal förskoleplatser. En ny förskola har öppnat och två andra av de fristående
förskolorna har utökat sin kapacitet.
Antal barn i förskola, annan huvudman
En ökning med 23 barn jämfört med budget.
Antal barn i fritidshem, egen regi
En oväntad nedgång av antal barn placerade i fritidshemmet, både egen regi och annan
huvudman. En trolig orsak är pandemin och många hemarbetande vårdnadshavare.
Inom egen regi har det varit 67 elever färre än budgeterat.
Antal barn i fritidshem, annan huvudman
En oväntad nedgång av antal barn placerade i fritidshemmet, både egen regi och annan
huvudman. En trolig orsak är pandemin och många hemarbetande vårdnadshavare.
Antalet inskrivna hos annan huvudman har varit 15 färre än förväntat under 2020.
Antal barn i grundskola, egen regi
Under 2020 har det varit 23 elever färre än vad som var budgeterat. Mellan 2019 och 2020 har
antalet inom åk 1-9 ökat något.
Antal barn i grundsärskola, egen regi
4 barn fler i grundsärskola jämfört med budget.
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Antal elever i gymnasieskola, egen regi
En av orsakerna till att det är färre elever än budgeterat på gymnasiet, egen regi är att färre har
antagits höstterminen 2020 på Fridegårdsgymnasiets Introduktionsprogram och att 4 platser i
klassen NA20 är vakanta. Totalt sett har det varit 10 färre elever inskrivna i egenregin.
Antal elever i gymnasieskola, annan huvudman
10 fler elever än budgeterat är antagna på gymnasier med annan huvudman.
5.5.2 Resursmått
Mått

Budget
2020

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Kostnad kr per inskrivet barn i förskolan, egen regi

106 283

108 524

108 332

110 696

Kostnad kr per inskrivet barn i fritidshem, egen regi

23 465

23 533

23 801

21 956

Kostnad kr per inskriven elev i förskoleklass, egen
regi

52 995

50 856

49 448

44 060

Kostnad kr per inskriven elev i grundskola, egen regi

92 595

94 813

93 663

90 076

Kostnad kr per inskriven elev i gymnasieskola, egen
regi

67 316

64 601

76 058

75 222

Kostnad kr per inskrivet barn i förskolan, egen regi
Kostnaden per inskrivet barn blir 2 300 kr lägre då verksamheten totalt sett ger ett överskott.
Detta trotts en lägre volym. Vissa anpassning av verksamheten har skett i syfte att
effektivisera. Delar av planerade anpassningar har inte genomförts.
Kostnad kr per inskrivet barn i fritidshem, egen regi
Kostnaden per inskrivet barn blir 1 850 kr högre främst på grund av den lägre volymen
Kostnad kr per inskriven elev i förskoleklass, egen regi
Kostnaden per inskriven elev blir 5 400 kr högre än budgeterat. Detta på grund av framförallt
högre personalkostnader.
Kostnad kr per inskriven elev i grundskola, egen regi
Kostnaden per inskriven elev 3 300 kr högre än budgeterat. En faktor är den lägre volymen,
en annan är högre personalkostnader än budgeterat.
Kostnad kr per inskriven elev i gymnasieskola, egen regi
Kostnaden per inskriven elev blev 836 kr högre än budgeterat. Kostnaden ökade på grund av
lägre intäkter än förväntat samt högre personalkostnader.

5.6 Resultaträkning och ekonomisk analys
Bokslut 2019

Budget 2020

Bokslut 2020

Avvikelse
budget/boksl
ut

Externa intäkter

107 879,6

107 465

114 693,5

7 228,5

Interna intäkter

368 718,9

394 911

394 412,8

-498,2

Summa intäkter

476 598,5

502 376

509 106,3

6 730,3

-153 858,6

-150 997

-157 487,9

-6 490,9

tkr

Verksamhetsköp, bidrag, material
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Personalkostnader

-442 771,8

-454 421

-459 241,7

-4 820,7

Övriga kostnader

-58 059,7

-62 663

-52 351,4

10 311,6

Interna kostnader

-434 636,6

-452 471

-458 602,7

-6 131,7

-1 089 326,7

-1 120 552

-1 127 683,7

-7 131,7

-612 728,2

-618 176

-618 577,4

-401,4

Summa kostnader
Resultat

Barn- och utbildningsnämnden visar för verksamhetsåret 2020 ett underskott på 0,4 miljoner
kronor. Resultatet per 31 december visar en förbättring med 19,2 miljoner kr jämfört med
prognosen i augusti och 11,1 miljoner kr jämfört med oktoberprognosen. Den stora skillnaden
mellan senaste prognosen är det sena statsbidraget för sjuklönekostnader som kom i
december. Resultatet per sista december beror till stor del på minskade kostnader för
skolskjutsar, flytt av lokalkostnader och ökade intäkter i form av statsbidrag. Nämnden erhöll
sent ett statsbidrag för sjuklönekostnader på 7,7 miljoner kronor.
Intäkterna ger ett sammanlagt överskott om 6,6 miljoner kr. De externa intäkterna ger ett
överskott om 7,1 miljoner kronor jämfört med budget 2020. I överskottet ligger poster med
både positiva och negativa avvikelser. Försäljningsintäkterna har minskat med 8,5 miljoner kr
mot vilket beror på att färre barn och elever från andra kommuner går i Håbos verksamheter
jämfört med budget. Det har sökts mer riktade statsbidrag än budgeterat under 2020 (+ 12,2
miljoner kronor) och en stor del utav dessa utgörs av statsbidraget för sjuklönekostnader (7,7
miljoner kr). Här ligger också två återbetalningar av statsbidrag, likvärdig skola 2019 (1,4
miljoner kr) och bidrag för yrkesvux utbildning (1,5 miljoner kr). Föräldraavgifterna har
minskat till följd av att förre barn än budgeterat har varit inskrivna inom barnomsorgen 2020
(-0,2 miljoner kronor). De interna intäkterna ger ett underskott om 3,9 mkr. Orsaken är
framförallt att skolorna och förskolorna har budgeterat med mer intäkter i form av barn- och
elevpeng 2020 än vad som tillfallit dem.
Nämndens kostnader överstiger budget 2020 med totalt 6,9 miljoner kronor, varav interna
kostnader står för 6,1 miljoner kronor av underskottet. Bland de externa kostnaderna står
personalkostnader och verksamhets köp för de större avvikelserna. (11,1 miljoner kr) och
återfinns i de flesta av nämndens verksamheter. Nämndens totala kostnader för
verksamhetsköp överstiger budget med och beror främst på att fler elever än budgeterat har
gått i annan huvudmans regi. Kostnadsposten Övriga kostnader ger ett överskott om 10,3
miljoner kronor vilket kan förklaras av att hyreskostnader som minskat samt
skolskjutskostnader.
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5.7 Driftredovisning
Bokslut 2019

Budget 2020

Bokslut 2020

Avvikelse

Barn och utbildningsnämnd

-542

-504

-629

-125

Nämndadministration

-351

-365

-301

64

Allmän kulturverksamhet

-614

-673

-673

0

Musikskola

-5 938

-6 344

-6 402

-58

Öppen förskola

-2 207

-2 300

-2 165

135

Omsorg på OB-tid

-3 356

-2 071

-3 095

-1 024

-144 564

-148 306

-145 069

3 237

0

0

-121

-121

-1 248

-1 053

-786

267

Fritidshem

-28 992

-28 081

-27 582

499

Förskoleklass

-14 481

-13 346

-14 941

-1 595

-267 421

-264 620

-265 496

-876

Grundsärskola

-6 459

-7 616

-9 430

-1 814

Gymnasieskola

-95 913

-102 825

-107 164

-4 339

-8 381

-7 497

-6 567

930

-631

-870

-585

285

-1 171

-3 412

-1 125

2 287

-879

-997

-784

213

Aktivitetsansvaret

-1 212

-600

-618

-18

Svenska för invandrare

-2 810

-1 216

-2 968

-1 752

-25 558

-25 480

-22 079

3 401

-612 728

-618 176

-618 578

-402

Förskola
Vårdnadsbidrag
Pedagogisk omsorg

Grundskola

Gymnasiesärskola
Grundl vuxenutbildning
Gymnasial vuxenutbildning
Särvux

Övergripande verksamhet
Summa

5.8 Kommentarer till driftredovisning
Barn och utbildningsnämnden redovisar ett underskott om 0,4 miljoner kronor för året 2020,
vilket är en förbättring med 19,2 miljoner kronor sedan föregående prognos. Förbättringen
beror främst på att kostnader för tomma skollokaler tas av Tekniska nämnden 2020. Kostnad
för utrangering av Vibyskolan på 3,7 miljoner kronor kommer belasta redovisningen 2021
men behöver utredas ytterligare. Sent inkommet statsbidrag för sjuklönekostnader på 7,7
miljoner kr samt centrala volymöverskottför köp av plats. Enheterna inom samtliga
verksamheter och också gjort bättre resultat än förväntat.
Omsorg på OB-tid underskott 1 miljoner kronor
Behovet av omsorg på obekväm arbetstid har under 2020 varit lägre än förväntat. Det är
personalkostnaden som ger upphov till underskottet.
Förskola överskott 3,2 miljoner kronor
Under 2020 har det varit färre barn än budgeterat i verksamheten. Det ger ett centralt
överskott om 0,7 miljoner kr. På intäktssidan har var försäljningen av platser lägre än
förväntat och ger ett underskott om 2,4 miljoner kr. I slutet av 2020 erhöll verksamheten
statsbidrag för sjuklönekostnader cirka 3 miljoner kr och totalt sett erhöll verksamheten 4,7
miljoner kr mer i bidrag än förväntat. Lönekostnaderna blev 2,7 miljoner kr lägre än
budgeterat.
I budgeten låg ett sparbeting på ca 4,2 miljoner som visar sig som en negativ avvikelse i
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utfallet. Övriga kostnader genererar ett överskott om 1,3 miljoner kr. Förskolorna i egen regi
gör ett samlat överskott om 0,3 miljoner kronor vilket är 1,8 miljoner kr bättre än prognosen
vid delår 2.
Pedagogisk omsorg överskott 267 000 kronor
Färre barn inskrivna barn ger ett överskott. En dagbarnvårdare har slutat under året.
Fritidshem överskott 0,5 miljoner kronor.
I egen och annan regi är färre barn inskrivna på fritidshem. Detta är en trend som
förvaltningen inte har sett tidigare. Anledningen till att färre barn är inskrivna i fritidshem kan
bland annat bero på Covid-19. Fler vårdnadshavare arbetar hemifrån och har då möjligheten
att ha omsorg om sitt barn i hemmet. Då antalet barn varit färre påverkade det intäkten i form
av föräldraavgifter att bli lägre än budgeterat, 0,1 miljoner kr.
Den största avvikelsen på intäktssidan är försäljning av verksamhet där det är en negativ
avvikelse på 1,9 miljoner kr. Då volymerna varit lägre än förväntat finns ett överskott på köp
av verksamhet på 2,5 miljoner kr. Personalkostnaderna inom verksamheten visar en mindre
negativ avvikelse på 0,2 miljoner kr. Övriga verksamhetskostnader minskade under året med
0,8 miljoner kr jämfört med budget. Fritidshem i egen regi visar på ett underskott om 2,7
miljoner kronor på grund av framförallt lägre volymer. Trots underskott är resultatet 1
miljon kr bättre än delårsprognosen.
Förskoleklass underskott 1,6 miljoner kronor
Orsaken till underskottet beror framförallt på högre personalkostnader än budgeterat, 3
miljoner kr. Köp av plats ökade mer än budgeterat (0,5 miljoner kr), delvis till följd av elever
från andra kommuner men som också kompenseras genom en ökad intäkt. Det som väger upp
resultatet inom verksamheten är ökade försäljningsintäkter på 0,9 miljoner kr och statsbidrag
på 0,3 miljoner kr. Övriga kostnader minskade med 0,6 miljoner kr jämfört med budget. Inom
egenregin visar enheterna ett negativt resultat om 2,3 miljoner. Avvikelsen består framförallt
av högre personalkostnader än budgeterat. Resultatet är 0,7 miljoner kr bättre än vad som
prognostiserades vid delåret i augusti.
Grundskola underskott 0,9 miljoner kronor
Grundskoleverksamheten visar ett negativt resultat om 0,9 miljoner kr. Verksamheten har haft
färre elever än budgeterat och det ger ett överskott för köp av platser på 3,6 miljoner kr.
Intäkterna blev 7,5 miljoner kr högre än budgeterat och utgörs av statsbidrag på 3,2
miljoner kr, försäljning av platser 4,3 miljoner kr och övriga intäkter på 0,5 miljoner kr.
Personalkostnaderna i verksamheten överskred budget med 12,4 miljoner kronor där större
delen kan kopplas mot undervisningsverksamheten.
Grundskolans egen regi gör ett underskott motsvarande 6,8 miljoner. underskottet består
framförallt av högre personalkostnader än förväntat (13 miljoner). Enheterna har dock erhållit
mer intäkter (6,6 miljoner kr) vilket minskar det totala underskottet. Resultatet i bokslutet är
6,8 miljoner bättre än vid delårsprognosen.
Grundsärskola underskott 1,8 miljoner kronor
Anslaget för grundsärskolan i egen regi har i år minskat från 5,7 miljoner kronor 2019 till
4,97 miljoner kronor 2020. Det innebär en minskning med cirka 700 000 kronor.
Volymökning med 2 elever jämfört med budget. Personalkostnaderna är cirka 1,1 miljoner
kronor högre än budgeterat med anledning av ökat elevantal.
Gymnasieskola underskott 4,3 miljoner kronor
Gymnasieverksamheten gör ett underskott för verksamhetsåret 2020. Centralt ligger ett
underskott på köp av platser om 5,7 miljoner kr. Det är både köp inom egen regi och hos
annan huvudman. Kostnaden för gymnasium köp av utbildningsplats överstiger den
budgeterade kostnaden på grund av att fler elever än budgeterat antagits. Försäljningen av
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platser var också lägre än budgeterat och ger en negativ avvikelse om 6,3 miljoner kr.
Verksamheten erhöll 2 miljoner kr mer i statsbidrag än förväntat. Personalkostnaderna blev
8,4 miljoner kr lägre än budgeterat. Övriga kostnader inom gymnasieverksamheten visar på
underskott om 2,9 miljoner kr. Fride gymnasiet visar ett underskott om 1,6 miljoner kr vilket
är en försämring med 0,7 miljoner kr mot prognosen.
Gymnasiesärskola överskott 930 000
Verksamheten har under året haft något färre elever vilket till stor del har påverkat resultatet.
Lägre personalkostnader och högre försäljningsintäkter än budgeterat är de stora faktorerna.
Grundläggande vuxenutbildning överskott 285 500 kronor
Färre elever än budgeterat är antagna. Det ger ett överskott om 0,1 miljoner för köp av platser.
Verksamheten har också fått statsbidrag som inte var budgeterade på 0,15 miljoner kr.
Gymnasial vuxenutbildning överskott 2 287 100 kronor
Resultatet visar på ett relativt stort överskott. Stora delar finansieras av statsbidrag och som
söks tillsammans med andra kommuner. I resultatet ligger en uppbokning på 1,5 miljoner
kronor för återbetalning av del av statsbidraget. Detta på grund av att det inte anordnats lika
många utbildningsplatser som samarbetskommunerna ansökte om. Trots den återbetalningen
har verksamheten fått in 1,9 miljoner mer än budgeterat i statsbidrag.
Under året har verksamheten köpt fler platser än budgeterat (-1,6 miljoner kr) men även sålt
fler platser än förväntat (1,3 miljoner kr). Personalkostnaderna har också varit lägre än
budgeterat (0,5 miljoner kr).
SFI underskott 1 752 000 kronor
Den största orsaken till underskottet är minskade ersättningar från migrationsverket. Bidraget
blev 0,8 miljoner kr lägre än budgeterat. Kostnaden för köp av platser ökade med 0,9
miljoner kr jämfört med budget
Övergripande verksamhet överskott 3 400 000 kronor
Överskottet utgörs av personalvakanser och minskade lokalkostnader. Inom alla ovanstående
verksamheter ligger centrala enheters kostnader och särredovisas här nedan.
Kostenheten överskott 3 200 000 kronor
Kostenheten visar ett överskott om 3,2 miljoner kr för verksamhetsåret 2020. Överskottet
beror på minskade inköp av livsmedel samt lägre personalkostnader än förväntat.
Elevhälsan överskott 1 800 000 kronor
Elevhälsan arbetar inom det flesta av nämndens verksamheter och lämnade verksamhetsåret
2020 med ett överskott om 1,8 miljoner kr. Överskottet beror framförallt på lägre
personalkostnader än budgeterat.
Administrationen överskott 1 445 000 kr
Skolskjutsarna har under verksamhetsåret kostat 0,7 miljoner kr mindre än budgeterat.
Personalkostnader blev 0,7 miljoner kr lägre än budgeterat vilket beror på att personal gått ner
i tid och sjukskrivningar.
5.8.1 Ekonomiska effekter av covid-19
Förskola
Inom förskoleverksamheten har effekterna visat sig genom något högre personalkostnader och
inköp av material såsom visir, handsprit och annan skyddsutrustning. Verksamheten har även
fått ökade kostnader i form av digitala verktyg. Effekterna på ekonomin har dock varit lägre
då barnen varit hemma i större omfattning än frånvarande personal.
Fritidshem, förskoleklass, grundsärskola och grundskola
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Kostnaderna utgörs främst av personalkostnader i form av vikarier inom samtliga
verksamheter. Resurser vid omvänd distansundervisning där lärare i riskgrupp undervisat
hemifrån. En mindre del är inköp av material.
Gymnasiet och gymnasiesärskolan
Under hösten anlitas av kommunen upphandlat städföretag för extra städning på grund av
Covid-19. Matersättning kommer att utgå till elever i årskurs 2 och 3, som underperioden
vecka 35-38 läst på distans varannan vecka. Övriga kostnader är inköp av teknisk utrustning
och anlitande av vikarier.
Barn- och utbildningskontoret
Under hösten hyrdes en konsult in för att komma ikapp med arbetsuppgifter som ligger efter
med anledning av Covid-19.
Barn- och elevhälsa
Minskade kostnader med anledning av Covid-19. Inga vikarier tas in i verksamheten vid
ordinarie personals frånvaro.
Ekonomiska effekter i samband med Corona

Ekonomiska
effekter
helår, tkr

Bokförda kostnader:
Förskola

-96,6

Fritidshem

-537

Förskoleklass

-65,7

Grundskola

-1 553,9

Grundsärskola

-106,2

Gymnasieskola

-649,4

Gymnasiesärskola
Övergripande verksamhet

-5,6
-230,1

Ej bokfört:
Grundskola
Summa

-1 938
-5 182,5

5.8.2 Innebär bokslutet ett underskott jämfört med budget?
Förskola
Förskola i egen regi visar ett underskott som främst beror på färre inskrivna barn samt att
planerad omorganisation av enheten Omsorg på obekväm arbetstid uteblev. Verksamheten har
haft svårt att vidta åtgärder för att nå en budget i balans under året då den totala kostnaden för
enheten omsorg på obekväm arbetstid beräknades lägre i budgetarbetet inför 2020.
Grundskola egen regi
Grundskola i egen regi visar ett underskott på 6728 tkr. Underskottet i grundskolan har under
året minskat utifrån vidtagna åtgärder.
.Åtgärder:






Minskade administration och ledning
Avveckling av caféverksamhet
Genomlysning av studiehandledningstimmar
Återhållsamhet med att sätta in vikarier omfördelning inom befintlig verksamhet
Beviljande av tjänstledigheter utan att tillsätta vikarier
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Rättning av kontering Covid -19
Avslut av tidsbegränsade anställningar
Effektivisering och uppdelning av enheten för karriärvägledning
Organisatoriska förändringar med samordningseffekter
Styrning och ledning av grunduppdraget och funktioner utifrån nyckeltal och timplan

Grundskolorna i Håbo kommun består av en eller två paralleller förutom Futurum som är 3-4
paralleller, vilket gör att det är svårt att skapa effektiva lösningar i organisationen som helhet.
Rektorer har sparat på allt som inte är lagstadgat. Anpassning till en slimmad
ledningsorganisation har genomförts på alla skolor.
Grundsärskolan egen regi har ett underskott på 2344 tkr. Elevpengen för skolformen
minskade för några år sedan vilket gör att underskott har uppkommit då vi nu mest har elever
från egen kommun.
Fritidshem egen regi
Fritidshem i egen regi visar underskott på 2739 tkr. Beräkning av antalet elever har inte varit
överensstämmande med utfallet. Vid nästkommande budget ser skolorna över sina beräknade
kostnader och gör anpassningar i den mån det är möjligt. Osäkerheten beträffande volymer
kopplat till pandemin gör att svårigheter att anpassa personalresurser finns.
Förskoleklass egen regi
Förskoleklass i egen regi visar underskott på 2285 tkr. En risk- och konsekvensanalys av
nuvarande organisation utifrån uppdraget genomförs. Förslag tas fram på möjlig
effektivisering med ökat elevantal i grupperna och minskning av personalresurser samt
beskrivning av konsekvenser för organisationen. Resultatet av analysen används i
budgetarbetet inför 2021.
Gymnasieskola, gymnasiesärskola, grundläggande vuxenutbildning och gymnasial
vuxenutbildning
Prognosen indikerar inget underskott totalt sett inom dessa verksamheter.
Svenska för invandrare, SFI
SFI har anslagsbudget och är en rättighetsutbildning. Det medför att alla sökande med rätt till
utbildningen antas. Verksamheten visar ett underskott om 1,7 miljoner kr. Verksamhetens
resultat ligger i linje med prognosen i augusti. Andelen studerande med låg utbildningsnivå
och med behov av det längre utbildningsspåret ökat i kommunen. Därav satsar förvaltningen 1
miljon kr under 2021 för att möta efterfrågan och behovet.
5.8.3 Nämndens behandling av ekonomiuppföljning
Dnr 2020/00008
Oktoberprognos, underskott 11,5 miljoner kronor
Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljningen för oktober 2020 och uppdrar
till förvaltningen att förstätta arbetet med åtgärder som minskar underskottet.
BOU § 111 Dnr 2020/00010
Delårsrapport augusti 2020, underskott 19,4 miljoner kronor
Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsuppföljningen augusti 2020 och
uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbetet med att minska underskottet.
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2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.
BOU § 47 Dnr 2020/00008
Delårsuppföljning per mars 2020, underskott 30,1 miljoner kronor
Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsuppföljning per mars 2020 och ger
förvaltningen i fortsatt uppdrag att redovisa åtgärder för att nå en budget i balans.
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en ändring av Delårsuppföljning mars 2020
görs under punkt 2.1, rubrik grundskola och Åtgärder:




1-3 stryks.
4 formuleras om till "Slå ihop små klasser till större på cirka 30 elever. Svårt att
genomföra på grund av lokalernas storlek".
5 stryks.

BOU § 49 Dnr 2019/00234
Beslut gällande enheten omsorg på obekväm arbetstid
Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att upphäva beslut från 2020-01- 29 § 7
gällande omorganisation av enheten Omsorg på obekväm arbetstid.
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att upphäva beslut från 2020-02- 26 § 31
gällande uppdraget att undersöka alternativ för att på ett kostnadseffektivt sätt lösa
barnomsorg för barn 1- 5 år under nattetid, som ett komplement till redan beslutad
verksamhet för omsorg på obekväm arbetstid.

5.9 Investeringsredovisning
Avvikelse
budget/
bokslut

Bokslut
2019

Budget
2020

3 750 755

4 686 000

0

-4
686 000

Blås och stråkinstrument

76 067

0

0

0

Teknisk utrustning

99 972

0

0

0

Nya bänkar o stolar

150 410

0

0

0

IT-utrustning

52 359

0

0

0

IT-utrustning

57 158

0

0

0

IT investering Grundskola

0

100 000

159 971

59 971

IT invest Förskola

0

50 000

50 925

925

Gröna Dalen IT

0

110 000

0

-110 000

Futurum IT

0

1 000 000

542 383

-457 617

Västerängen IT

0

100 000

83 802

-16 198

Slottskolan IT investerin

0

0

66 438

66 438

viby IT

0

0

65 502

65 502

Möbler förskolan

387 780

0

0

0

Klassrumsmöbler

58 192

0

0

0

Tkr
Bortbyggande av skola 2000
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Tkr

Bokslut
2019

Budget
2020

Avvikelse
budget/
bokslut

Bokslut
2020

Nya möbler efter renov.

82 886

0

0

0

(GS)Nya Bänkar o stolar

193 111

0

0

0

Bänkar o slöjdmaskiner

271 099

0

0

0

Elevskåp

121 487

0

0

0

48 211

0

0

0

117 371

0

0

0

Skåp skärmar mm

21 125

0

0

0

Skolbänkar o stolar

50 138

0

0

0

Förvaringsskåp

41 208

0

0

0

347 070

0

0

0

Nya möbler till förskolan

0

250 000

222 034

-27 966

Nya möbler skolan

0

188 000

139 843

-48 157

Slottskolan möbler utr

0

105 000

106 418

1 418

Vibyskolan möbler utr

0

180 000

126 873

-53 127

GD möbler utr

0

174 000

57 482

-116 518

Västeräng skolmöbler

0

1 620 000

0

-1
620 000

Futurm möbler nya lokal

0

2 250 000

2 427 967

177 967

Skogsbryner möbler ny lko

0

1 500 000

0

-1
500 000

Futurum möbler utrust

0

300 000

300 000

0

Kostenhet maskiner invent

0

130 000

114 519

-15 481

Arbetsplatser pedagogcent

46 227

0

0

0

Gransäter personalmöbl

0

100 000

0

-100 000

Slottsk personalmöbl

0

85 000

0

-85 000

Västeräng personalmöbler

0

150 000

73 876

-76 124

FU Personalmöbler

0

150 000

141 147

-8 853

GD matsal möbler

0

0

226 519

226 519

5 972 626

13 228 00
0

4 905 699

-8
322 301

Matsalsmöbler
Elevmöbler

(GYM) Nytt klassrum

Summa

Överförs
till 2021

Överförs
till 2022

1 620 00
0

1 500 00
0

76 124

3 484 62
7

5.10 Kommentarer till investeringsredovisning
Totalt sett har förvaltningen gjort investeringar på 4,9 miljoner under 2020
Förskola
Ingen investering gjord för Skogsbrynet på grund av försenat byggprojekt. Dessa medel
ämnar nämnden föra över till 2021.
Planerade inköp av inventarier för att anpassa och utveckla lärmiljöer ur barns perspektiv på 9
avdelningar har genomförts enligt löpande övergripande plan.
Grundskola
Investeringar i form av IT utrustning har gjorts under året för 1 mkr.
Verksamhetsanpassningar och inköp av möbler och inventarier har gjorts till en kostnad av
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3,2 mkr. Alla tänkta investeringar har inte hunnit göras och nämnden önskar att föra över
medel för Västerängen, Gransäter och Slottsskolan.
Övrigt
Verksamheterna kommer att investera en del i slutet av året men kommer begära att få flytta
över ej förbrukade medel mellan åren. Det rör framförallt projekten som ligger på förskolan
Skogsbrynet (Ängsbacken), kostenheten, Västerängsskolan, Futurum och Vibyskolan.
Medel som önskas föras över till 2021:
Projekt 3525: 288 503,56 kr Etapp1 blev klar vid årskiftet och det finns leveranser/fakturor
som ska bokas på 2021 och även en del kompletteringar där behovet märktes först efter flytten
till nya lokaler.
Projekt 3746: 1 620 000 kr, Ombyggnadsprojektet har ej startat ännu
Projekt 3827:76 124 kr. Utrustning till slöjden skulle köpas 2020. Det fanns ingen lärare
under hösten, ny lärare har anställts från januari och slöjdbänkar/utrustning är beställt januari
2021.
Projekt 3748: 1 500 000 kr. Projektet har försenats och ej startat ännu
Totalt 3 484 627 kr önskas föras över till 2021

5.11 Intern kontroll
Resursfördelningen sker utifrån identifierade behov, uppföljning till nämnden innefattar
analys av skillnader mellan skolenheter.




Resursfördelningen grundar sig på socioekonomiska faktorer. En fördjupad analys av
resursfördelningen relaterat till elevresultat planeras ske under 2021.
Verksamhetschef för grundskola har riktat medel utifrån behov kopplat till behov av
extraordinära stödbehov för enskilda elever och grupper av elever.
Samverkan för bästa skola är en insats i samarbete med Skolverket som ger underlag
för att identifiera behov och rikta medel.

Säkerställa att det finns intern kontroll gällande ekonomi.


Under 2020 har detta inte fungerat tillfredsställande.

Former för uppföljning och kontroll i förhållande till privata utförare inom vuxenutbildningen
inklusive SFI



Plan för insyn och uppföljning är uppdaterad för att åtgärda de brister som påtalades i
intern kommunrevision
Nämndens årshjul är uppdaterat med halvårsvisa rapporter av insyn och uppföljning av
vuxenutbildningen.

Betyg och bedömning av nationella prov i grundskolan


Inga nationella prov har genomförts 2020 p g a pandemin.

Säkerställa att arbetet med elever i behov av mer utmaningar och stimulans struktureras.


Ett utkast till rutin för grundskolan togs fram 2020.

5.12 Valfrihet och konkurrens
Det fria skolvalet är en grundläggande rättighet för barn och elever i Håbo kommun.
I Håbo finns fem fristående förskolor, tre fristående dagbarnvårdare och tre fristående
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grundskolor. Inom gymnasiet finns samverkansavtal där elever folkbokförda i Håbo går i
andra gymnasieskolor.
I förskolans verksamhet finns totalt 1328 barn. Av dem går 82 procent i kommunala förskolor
och 18 procent, i fristående förskolor.
I grundskolans verksamhet finns totalt 3152 elever. Av dem går 82 procent i kommunala
grundskolor och 18 procent i fristående grundskolor.
I gymnasieskolans verksamhet finns totalt 938 gymnasieelever. Av dem går 45 procent på
Fridegårdsgymnasiet. Övriga 55 procent finns 2019 hos ca 70 olika utbildningsanordnare.
Cirka 28 procent av eleverna som går på Fridegårdsgymnasiet är folkbokförda i annan
kommun.

5.13 Statlig ersättning flyktingmottagande (bilaga endast till nämnd)
Sedan 2016 är alla kommuner skyldiga att ta emot nyanlända och skyddsbehövande enligt
bosättningslagen. Migrationsverket betalar schablonersättning för varje individ under två år
vilken bland annat ska täcka: samhällsorientering, andra kommunala insatser för att underlätta
etablering i samhället, mottagande och praktisk hjälp vid bosättning, särskilda
introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola, fritidshem, barnomsorg med mera,
utbildning i svenska för invandrare, anpassad kommunal vuxenutbildning för nyanlända som
omfattas av förordningen om etableringsinsatser, tolk, vissa kostnader för ekonomiskt bistånd
och administration.
Barn och utbildningsnämnden har fått en fördelning av schablonersättningen på 1 279 000
kronor enligt beslut KS§184 2020-09-14 och redovisar nedan hur medlen använts.
Pengarna fördelade på verksamhet 47611 (SFI) 684 626 kr och 47211 (Vuxenutbildning)
595 327 kr.
Håbo kommun har en skyldighet enligt skollagen att erbjuda alla behöriga utbildning i
svenska för invandrare. Under 2020 genomgick sammanlagt 169 elever en eller flera kurser i
svenska för invandrare. Det var något lägre än året innan. Sammantaget har eleverna studerat
281 kurser under 2020.
Alla behöriga sökande har beretts plats och hänsyn till de sökandes behov av anpassning till
arbete eller andra utbildningar har tagits, bl.a. till vilken utbildningsanordnare eller i vilken
studieform som de sökande bedrivit sina studier.
Håbo kommun bedrev fram till halvårsskiftet utbildning i svenska för invandrare genom en
utbildningsanordnare på entreprenad, men ingick under 2020 ett samverkansavtal med
Upplands-Bro kommun om vuxenutbildning, bland annat svenska för invandrare. Avtalet med
Upplands-Bro kommun trädde i kraft vid halvårsskiftet.
Undervisningen har under året påverkats av pandemin. Undervisningen i svenska för
invandrare gick över till fjärr-/distansundervisning under våren 2020. Alla eleverna i svenska
för invandrare hade kontinuerligt undervisning på plats vid varje vecka. Fjärr/distansundervisning har fortsatt med Upplands-Bro som huvudman, men med stöd och
uppföljning på plats, i första hand för elever i studieväg 1.
Andelen elever med kortare studiebakgrund har ökat, och andelen studieväg 1-elever uppgick
2020 till 40 %. Från 2015 till 2020 har medelantalet studieår i hemlandet sjunkit från 12 till 9
år för studeranden i svenska för invandrare.
Håbo vuxenutbildning erbjuder studie- och yrkesvägledning för att kartlägga elevernas
studiebakgrund, önskemål om framtida yrkesval eller kommande studier för att möta elevens
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önskemål och samhällets behov.
Håbo vuxenutbildning samverkar med kommunens socialförvaltning för att eleverna snabbare
ska komma i studier och för att bättre kunna följa upp närvaro och studieresultat.

5.14 Förväntad utveckling
Rekrytera och behålla kompetent personal
Barn- och utbildningsförvaltningen står inför stora utmaningar gällande behöriga lärare i både
förskola och skola, beroende på stora pensionsavgångar och krav på kompetens. Enligt
Skolverket behöver omkring 188 500 lärare och förskollärare examineras från
lärarutbildningen fram till 2033, för att täcka behovet i riket. Med dagens nivåer av antal
nybörjare och andel studenter som tar examen kommer omkring 144 000 examineras till
2033. Jämfört med Skolverkets förra lärarprognos innebär det att den beräknade framtida
bristen minskar, men läget är fortsatt bekymmersamt. Behovet för skolor och förskolor att
rekrytera nya lärare och förskollärare kommer även fortsättningsvis vara stort, framförallt de
närmaste fem åren.
Kontinuitetshantering
Ökade krav på kontinuitetshantering vid samhällsstörning, gör att såväl förvaltning som
enskilda enheter behöver arbeta med att ta fram kontinuitetsplaner för att minska sårbarheten.
Digitalisering
Digitaliseringen ökar vilket ställer större krav på organisationen. De flesta nationella prov
väntas bli obligatoriskt att genomföra digitalt inom närmsta åren (2023). Redan nu genomför
våra åk 9 uppsatsdelarna i svenska och engelska digitalt . Andra administrativa processer
behöver digitaliseras, och system behöver prata med varandra för att effektivisera
hanteringen. Ökade behov och krav på digital hantering såväl externt som internt medför
ökade behov av administrativa stödsystem.
Ökande barn- och elevkullar - åldrande hus och lokaler
Ökat antal barn och elever kommer att ställa högre krav på förskole- och skolplatser.
Byggnader behöver ses över och/eller byggas om, samt nya byggnader behövs för att möta
kommande behov. Inom grundskolan har flera skolor ett högt söktryck och behovet är större
än antal platser. I vissa årskurser finns få lediga platser på enstaka skolor, för övrigt är det
fullt. Fridegårdsgymnasiets höga söktryck gör att konkurrensen om platserna ökar.
Lagar och förändringar
Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020, vilket ställer höga krav på att få med barnets
perspektiv i alla beslut, såväl i barn- och utbildningsnämnden som i hela Håbo kommun.
Rutiner behöver skapas i alla processer för att möjliggöra detta.
En utmaning är också den förändrade timplanen med omfördelning från elevens val till
matematik och idrott, som medför ett rekryteringsbehov av en redan svårrekryterad kategori
lärare, samt ökade lönekostnader.
Förändringar i kurs- och ämnesplaner, 1 juli 2021.

5.15 Bilagor
Bilaga 1: SWOT-analys
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6 Vård- och omsorgsnämnden
6.1 Sammanfattning
Den enskilt största händelsen inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde i år är att
hantera konsekvenserna av den pågående pandemin. Alla verksamheter inom nämndens
område har påverkats direkt eller indirekt. Året har präglats av att minska smittspridning och
hitta nya sätt och metoder och anpassa dessa former för att möta brukare, anhöriga och
medarbetare. Distansarbete och digitala möten har blivit en del av förvaltningens ordinarie
verksamhetsuppdrag. Kärnuppdraget, tillgängligheten och utredningstid mot kommunens
medborgare har påverkats negativt. Pandemin har även medfört att delar av förvaltningen har
lagt ordinarie arbetsuppgifter åt sidan för att fokusera på nya uppgifter inom kommunens och
förvaltningens krisledning. Samverkan med region och primärvård har också intensifierats
under pandemin.
Även om förståelsen varit hög för att de vidtagna åtgärderna varit nödvändiga har flera av
nämndens målgrupper och medarbetare drabbats hårt av pandemin. Många har varit rädda och
oroliga och allt för många har också tvingats till en oönskad isolering. Det stora fokuset på att
begränsa smittspridning och åtgärder kopplade till det arbetet har medfört begränsningar i
möjligheten att utföra kärnuppdraget i nämndens verksamheter. Trots detta har nämndens
verksamheter ändå klarat att bedriva utvecklingsarbete under året.
Nämnden redovisar ett överskott med cirka 20 miljoner kronor jämfört med budget. Covid-19
har under året skapat en ekonomisk oförutsägbarhet. Pandemin har medfört överskott i
verksamheter som inte kunnat bedrivas på grund av smittrisk, men också underskott i andra
verksamheter, vilka till stor del kompenseras av statsbidrag. Både lägre volymer i en del av
nämndens verksamheter samt att staten ersatt sjuklöner påverkar utfallet positivt.
Sammantaget innebär detta ett överskott av engångskaraktär som inte hade funnits ett år med
verksamhet i ordinarie drift.

6.2 Uppdrag och ansvarsområde
6.2.1 Uppdrag och ansvarsområde
På uppdrag av kommunfullmäktige ska vård- och omsorgsnämnden tillgodose
kommuninvånarnas behov av vård, omsorg, stöd och service enligt gällande regelverk.
Vård- och omsorgsnämndens verksamhet regleras främst av bestämmelser i:












Socialtjänstlag (2001:453)
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
Kommunallag (2017:725)
Förvaltningslag (2017:900)
Barnkonventionen (2018:1197)
SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
SOSFS 2014:5, om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU,
LVM och LSS
SOSFS 2014:4, om våld i nära relationer

Därutöver tillkommer även annan lagstiftning och föreskrifter, nationella riktlinjer samt
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kommunala styrdokument. Nämnden har det politiska ansvaret för verksamhet inom
äldreomsorgen, omsorgen om funktionshindrade, vård och stöd till långvarigt psykiskt sjuka
och kommunal hälso- och sjukvård. Vård- och omsorgsnämnden ansvarar även för personal-,
ekonomi- och målsättningsfrågor samt utvärdering och utveckling av verksamheten.

6.3 Väsentliga händelser
Den enskilt största händelsen inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde i år är att
hantera konsekvenserna av den pågående pandemin. Alla verksamheter inom nämndens
område har påverkats direkt eller indirekt. Året har präglats av att minska smittspridning och
hitta nya sätt och metoder och anpassa dessa former för att möta brukare, anhöriga och
medarbetare. Distansarbete och digitala möten har blivit en del av förvaltningens ordinarie
verksamhetsuppdrag. Kärnuppdraget, tillgängligheten och utredningstid mot kommunens
medborgare har påverkats negativt. Pandemin har även medfört att delar av förvaltningen har
lagt ordinarie arbetsuppgifter åt sidan för att fokusera på nya uppgifter inom kommunens och
förvaltningens krisledning. Samverkan med region och primärvård har också intensifierats
under pandemin.
Folkhälsomyndigheten gick ut med nya rekommendationer där anställda rekommenderades att
vara hemma från arbetet vid minsta tecken på förkylningssymtom. Rekommendationen bidrog
till en hög frånvaro av anställda inom olika verksamheter. Anställda som bedömdes tillhöra
riskgrupper arbetsbefriades. Nämnden startade en central bemanningsenhet och prioriterade
vilka verksamheter som skulle stängas för att minska smittspridning och förse mer
personalintensiva verksamheter med vikarier. Samverkan med personalavdelning bidrog
också till att tillgodose behovet av personal för att utföra nämndens kärnuppdrag.
I månadsskiftet mars, april infördes besöksförbud på kommunens äldreboenden för att minska
risken att de boende skulle smittas av coronaviruset. En rad aktiviteter har genomförts av
nämndens utförarverksamheter och civilsamhället för att underlätta isoleringen. En utökad
samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen har också bidragit till att nämnden kunnat
fortsätta att erbjuda aktiviteter och underhållning. Åtgärder vidtogs för att kunna erbjuda
besök utomhus vid så kallade nys-skydd och när besöksförbudet hävdes infördes åtgärder för
att kunna genomföra säkra besök även inomhus, där anhöriga erbjöds skyddsutrustning vid
besöket.
Förvaltningsledningen och samtliga chefer inom utförarverksamheterna har under delar av
året arbetat på helgerna för att bidra till ett närvarande ledarskap och hantera den mängd av
frågor som uppstått från medborgare, anhöriga, brukare, övriga myndigheter och anställda.
Även biståndsenheten har varit bemannad på helger och röda dagar under delar av året för att
möta upp det ökade behovet. Enheten har också fått arbeta mycket intensivt med att hitta
alternativa lösningar för enskilda individer som inte kunnat få sina vanliga insatser
verkställda.
Ett stort fokus har lagts på att, via kommunens hemsida, kommunicera ut till
kommuninvånarna vilka åtgärder nämnden vidtagit på grund av pandemin.
Även om förståelsen varit hög för att de vidtagna åtgärderna varit nödvändiga har flera av
nämndens målgrupper och medarbetare drabbats hårt av pandemin. Många har varit rädda och
oroliga och allt för många har också tvingats till en oönskad isolering. Det stora fokuset på att
begränsa smittspridning och åtgärder kopplade till det arbetet har medfört begränsningar i
möjligheten att utföra kärnuppdraget i nämndens verksamheter.
Trots pandemin har nämndens verksamheter också arbetat med utvecklingsarbete under året.
Utöver nya arbetssätt, riktlinjer och rutiner har samverkan över verksamhetsgränserna
utvecklats, likaså arbetet med olika digitala lösningar. Ett nytt larmavtal har tecknats och nya
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larm har installerats i både ordinärt boende och på särskilda boenden för äldre. Daglig
verksamhet LSS har flyttat och kunnat inreda ett antal upplevelserum. En central
bemanningsenhet har inrättats. Dagverksamhet för personer med demenssjukdom har flyttat
till nya och för målgruppen bättre anpassade lokaler. Planeringssystemet i hemtjänsten har
uppgraderats, projektet träning på distans har påbörjats och digitala inköp i hemtjänsten har
startat. Biståndsenheten har arbetat med delvis nya och anpassade arbetssätt, med kortare
beslut och fler uppföljningar samt digitala möten, även med klienter.
Vi har under året också upphandlat en hel enhet om nio platser i särskilt boende för äldre i
Enköping och därmed kunnat verkställa fler beslut. Även fyra korttidsplatser upphandlades
under året för att tillgodose behov under tiden vår egen korttidsverksamhet var stängd.
Projektering och förstudier för två nya äldreboenden har genomförts, likaså förstudier och
projektering för två nya gruppbostäder och en ny servicebostad LSS. Planering och
förberedelse för övertagande av verksamheten i hus två på Pomona genomfördes under
hösten. Byggandet av det särskilda boendet för äldre på Västerhagsvägen har påbörjats och
planering för verksamhetsdrift har gått in i ett mer intensivt skede.

6.4 Uppföljning kvalitet och mål
6.4.1 Perspektiv: Målgrupp
6.4.1.1 Utvecklingsmål: Utveckla nämndens arbete med att skapa möjligheter för den
enskilde att tillvarata sina egna förmågor

Delvis uppfyllt
Analys
I socialtjänstlagens portalparagraf står det:
"Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala
situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser."
Socialtjänstlag (2001:453)
Nämndens verksamheter är komplexa och spänner över en stor mängd olika inriktningar och
det är individens behov och förutsättningar som ska vara en avgörande utgångspunkt i
planeringen av insatserna. Tillsammans ställer det stora krav på kompetens hos medarbetare
och ledning för att kunna erbjuda en individualiserad stöd- service- och omsorgsverksamhet
som ger den enskilde individen möjlighet att ta tillvara sina egna resurser.
Den pågående pandemin har kraftigt begränsat förvaltningens möjligheter att arbeta med
utvecklingsfrågor då resurserna i huvudsak gått till att hantera den rådande krisen. I
förvaltningens arbete ingår det dock alltid att arbeta för att frigöra den enskildes egna resurser
och det arbetet fortlöper både i kontakten med enskilda och i handläggningen av enskilda
ärenden.
Inom nämndens verksamhetsområde har förvaltningen i begränsad omfattning kunnat arbeta
vidare med att tillföra kompetensresurser och genomföra kompetensutvecklingsinsatser.
Förvaltningens analys som lämnades i samband med delårsprognosen kvarstår och
förvaltningen bedömer att utvecklingsarbetet kommer att behöva fortskrida även under år
2021.
Nyckelindikator

Utfall 2019

Måltal

Utfall

Måluppfyll
nad

Redovisningen kommer att ske utifrån den
horisontella tillitsbaserade styrmodellen i en löpande
dialog mellan förvaltning och nämnd.
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Dialog med nämnden har genomförts både vid ordinarie nämndmöten och i samband med
delårsrapport samt vid träffar för arbete med mål och internkontrollplan för 2021. Formerna för
dialog med nämnden behöver dock utvecklas och bli mer strukturerade.

6.4.2 Perspektiv: Verksamhet
6.4.2.1 Utvecklingsmål: Kvalitetssäkrad dokumentation i individärenden inom
nämndens verksamheter

Bedömning
Delvis uppfyllt
Analys
Intern- och egenkontroller har visat att kvaliteten i dokumentationen i individärenden varierar
i kvalitet. Egenkontroller behöver också utvecklas och bli mer systematiska för att bidra till en
kvalitetssäkrad dokumentation i alla led. Det finns fortsatt behov av att utveckla
verksamheternas arbete med dokumentation och behoven bedöms se olika ut inom olika
verksamheter.
Vid genomgång av rapporterade avvikelser framkommer vissa brister inom området
dokumentation. Om medarbetarna bättre kunnat dokumentera och ta del av dokumentationen
på plats hade vissa avvikelser kunnat undvikas. Förvaltningen konstaterar att det också finns
ett behov av att utveckla den digitala tekniken för att kunna dokumentera hos brukaren som
ett led att säkra kvaliteten och minska risken för avvikelser.
Årets pandemi har gjort att verksamheterna i mycket begränsad omfattning haft möjlighet att
genomföra insatser för att kunna uppnå målet om en kvalitetssäkrad dokumentation.
Förvaltningen analys som lämnades i delårsrapporten kvarstår därför och förvaltningen kan
konstatera att det finns ett fortsatt behov av att arbeta med att kvalitetssäkra dokumentationen
inom nämndens verksamheter även under år 2021.
Nyckelindikator

Utfall 2019

Måltal

Utfall

Måluppfyll
nad

Redovisningen kommer att ske utifrån den
horisontella tillitsbaserade styrmodellen i en
löpande dialog mellan förvaltning och nämnd.

Dialog med nämnden har genomförts både vid ordinarie nämndmöten och i samband med
delårsrapport samt vid träffar för arbete med mål och internkontrollplan för 2021. Formerna för
dialog med nämnden behöver dock utvecklas och bli mer strukturerade.
6.4.2.2 Utvecklingsmål: Utveckla och förstärka nämndens systematiska kvalitet- och
utvecklingsarbete

Bedömning
Delvis uppfyllt
Analys
Förvaltningens arbete med att utveckla det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet har i
hög grad påverkats av den rådande pandemin. Mycket av det planerade arbetet har inte kunnat
genomföras och fokus har istället lagts på att kvalitetssäkra rutiner, riktlinjer och arbetssätt
under pandemin.
Trots omställningen har förvaltningen arbetat fram en modell för kvalitetsberättelse som i
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likhet med den årliga patientsäkerhetsberättelsen beskriver kvalitetsarbetet inom insatser som
ges enligt SoL och LSS. Riktlinjen gällande kvalitetsledningssystem har reviderats och
processkartläggningen har fortsatt i mycket begränsad omfattning.
Förvaltningens analys från delårsrapporten kvarstår och förvaltningen bedömer att
utvecklingsarbetet behöver fortsätta även under 2021.
Nyckelindikator

Utfall 2019

Måltal

Måluppfyll
nad

Utfall

Redovisningen kommer att ske utifrån den
horisontella tillitsbaserade styrmodellen i en
löpande dialog mellan förvaltning och nämnd.

Dialog med nämnden har genomförts både vid ordinarie nämndmöten och i samband med
delårsrapport samt vid träffar för arbete med mål och internkontrollplan för 2021. Formerna för
dialog med nämnden behöver dock utvecklas och bli mer strukturerade.

6.5 Volym- och resursmått
6.5.1 Volymmått
Mått

Budget
2020

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Antal brukare i kommunens hemtjänst, egen regi

261

396

0

460

Antal brukare inom hemtjänsten, totalt

405

513

0

555

Antal brukare som har trygghetslarm

399

458

0

495

89 133

102 985

0

115 000

Antal biståndsbedömda timmar inom hemtjänsten

Kvalitetssäkring av data i verksamhetssystemet går inte att säkerställa. Därför väljer
förvaltningen att inte redovisa volymmått för helår 2020. Trots brister i statistikuttag gör
förvaltningen bedömningen att det, jämfört med tidigare år, är färre antal brukare med
hemtjänstinsatser, färre biståndsbedömda timmar och fler brukare med enbart insatsen
trygghetslarm.
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6.6 Resultaträkning och ekonomisk analys
tkr

Bokslut
2019

Budget
2020

Bokslut
2020

Avvikelse
budget/bok
slut

Externa intäkter

55 614

56 940

78 307

21 367

Interna intäkter

24 982

27 935

25 478

-2 457

Summa intäkter

80 596

84 875

103 785

18 910

-72 362

-83 383

-82 848

535

-198 625

-217 734

-219 239

-1 505

Övriga kostnader

-44 526

-46 117

-47 031

-914

Interna kostnader

-38 911

-44 285

-41 278

3 007

Summa kostnader

-354 424

-391 519

-390 396

1 123

Resultat

-273 828

-306 644

-286 611

20 033

Verksamhetsköp, bidrag, material
Personalkostnader

Nämndens externa intäkter är cirka 21,4 miljoner kronor högre än budgeterat. Intäkterna är till
stor del högre än budgeterat då nämnden kunnat söka statsbidrag för merkostnader till följd av
covid-19. Statsbidraget, som delvis erhållits och delvis förväntas, motsvarar cirka 17,7
miljoner kronor. Intäkter i form av statsbidrag finns i stor del av nämndens verksamheter.
Staten har under året ersatt sjuklöner vilket påverkar de externa intäkterna positivt med cirka
4,5 miljoner kronor. De externa intäkterna för måltider är lägre än budgeterat till följd av
covid-19 som medfört stängd restaurang under stor del av året samt delvis reducerat antal
vårdplatser. Jämfört med föregående år är de externa intäkterna markant högre till följd av
statsbidrag för merkostnader samt kompensation för sjuklöner.
De interna intäkterna är lägre jämfört med budget och ungefär i nivå med föregående års
utfall. De lägre interna intäkterna beror till stor del på lägre volymer kommunal hemtjänst än
förväntat.
Kostnaden för verksamhetsköp är ungefär i nivå med budgeterat även om stora variationer
finns inom nämndens område. Kostnaden för särskilt boende äldre är lägre på grund av
försenad upphandling av boendeplatser och ett lägre avtalspris. Korttidsboende för barn och
unga enligt LSS visar markant lägre kostnader till följd av senarelagda insatser till följd av
covid-19, men också avböjda insatser. Färdtjänst redovisar ett överskott till följd av lägre
resande nästintill enbart orsakat av covid-19. Behovet att köpa korttidsplatser externt har varit
högre till stor del till följd av att korttidsboende i egen regi under delar av året varit stängt på
grund av covid-19. Personlig assistans enligt LSS har under året ökat vilket medför en högre
kostnad för verksamhetsköp. Jämfört med föregående år är kostnaderna högre för särskilt
boende äldre, korttidsboende äldre, hemtjänst och personlig assistans, medan kostnaderna är
lägre för färdtjänst.
Kostnaden för personal är cirka 1,5 miljoner kronor högre än budgeterat. Inom nämndens
verksamheter finns stora kostnadsskillnader jämfört med budgeterat. Verksamheter som
delvis varit stängda under pandemin redovisar överskott. Andra verksamheter redovisar
merkostnader till följd av covid-19 för bemanning, dessa kostnader kompenseras till stor del
av statsbidrag. Högre personalkostnader finns inom särskilt boende LSS, särskilt boende
äldre, hemtjänst samt hemsjukvård. Lägre personalkostnader återfinns inom daglig
verksamhet LSS, korttidsboende äldre, öppna träffpunkter och arbetsstöd. Jämfört med
föregående år är personalkostnaderna högre främst till följd av helårseffekt i år 2020 för
gruppbostäder som öppnade är 2019, men högre kostnader finns också för särskilt boende
äldre, hemtjänst, särskilt boende LSS och hemsjukvård.
De övriga kostnaderna är högre jämfört med budget. Högre kostnader redovisas för
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förbrukningsmaterial i form av skyddsutrustning som behövt köpas in för att möta
oförutsägbarheten under pandemin vad gäller både tillgång på skyddsmaterial och förväntad
förbrukning. De verksamheter som under delar av året varit stängda redovisar lägre kostnader
för förbrukningsmaterial. Jämfört med föregående år är kostnaderna för skyddsmaterial högre.
Nämndens interna kostnader är lägre jämfört med budgeterat. Den lägre kostnaden beror på
lägre volymer än förväntat av kommunal hemtjänst. Färre elever än budgeterat haft
korttidstillsyn, vilket medför lägre interna kostnader. Jämfört med föregående år är
hyreskostnaden högre då nya verksamheter tillkommit.

6.7 Driftredovisning
Bokslut 2019

Budget 2020

Bokslut 2020

Avvikelse

Nämndverksamhet

-392

-387

-381

6

Nämndadministration

-201

-372

-385

-13

Förvaltningsövergripande

-10 375

-10 908

-12 047

-1 139

Hemtjänst i ord. boende

-46 175

-51 175

-48 572

2 603

Särskilt / annat boende

-71 620

-81 888

-76 671

5 217

Korttidsboende

-13 535

-13 379

-13 077

302

Dagverksamhet

-2 673

-3 551

-2 992

559

Boendestöd

-4 371

-5 046

-4 472

574

Öppen verksamhet

-6 772

-6 923

-7 108

-185

Övr insatser ord. boende

-1 259

-1 233

-1 054

179

Handläggning SoL

-3 909

-4 468

-4 115

353

Personlig assistans

-17 692

-19 050

-18 678

372

Särskilt boende LSS

-41 194

-48 990

-47 708

1 282

Daglig verksamhet LSS

-10 370

-13 330

-11 099

2 231

Övriga insatser LSS

-6 921

-6 197

-3 764

2 433

Handläggning LSS

-1 618

-1 674

-1 825

-151

Färdtjänst

-7 951

-8 530

-5 524

3 006

Hälso- och sjukvård

-26 740

-29 493

-27 004

2 489

Bostadsverksamhet

-58

-50

-135

-85

-273 828

-306 644

-286 611

20 033

Summa

6.8 Kommentarer till driftredovisning
Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett överskott på cirka 20 miljoner kronor jämfört med
budget.
Covid-19 har medfört överskott i verksamheter som inte kunnat bedrivas på grund av
smittorisk, men också underskott i andra verksamheter, underskott som till stor del
kompenseras av statsbidrag. Resultatet innehåller positiva avvikelser då en del volymer inte
motsvarat budgeterad nivå. Staten har ersatt sjuklöner i kommunen vilket också påverkar
utfallet positivt. Detta sammantaget innebär ett överskott av engångskaraktär som inte hade
funnits ett år med verksamhet i ordinarie drift.
Förvaltningen har valt att redovisa personer i riskgrupp, som inte arbetar men erhåller lön,
förvaltningsövergripande för att få kontroll över volymer och utfall. Förvaltningsövergripande
redovisas lägre kostnader till följd av vakanser. Sammantaget redovisas
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förvaltningsövergripande ett underskott.
Kostnaden för hemtjänst i ordinärt boende är totalt cirka 2,6 miljoner kronor lägre än
budgeterat. Antalet köpta biståndsbedömda timmar hemtjänst är lägre till stor del till följd av
covid-19. Många brukare avsade sig insatsen hemtjänst helt eller delvis vilket medfört lägre
volymer. Förvaltningen bedömer också att den lägre volymen hemtjänst till viss del beror på
att personer avvaktat med att ansöka om insatser till följd av rädsla för pandemin.
Nattorganisationen för hemtjänst (som inte ingår i kundval LOV) redovisar ett underskott om
873 000 kronor då budgeterad effektivisering inte går att genomföra till följd av
volymökningar. Trygghetslarm visar lägre kostnader för teknisk utrustning.
Särskilt / annat boende visar ett överskott på 5,2 miljoner kronor jämfört med budget.
Kostnaden för köp av särskilt boende för äldre är lägre på grund av försenad upphandling, juli
istället för april, av en avdelning med nio boendeplatser och ett lägre avtalspris för platserna
än vad som budgeterats. De försenade platserna medför ett något högre behov av att köpa
platser på korttidsboende. För särskilt boende i egen regi redovisas överskott huvudsakligen
till följd av kompenserade sjuklöner samt lägre kostnader för förbrukningsmaterial då stor del
av inköpen genomförts förvaltningsövergripande. Högre kostnader finns för köp av
psykiatriboende som inte tillhandahållits i kommunen.
Verksamheten korttidsboende äldre visar sammantaget ett överskott om cirka 300 000 kronor.
Korttidsboende i egen regi redovisar ett överskott då verksamhet under delar av året varit
stängd på grund av covid-19. Stängningen av kommunens egna korttidsplatser medförde
högre kostnader till följd av ett ökat behov av att köpa platser externt. Kostnaderna blev också
högre då korttidsplatser även köpts i väntan på upphandling av platser i särskilt boende. Även
kostnaden för utskrivningsklara är högre än budgeterat.
Dagverksamhet redovisar totalt ett överskott. Under slutet av år 2020 planerades en ny
dagverksamhet för äldre att öppnas. Då verksamheten inte startat redovisas ett överskott.
Arbetsstöd inom socialpsykiatri redovisar lägre personalkostnader och verksamhetskostnader
då verksamheten till följd av covid-19 inte haft budgeterade volymer. Den befintliga
dagverksamheten för äldre redovisar högre kostnader då en flytt till nya lokaler genomförts
under året.
Boendestöd har till följd av covid-19 inte varit i full drift vilket medför lägre
personalkostnader och lägre verksamhetskostnader. Kostnaderna för lokaler är lägre då en
planerad flytt till nya lokaler inte genomförts under året.
Öppen verksamhet redovisar sammantaget ett litet underskott, men det finns stora variationer
inom områdets olika delar. Restaurang Pomona redovisar lägre försäljningsintäkter då
restaurangen varit stängd under stor del av året. Även intäkter för måltider till särskilt boende
äldre, korttidsboende äldre och hemtjänst har minskat till följd av lägre volymer. Kostnaden
för föreningsbidrag överstiger budget med cirka 100 000 kronor till följd av nämndens beslut
om extra föreningsbidrag för anhörigstöd och funktionsrättsstöd. Nämndens öppna
verksamheter, träffpunkt Pomona och Källans träffpunkt, redovisar lägre
verksamhetskostnader då de under stor del av året varit stängda.
Kostnaden för personliga ombud är lägre jämfört med budget vilket medför ett överskott för
övriga insatser i ordinärt boende.
Kostnaden för handläggning SoL är lägre än budgeterat till följd av omfördelade
tjänstgöringsgrader inom förvaltningens handläggning samt delvis vakant tjänst.
Personlig assistans redovisar sammantaget ett överskott. Kostnaden för administration och
assistans med beslut av Försäkringskassan är lägre än budgeterat. Volymen av assistans
beslutad enligt LSS har under året ökat.
Boende enligt LSS redovisar ett överskott jämfört med budget, men det finns variationer inom
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verksamhetsområdet. Ett par av boendena har högre personalkostnader än budgeterat vilket
delvis beror på oförutsedda högre vikariekostnader, även anpassning till verksamheternas
behov av personal och stödfunktioner har medfört högre kostnader. Ett par av boendena har
lägre personalkostnader till följd av vakanshållna tjänster, samt att bemanningen anpassats till
verksamheternas behov. Kostnaden för köp av LSS-boende är lägre till följd av lägre volymer
än budgeterat.
Daglig verksamhet har som en följd av pandemin under delar av året varit stängd vilket
medför lägre kostnader för personal och övrig förbrukning. Delar av kostnaden för
habiliteringsersättning finansieras med statsbidrag vilket också medför en lägre kostnad än
budgeterat.
Övriga insatser LSS redovisar ett överskott på 2,4 miljoner kronor. Avböjda insatser men
också senarelagda insatser till följd av covid-19 medför lägre kostnader för korttidsboende för
barn och unga. Kostnaden för korttidstillsyn, som avser elever både inom grundsärskola och
gymnasiesärskola, är lägre till följd av lägre volymer än budgeterat. Även kostnaden för
kontaktpersoner, kontaktfamiljer och avlösning enligt LSS är lägre än budgeterat.
Kostnaden för handläggning LSS är högre än budgeterat till följd av omfördelade
tjänstgöringsgrader inom förvaltningens handläggning.
Färdtjänst redovisar ett överskott till följd av lägre resande nästintill enbart till följd av
rekommendationer under pandemin. Kostnadsminskningen för köp motsvarar 3,3 miljoner
kronor. Verksamheten redovisar något högre kostnader för handläggning till följd av
omfördelade tjänstgöringsgrader inom förvaltningens handläggning.
Inom området hälso- och sjukvård redovisar nämnden ett överskott. Rehab har haft vakanser
som inte kunnat tillsättas. Hemsjukvård har haft lägre övriga kostnader, till exempel för
fordon och utbildningar. Verksamheterna har också kompenserats för sjuklöner vilket
påverkar resultatet positivt. Volymen av palliativa insatser har varit lägre än budgeterat.
Förvaltningen har till följd av covid-19 köpt in material i form av personlig skyddsutrustning
och medicinteknisk utrustning. Kostnaden är kopplat till rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket. Det skyddsmaterial som inte förbrukats
redovisas i bokslutet för år 2020 som en tillgång i form av lager.
6.8.1 Ekonomiska effekter av covid-19
Covid-19 har under året skapat en ekonomisk oförutsägbarhet. Pandemin har medfört
överskott i verksamheter som inte kunnat bedrivas på grund av smittrisk, men också
underskott i andra verksamheter, vilka till stor del kompenseras av statsbidrag. Sammantaget
innebär detta ett överskott av engångskaraktär som inte hade funnits ett år med verksamhet i
ordinarie drift.
Förvaltningen har ansökt om ersättning för merkostnader som uppfyller kriterier för
statsbidrag.
Personalkostnad - inlånad personal, riskgrupp med lön, kompensation för mertid
Nämnden har haft merkostnader för personer i riskgrupp som inte arbetar men erhåller lön.
Under året har personal i begränsad omfattning lånats in från andra förvaltningar för att
säkerställa behovet av bemanning. Dessa kostnader utgör omfördelningar inom kommunen
och är därmed inte ansökningsbara merkostnader utifrån statsbidragets anvisningar. Ersättning
har också betalats ut som kompensation för mertid.
Hemtjänst i ordinärt boende
Inom hemtjänst har merkostnader i egen regi uppstått till följd av hög personalfrånvaro och
anpassade arbetssätt för att minska risken för smittspridning.
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Med anledning av att insatsen dagverksamhet och växelvård stängdes så var flera brukare i
behov av utökade hemtjänstinsatser vilket medförde merkostnader för köp av hemtjänst.
Insatserna som beviljades var främst tillsyn, stöd vid måltider, promenader och social
samvaro.
Särskilt boende SoL äldre
Inom särskilt boende äldre har merkostnader för personal uppstått vid bemanning utöver
ordinarie nivå. En högre bemanning har varit nödvändigt vid bland annat kohortvård vid
misstänkt eller bekräftad smitta, samt vid vård i karantän i samband med till exempel
sjukhusbesök eller att nya brukare flyttar in. Extra resurser har också behövts för att
möjliggöra de boendes kontakt med anhöriga i samband med besöksförbudet.
Korttidsboende SoL äldre
Förvaltningen har behövt köpa korttidsvistelse utanför kommunen med anledning av att flera
av kommunens egna verksamheter hållits stängda. Den köpta insatsen korttidsvistelse avser
växelvård, avlastning samt eftervård efter sjukhusvistelse. Fyra stycken korttidsplatser med
inriktning demens har upphandlats under perioden juni-september på grund av nedstängning
av kommunens egna verksamheter. Detta för att kunna verkställa insatsen och kunna
tillgodose brukarnas behov snabbt, vilket har medfört betydligt högre kostnad.
Dagverksamhet
Dagverksamheten utökade bemanningen från och med september till och med december för
att kunna ta emot personer på ett smittskyddssäkert sätt.
Handläggning
Under april och maj har bemanningen på biståndsenheten varit högre än grundbemanning
med anledning av högre arbetsbelastning. Därutöver har handläggare under vår och sommar
behövt vara i tjänst på helger och röda dagar för att hantera ärenden snabbare för att underlätta
samarbetet med Region Uppsala.
Personlig assistans
Merkostnader har uppstått till följd av kohortvård och karantänvård och högre
personalfrånvaro än vanligt.
Särskilt boende LSS
Kommunens särskilda boenden har under vår och sommar påverkats stort av covid-19 då
bemanningen behövt säkerställas och utökas för att minimera verksamheternas sårbarhet.
Daglig verksamhet har under perioden varit stängd vilket medför högre bemanningsbehov
dagtid vardagar i de särskilda boendena. Det högre behovet av bemanning har inneburit en
högre personalkostnad för både ordinarie personal och personal som verksamheterna utökats
med.
Hälso- och sjukvård
Merkostnader har uppstått för personal till följd av en högre arbetsbelastning än vanligt.
Verksamheten har också haft ett högre beredskapsläge för att kunna möta behov i
verksamheter. Kostnaden avser både anställd personal och inhyrd personal.
Förbrukningsmaterial; personlig skyddsutrustning och medicinteknisk utrustning
Förvaltningen har till följd av covid-19 köpt in material i form av personlig skyddsutrustning
och medicinteknisk utrustning. Kostnaden är kopplad till rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket.
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Statsbidrag merkostnader covid-19, Socialstyrelsen
De merkostnader som presenteras ovan, och som uppfyller Socialstyrelsens kriterier för
statsbidrag, har förvaltningen ansökt om ersättning för. I resultatet för år 2020 är medräknat
statsbidrag motsvarande cirka 17,7 miljoner kronor, varav 10,5 miljoner kronor är utbetalade.
Särskilt boende SoL äldre, uteblivna intäkter
Inom särskilt boende redovisas lägre intäkter för hyra och omvårdnad. Intäktsbortfallet beror
på, utifrån gällande smittskyddsföreskrifter, begränsningar i möjligheten att anvisa lediga
platser på särskilt boende. Ersättning kan inte sökas för uteblivna intäkter.
Öppen verksamhet; Restaurang Pomona, uteblivna intäkter
Restaurang Pomona redovisar lägre försäljningsintäkter då restaurangen är stängd till följd av
covid-19. Även intäkter för måltider till särskilt boende, korttidsboende och hemtjänst har
minskat till följd av lägre volymer. Ersättning kan inte sökas för uteblivna intäkter.
Färdtjänst, lägre kostnader
Färdtjänst redovisar ett överskott till följd av lägre resande orsakat av covid-19.
Kostnadsminskningen motsvarar sammantaget cirka 3,3 miljoner kronor för färdtjänst och
riksfärdtjänst.
Ekonomiska effekter i samband med Corona

Ekonomiska
effekter
helår, tkr

Bokförda kostnader:
Personalkostnad - inlånad personal, riskgrupp med lön, kompensation för mertid

-2 382

Hemtjänst i ordinärt boende

-1 842

Särskilt boende SoL äldre

-2 115

Korttidsboende SoL äldre

-3 387

Dagverksamhet
Handläggning

-77
-137

Personlig assistans

-1 391

Särskilt boende LSS

-2 593

Hälso- och sjukvård

-943

Förbrukningsmaterial; personlig skyddsutrustning och medicinteknisk utrustning

-5 065

Statsbidrag för merkostnader covid-19, Socialstyrelsen

17 667

Ej bokfört:
Särskilt boende SoL äldre, uteblivna intäkter

-165

Öppen verksamhet; Restaurang Pomona, uteblivna intäkter

-750

Färdtjänst, lägre kostnader
Summa

3 300
120

6.8.2 Innebär bokslutet ett underskott jämfört med budget?
Resultatet för år 2020 innebär inget underskott jämfört med budget.
6.8.3 Nämndens behandling av ekonomiuppföljning
Ekonomiuppföljning februari, prognos underskott 3,6 miljoner kronor
Ordinarie nämndmöte den 31 mars då årets första ekonomiuppföljning skulle redovisas
flyttades till följd av covid-19, då kommunfullmäktige vid tidpunkten ännu inte beslutat om
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möjligheten att genomföra digitala möten. Nämndmöte hölls den 27 april där nämnden gav
förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder för att prognosen ska vara i
balans med budget.
2020-04-27 VON§24 Dnr 2020/00008
1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner ekonomiuppföljningen per februari 2020.
2. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till kommande uppföljningar
återkomma med förslag på åtgärder för att prognosen ska vara i balans med budget.
Delårsuppföljning mars, prognos underskott 9 miljoner kronor
I samband med nämndmöte den 12 maj gav vård- och omsorgsnämnden förvaltningen i
uppdrag att arbeta vidare med en prognos för budget i balans och att, när statliga bidrag blir
kända, återkomma med förslag till åtgärder för att prognosen ska vara i balans med budget.
2020-05-12 VON§34 Dnr 2020/00009
1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner ekonomiuppföljningen per mars 2020.
2. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med en prognos
för budget i balans och när statliga bidrag/resurser blir kända återkomma med förslag till
åtgärder för att prognosen ska vara i balans med budget.
Delårsrapport augusti, prognos överskott 12,1 miljoner kronor
Då delårsrapporten per augusti för vård- och omsorgsnämnden redovisar ett stort överskott
har inga särskilda beslut om åtgärder fattats av nämnden.
2020-09-29 VON§74 Dnr 2020/00009
1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner delårsrapport per augusti 2020 och överlämnar den
till kommunfullmäktige.
Ekonomiuppföljning oktober, prognos överskott 12,1 miljoner kronor
2020-12-08 VON§99 Dnr 2020/00008
1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner ekonomiuppföljning per oktober 2020.

6.9 Investeringsredovisning
Tkr

Bokslut
2019

Budget
2020

Avvikelse
budget/
bokslut

Bokslut
2020

Hemtjänst i ordinärt boende

0

0

-63

-63

Särskilt / annat boende SoL

0

-640

-601

39

Dagverksamhet SoL

0

0

-57

-57

Boendestöd SoL

0

-100

0

100

Öppen verksamhet

0

-100

-97

3

Särskilt boende LSS

-593

-370

0

370

Daglig verksamhet LSS

-201

-450

-520

-70

0

0

-268

-268

Inventarier, förvaltningsövergripande / befintliga
verksamheter årligt utbyte

-183

-260

-86

174

Summa

-977

-1 920

-1 692

228

Hälso- och sjukvård

Överförs
till 2021

Överförs
till 2022

6.10 Kommentarer till investeringsredovisning
Nämnden redovisar sammantaget ett överskott om 228 000 kronor jämfört med tilldelad
investeringsbudget. Förvaltningen har gjort omprioriteringar i befintlig investeringsbudget
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utifrån att nya förutsättningar och behov uppstått.
Nyckelskåp har köpts in till verksamheten för trygghetslarm.
På Solängen och Dalängen, särskilda boenden för äldre, har inköp gjorts av soffor, fåtöljer,
sängar och matsalsmöbler. På Dalängen har ett nytt trygghetslarm installerats.
Dagverksamheten för äldre flyttade till nya lokaler under året och har därför köpt in möbler.
Fotvården har köpt in nya behandlingsstolar och slipar.
Budgeterade investeringsmedel, om 250 000 kronor, för inventarier till ett nytt LSS-boende
förbrukades inte under året till följd av en senare byggnation än vad som budgeterats.
Daglig verksamhet LSS har installerat takliftar i en ny lokal, samt köpt in möbler och andra
inventarier för att bygga upp händelserum, aktivitetsrum och gym.
Hemsjukvård och rehab har köpt in kontorsmöbler i samband med flytt till nya lokaler.
Hemsjukvården har även köpt in en diskdesinfektor.

6.11 Intern kontroll
Nämnden tagit fram en struktur för hur nämnden systematiskt ska arbeta med den interna
kontrollen i enlighet med 6 kap. 6§ kommunallagen. Nämnden har utifrån upprättad
bruttolista identifierat ett flertal områden som nu ligger till grund för nämndens
internkontrollplan 2021.
Genomförda internkontroller under 2020 har redovisats löpande för nämnden under året och
en åtgärdsplan presenteras för nämnden tillsammans med den kvalitetsberättelse som
redovisas tillsammans med verksamhetsberättelsen.

6.12 Patientsäkerhet
En patientsäkerhetsberättelse upprättas årligen, i enlighet med 3 kap. 10 §
patientsäkerhetslagen (2010:659). Patientsäkerhetsberättelsen behandlas i sin helhet i vårdoch omsorgsnämnden i ett eget ärende samtidigt med verksamhetsberättelsen. I
årsredovisning presenteras sammanfattningen hämtad ur årets patientsäkerhetsberättelse.
Patientsäkerhetsarbetet under året har till stor del präglats av Corona-pandemin. Arbetet har
fokuserat på att minska risken för spridning av Covid-19 med en mängd olika åtgärder. Ett
omfattande arbete har lagts ner på att skapa en struktur för dialog på olika nivåer, från dagliga
möten på förvaltningsnivå i början av pandemin till möten för genomgång av hygienrutiner
inför varje arbetspass på enhetsnivå. Vård- och omsorgspersonalen har genomgått
utbildningar i basal hygien och lokala rutiner för att minska risken för smittspridning har
utformats efter direktiv från regionen. Trots detta så har det inte gått att undvika smitta av
Covid-19. Tre av kommunens fyra äldreboenden (här ingår Pomona hus 2 som drivs på
entreprenad av Humana) har haft utbrott av Corona under året. Ett antal personer med insatser
av hemtjänst eller hemsjukvård i ordinärt boende har också insjuknat i Covid-19.
För att säkerställa att hantering av lyft och lyftsele sker på ett säkert sätt och att personal har
de kunskaper som krävs, har utbildning för lyftlicens implementerats under året.
Planering för vaccination mot Covid-19 av personer med insatser av hemsjukvård och
hemtjänst påbörjades i början av år 2021 och kommer att fortgå enligt nationell och regional
planering.
År 2020 har inneburit stora utmaningar i våra verksamheter men det har också medfört en
ökad kunskap i basala hygienrutiner och en ökad förståelse om vikten av att det finns tydliga
rutiner.
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Fokus under år 2021 blir att fortsätta att utveckla våra rutiner för kvalitetsarbetet vad gäller
hälso- och sjukvård, med det övergripande syftet att minska antalet vårdskador samt risken att
drabbas av vårdskada.

6.13 Valfrihet och konkurrens
I nämndens verksamhetsområden finns valfrihet och konkurrens inom äldreboende enligt
LOU (lag om offentlig upphandling) och hemtjänsten enligt LOV (lagen om
valfrihetssystem).
I den plan för valfrihet och konkurrens som finns har förvaltningen redovisat att även fotvård
och daglig verksamhet enligt LSS är möjligt att konkurrensutsätta.
Avtalet med Humana avseende driften av Pomona hus 2 upphör och verksamheten återgår i
kommunal regi den första februari 2021. Under 2020 har en avdelning om nio platser för
särskilt boende i Enköping upphandlats av Vardaga. Den som beviljats insatsen särskilt
boende äldre får, i mån av lediga lägenheter, välja utförare. Det finns en privat utförare av
hemtjänst i kommunen, utföraren har dock valt att endast utföra insatser i tätorten.
Färdtjänst är upphandlat enligt LOU och utförs av Bålsta taxi. Riksfärdtjänst är upphandlat
enligt LOU och utförs av Riksfärdtjänst Sverige AB.

6.14 Förväntad utveckling
Vård och omsorgsnämnden kommer även fortsättningsvis att påverkas av den rådande
pandemin. Vaccinationerna som ska genomföras under 2021 kommer medföra stora
arbetsinsatser i flera verksamheter. Fortsatt arbete med att ta fram arbetssätt och rutiner för en
säker vård- och omsorg kommer att prägla framför allt äldreomsorgen även under 2021.
Verksamheter som varit stängda eller bedrivits i anpassad form ska hitta tillbaka till en ny
vardag.
Den demografiska utvecklingen, där gruppen 80 år eller äldre beräknas fördubblas fram till år
2030, innebär stora utmaningar att strategiskt planera inför framtiden, speciellt när det gäller
utvecklingen inom äldreomsorgen. Förvaltningen ser även en volymökning gällande
verksamheter inom LSS. Inom nämndens verksamheter för personer med
funktionsnedsättning fortsätter omställningsarbete mot ett mer pedagogiskt paradigm med
rättighetslagstiftningen som utgångspunkt.
Ändrad ansvarsfördelning mellan region, primärvård och kommun ställer fortsatt krav på
nämndens hälso- och sjukvårdsorganisation. Arbetet med effektiv och nära vård 2030
kommer att intensifieras under de kommande åren. Äldreomsorgens och hemsjukvårdens
organisation och förutsättningar kommer med stor sannolikhet även att förändras och
påverkas av nationella beslut i spåren av den pågående pandemin. Förväntade förändringar
gällande anställningsvillkor för medarbetare inom nämndens ansvarsområde kan komma att
medföra ökade kostnader.
Resvanorna med färdtjänst och riksfärdtjänst har kraftigt förändrats under rådande pandemi.
Förvaltningens bedömning är att resandet kommer att återgå till ett normalläge från och med
år 2022.
Förvaltningen ser ett fortsatt stort behov av att utveckla välfärdstekniken inom nämndens
områden. Vidare ser förvaltningen ett fortsatt behov att systematiskt följa och utveckla
kvaliteten inom nämndens verksamhetsområden. Upphandling av nytt verksamhetssystem
kommer att ta mycket tid och fokus i anspråk. Arbetet beräknas starta under hösten 2021.
Nämndens verksamheter är komplexa och spänner över en stor mängd olika inriktningar. Det
ställer stora krav på kompetens hos förvaltningens medarbetare och ledning för att kunna
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erbjuda en personcentrerad och individualiserad stöd- service- och omsorgsverksamhet.
Handläggnings-, utrednings- och utvecklingsresurser behöver tillföras nämndens
ansvarsområde för att kunna möta ärendemängd och utvecklingsbehov.
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7 Tekniska nämnden
7.1 Sammanfattning
Verksamheten
Driften har löpt på bra trots covid-19. Lokalvården är den verksamhet som påverkats mest av
pandemin vilket bland annat inneburit omfördelning av personal och utförande av lokalvård 7
dagar i veckan. Pandemin har också inneburit kraftigt ökad förbrukning av städmaterial och
verksamheten har fått köpa in skyddsutrustning och handsprit till personal och införa milt kem
samt uppdatera rengöringsmetoden med ytdesinfektion.
På fastighet har ett stort antal förstudier, under ledning av lokalförsörjningschefen, inletts och
avslutats. Förstudierna har gett beställande förvaltningar underlag för kommande beslut i
lokalförsörjningsfrågor. Etapp 1 av renoveringen av Futurumskolan är klar och
högstadieeleverna börjar vårterminen 2021 i renoverade lokaler.
Kommunfullmäktige har tagit beslut om byggandet av en ny simhall samt två ny LSSboenden, dessa tre projekt kommer att ledas av fastighetsavdelningen. I slutet av året inleddes
en översyn av det nu gällande internhyressystemet. Målsättningen är att 2021 kunna
presentera ett förslag till ett nytt internhyressystem.
VA-verksamheten har under året genomfört en verksamhetsanalys för att optimera
organisationen för framtiden. VA har även arbetat med att höja säkerheten för att uppnå
säkerhetskraven i lagstiftningen, bland annat genom förstärkning av skalskyddet, larm och
inpassering.
Gata/Park har under 2020 genomfört förändringar inom driften till följd av de besparingskrav
som lades inför budget 2020. En effektivisering har skett genom att vissa uppgifter inom
renhållningen tagits tillbaka i egen regi.
Under året har Gata/Park genomfört en rad utredningar i samarbete med plan och
exploatering. Nämnas bör Trafikanalys för Bålsta tätort, strategi för utveckling av cykling,
"Cykelstyret", och parkeringsutredning för allmänna parkeringar i centrala Bålsta.
Trafikanalys för Bålsta tätort togs första gången fram 2017 men har nu uppdaterats med
aktuell data.
Tillsammans med Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommun har avfallsverksamheten
infört ett nytt insamlingssystem för fastighetsnära insamling av förpackningar och
returpapper. Nytt avtal gällande slam och fett har startats upp tillsammans Sigtuna och
Upplands-Bro. I samband med uppstarten togs kundtjänst och fakturering över i egen regi.
Måluppfyllelse
Målen har delvis kunnat uppnås. Vissa utvecklingsmål kommer att kräva ett flerårigt arbete.
Ekonomi
De skattefinansierade verksamheterna inom förvaltningen redovisar totalt ett underskott på
5,1 miljoner kronor. Underskottet beror främst på att fastighetsavdelningen, genom ett
politiskt beslut, debiteras kostnader för paviljonger som används av barn- och
utbildningsförvaltningen vid Viby- och Futurum skolan. Kostnaderna för paviljongerna
uppgår till 8,6 miljoner kronor.
De taxefinansierade verksamheterna VA och avfall redovisar ett lägre uttag från VArespektive avfallsfonden än budgeterat med totalt 2,4 miljoner kronor.

Verksamhetsberättelse 2020

102(140)

7.2 Uppdrag och ansvarsområde
7.2.1 Uppdrag och ansvarsområde
Tekniska förvaltningens verksamhet omfattar de skattefinansierade verksamheterna gata, park
och skogsavverkning, fastighet, internservice och lokalvård samt de taxefinansierade
verksamheterna VA och avfall.
Verksamheten tillhandahåller anläggningar, lokaler och tjänster i form av gator, parker och
grönområden, kommunala lokaler samt avfalls- och VA-tjänster för medborgare,
verksamheter, besökare och kommunens egen verksamhet.
Verksamheten omfattar






Drift, underhåll och utveckling av kommunens vägar, parker, grönområden och
tillhörande anläggningar, gaturenhållning, trafiksäkerhet och parkering
Drift, underhåll och utveckling av kommunens byggnader och lokaler, uthyrning av
lokaler samt intern service
Lokalvård i egna och inhyrda lokaler
Hantering av hushållsavfall i enlighet med miljöbalken
Huvudmannaskap för kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster enligt
vattentjänstlagen

7.3 Väsentliga händelser
Fastighet
Ett stort antal förstudier har under ledning av lokalförsörjningschefen inletts och avslutats.
Förstudierna har gett beställande förvaltningar underlag för kommande beslut i
lokalförsörjningsfrågor.
Kommunfullmäktige har tagit beslut om byggandet av en ny simhall samt beslut om att bygga
två ny LSS-boenden, dessa tre omfattande projekt kommer att ledas av fastighetsavdelningen.
Etapp 1 av renoveringen av Futurumskolan är klar och högstadieeleverna börjar vårterminen
2021 i renoverade lokaler.
I slutet av året inleddes en översyn av det nu gällande internhyressystemet. Nuvarande system
är administrativt tungarbetat och svårt att kommunicera. Målsättningen är att 2021 kunna
presentera ett förslag till ett nytt internhyressystem.
Gata/Park
Under 2020 har avdelningen genomfört förändringar inom driften till följd av de
besparingskrav som lades inför budget 2020. Renhållningen runt Bålsta station har minskats
ner till att endast omfatta den ursprungliga upphandlingen. En effektivisering har skett genom
att vissa uppgifter inom renhållningen tagits tillbaka i egen regi. Gatuunderhållet har dragits
ner till ett minimum med bland annat utebliven kantstenslagning. Även gräsklippningen har
berörts genom att vissa ytor som tidigare klippts en gång per år nu inte klippts alls.
Avdelningen har infört förbättrade rutiner för felanmälan. Detta har gett effektivare planering
och åtgärd av fel och brister.
Under året har avdelningen genomfört en rad utredningar i samarbete med plan och
exploatering. Nämnas bör Trafikanalys för Bålsta tätort, strategi för utveckling av cykling,
"Cykelstyret", och parkeringsutredning för allmänna parkeringar i centrala Bålsta.
Trafikanalys för Bålsta tätort togs första gången fram 2017 men har nu uppdaterats med
aktuell data.
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En gång- och cykelväg anlades till Lillsjöns företagspark i samband med att ICA Maxi
öppnades.
En hundrastgård har anlagts i gamla Bålsta enligt ett medborgarförslag.
En rad trafiksäkerhetshöjande åtgärder har genomförts med fokus på övergångsställen.
För att öka tryggheten så har en rad investeringar i förbättrad belysning genomförts och
påbörjats. Bland annat har elljusspåret på Granåsen fått ny belysning, den nya belysningen har
rörelsestyrning vilket gör den mer energieffektiv.
En omfattande renovering och förnyelse av lekplatsen mellan södra och norra Eneby har
genomförts. Besökstrycket har varit mycket stort och satsningen har varit mycket uppskattad
bland kommuninvånarna.
Parkenheten har arbetat aktivt med hållbarhetsfrågorna genom bland annat omläggning av
kortklippta gräsytor till äng, bekämpning av invasiva växter och nyanläggning av blomsteräng
i Bålsta centrum.
Lokalvård
Till följd av pandemin beordrades verksamheten att införa helgtjänstgöring på alla
äldreboenden för att följa socialstyrelsen och folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Detta medförde personalbrist och akut rekrytering av vikarier.
Pandemin har också inneburit kraftigt ökad förbrukning av städmaterial och verksamheten har
fått köpa in skyddsutrustning och handsprit till personal och införa milt kem samt uppdatera
rengöringsmetoden med ytdesinfektion. Verksamheten har lagt mycket tid på att korrigera och
skärpa rutiner och förmedla till personalen.
Distansundervisning på Gymnasiet infördes och underlättade något för lokalvården.
VA
Verksamheten har under året genomfört en verksamhetsanalys för att optimera organisationen
för framtiden. Bland annat har kompetens, funktion, uppdrag och framtida mål genomlysts.
Under första halvåret 2020 inträffade ett flertal vattenläckor. Tack vare verksamhetens nya
system för sms-aviseringar kommunicerades detta effektivt ut till berörda medborgare. Den
varma sommaren resulterade i datumbevattning, även denna kommunicerades via sms.
Ytterligare digitalisering av verksamheten har skett genom att det implementerats system för
drift och underhåll, elektronisk tidrapportering och körjournal.
VA-avdelningen har även arbetat med att höja säkerheten för att uppnå säkerhetskraven i
lagstiftningen, bland annat genom förstärkning av skalskyddet, larm och inpassering.
Avfall
Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommun har infört ett nytt insamlingssystem för
fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper. En projektgrupp har tillsatts som
arbetar gemensamt för alla kommuner och samordningsmöten med politiken har genomförts.
Upphandling av slam och fett har genomförts och ett gemensamt avtal med Sigtuna och
Upplands-Bro startade upp den 16 oktober. I samband med uppstarten togs kundtjänst och
fakturering över i egen regi.
Nytt avtal avseende behandling och transport av grovavfall från återvinningscentralerna samt
farligt avfall har handlas upp i samverkan med Upplands-Bro kommun.
Utsortering av kabel har påbörjats på ÅVC:n (återvinningscentralen), vilket har lett till ökade
intäkter.
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7.4 Uppföljning kvalitet och mål
7.4.1 Perspektiv: Målgrupp
7.4.1.1 Kritisk kvalitetsfaktor: Gator, vägar och gång- och cykelvägar ska vara i
farbart skick

Ingen bedömning
Analys
Då ingen SCB-undersökning genomfördes 2020 finns inget utfall att rapportera och därmed
har ingen bedömning genomförts 2020.
Övriga kritiska kvalitetsfaktorer följs upp via enkäten Kritik på teknik som genomförs vart
tredje år av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), senaste undersökningen genomfördes
2019. Därmed har ingen bedömning genomförts 2020.
Kvalitetsmått

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall

Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar

57

57

57

Nöjd Medborgar-Index - Gång- och cykelvägar

55

55

56

Upplevd kvalitet av standarden på kommunens
gator och vägar.

-

-

41%

0%

Upplevd kvalitet på kommunens gång- och
cykelvägar.

-

-

49%

0%

Upplevd kvalitet på snöröjning och
halkbekämpning

-

-

64%

0%

7.4.1.2 Kritisk kvalitetsfaktor: En trygg och säker trafikmiljö, god framkomlighet

God kvalitetsnivå
Analys
Information om trafikolyckor hämtas från Strada, ett informationssystem dit polis och
sjukvård rapporterar in data om skador och olyckor inom vägtransportsystemet.
Den preliminära statistiken visar att det under år 2020 skedde 40 stycken olyckor på vägar och
gång- och cykelvägar i Håbo kommun. Det är tre olyckor färre än 2019. Medan majoriteten av
olyckorna klassats som lindriga (29 stycken) eller måttliga (9 stycken) så har två personer
avlidit i kollision mellan två motorfordon. Det rörde sig om en frontalkrock på väg 263
utanför Vreta/Häggeby i oktober. Väg 263 är en statlig väg.
De vanligaste olyckstyperna är singelolyckor. Bland de olika fordonsslagen är motorfordon
det slag där det inträffar flest olyckor. Fördelning mellan fordonsslagen är motorfordon 13
stycken, cykel 8 stycken samt fotgängare och moped 3 stycken vardera. Det har även skett 3
olyckor med vildsvin och 3 övriga olyckor.
Den stora majoriteten olyckor skedde på sträckor av en väg; 29 olyckor skedde på en gatu/vägsträcka och 5 olyckor på en gång- och cykelbana (-väg). Övriga olyckor skedde vid en
vägkorsning (2 stycken), vid en cirkulationsplats (2 stycken) och en olycka skedde på en
trottoar. En olycksplats är inte redovisad i statistiken.
Åldern på de inblandade är relativt jämt fördelat, det är ungefär 4,3 olyckor per åldersgrupp
med ett litet överslag för personer mellan 7-14 år (7 stycken), 15-17 år (5 stycken), 18-19 år
(3 stycken) samt 20-24 år (5 stycken). Åldersgrupperna är för barn och ungdomar indelade i
kortare intervaller. Från 25 år och uppåt är de indelade i spann om 10 år, alltså 25-34, 35-44
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och så vidare.
Kvalitetsmått
Olycksstatistik från Transportstyrelsen

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

-

-

43

Utfall
40

7.4.1.3 Kritisk kvalitetsfaktor: Attraktiva, trygga samt socialt och ekologiskt hållbara
utemiljöer

Ingen bedömning
Analys
Nedanstående kritiska kvalitetsfaktorer följs upp via enkäten Kritik på teknik som genomförs
vart tredje år av SKR, senaste undersökningen genomfördes 2019, därmed har ingen
bedömning genomförts 2020.
Under 2020 har förutsättningarna för utestäd/gaturenhållning förändrats genom besparingar
och effektiviseringar.
Renhållningen på Bålsta station har dragits ner till ursprunglig upphandling, vilket innebär att
städning under helger tagits bort och tvättning av tunnel och trappor utförs mer sällan.
Avdelningen har hittills inte fått negativa reaktioner på detta, vilket kan bero på att
nedskräpning och nedsmutsning inte blir lika stor under pandemin då inte lika många reser
med kollektivtrafiken.
Gällande parkskötsel har klippningen av gräsytor av olika typ också förändrats i samband med
besparingskraven. Antal klipptillfällen har minskats och alla ytor som tidigare klippts en gång
per år klipps nu inte alls. Avdelningen har fått såväl negativa som positiva reaktioner på detta.
För lekplatser har ingen förändring skett i skötsel och underhåll jämfört med vid
undersökningen 2019. Avdelningen har tagit fram ett lek- och aktivitetsplatsprogram som
kopplar till den 10-åriga investeringsplanen för att på sikt förbättra lekmiljöerna för barn och
ungdomar i Håbo.
Kvalitetsmått

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall

Upplevd kvalitet av parkskötsel

-

-

64%

-

Upplevd kvalitet på renhållning/"utestäd"

-

-

72%

-

Upplevd kvalitet av skötsel och utrustning på
kommunens lekplatser

-

-

44%

-

7.4.1.4 Kritisk kvalitetsfaktor: Ändamålsenliga och sunda lokaler

God kvalitetsnivå
Analys
Nöjd kundindex - fastighet
Under 2016 och 2018 har en hyresgästenkät genomförts med extern aktör. Syftet har varit att
kunna jämföra våra resultat med en rad andra kommuners. Efter två genomförda enkäter kan
konstateras att utfallen blir missvisande. Inom kommunens olika förvaltningar finns det
interna rutiner som påverkar svaren i så stor utsträckning att slutresultatet blir missvisande.
Under 2020 har ingen enkät kopplat till de fastighetsrelaterade frågorna genomförts.
Okulär mätning av städkvalitet
Möjligheten till platsbesök under pandemin har varit begränsade. Mycket få klagomål på
synlig smuts har inkommit.
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Kemisk mätning av bakteriemängd
ATP-mätningarna har inte kunnat utföras enligt plan på grund av pandemin och sjukfrånvaro.
Mätningar har dock utförts på skolor och äldreboende.
112 mätningar har genomförts under året. 85 procent av mätningarna har haft godkänt
resultat. Av nedslagen var 50 procent på golv, resterande jämt fördelat på de andra ytorna med
undantag av dörrhandtag.
Målet är att 95 procent av mätningarna ska ge ett godkänt resultat på 250 RLU, vilket
motsvarar kraven på mätning av osynlig smuts för hygienklass 2 (vård, behandling och
mottagning av patienter). Lokalvården har samma höga krav oavsett var mätningarna görs;
äldreboenden, skolor, förskolor eller kontor.
Kvalitetsmått

Utfall 2017

Utfall 2018

Nöjd kundindex - fastighet
Okulär mätning av städkvalitet

Utfall 2019

Utfall

46

0

90%

90%

Kemisk mätning av bakteriemängd

85

7.4.1.5 Kritisk kvalitetsfaktor: Väl fungerande avfallshantering

Ingen bedömning har genomförts
Analys
Nöjd Medborgar-Index - Renhållning och sophämtning
Då ingen SCB-undersökning genomfördes 2020 finns inget utfall att rapportera och därmed
har ingen bedömning genomförts 2020.
Insamlat farligt avfall (inkl. elavfall och batterier), kg/person
Statistiken gällande insamlat farligt avfall är inte komplett, då siffrorna för elavfall ej har
rapporteras än. Inget korrekt utfall kan redovisas.
Insamlat grovavfall, kg/person
Mängden grovavfall har ökat från 214 kg/person till 284 kg/person. Personalen upplever att
fler har stannat hemma och renoverat, byggt nytt eller genomfört garagerensningar. Andra
kommuner upplever samma tendenser. Trä, sten, tryckimpregnerat och ris & gren är de
avfallsslag som har ökat mest.
Avvikelser i sophämtningen
Siffrorna gällande avvikelser i sophämtningen är något missvisande då det förekommer en del
fel i databasen. Plan för åtgärd pågår, vilket efter åtgärd kommer att visa på högre siffror.
Matavfall, kg/inv
Andelen matavfall har ökat jämfört med budget. Detta antas vara en följd av att ett nytt
insamlingssystem infördes under oktober månad. De två sista månaderna 2020 var ökningen
av matavfall över 100 procent, jämfört med samma period tidigare år.
Restavfall, kg/inv
Andelen restavfall har ökat något jämfört med budget. Detta antas vara en följd av att fler
arbetar hemma och har semestrat på hemmaplan på grund av pandemin.
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Kvalitetsmått

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Nöjd Medborgar-Index - Renhållning och
sophämtning

63

62

65

Insamlat farligt avfall (inkl. elavfall och batterier),
kg/person

34

33

36

292

225

223

Insamlat grovavfall, kg/person
Avvikelser i sophämtningen

Utfall

9%

9%

Insamlat matavfall, kg/person

35

42

Insamlat restavfall kg/person

167

168

Siffrorna för grovavfall är felaktiga i tabellen på grund av eftersläpning i automatisk uppdatering
7.4.1.6 Kritisk kvalitetsfaktor: Väl fungerande vatten- och avloppstjänster

Mycket god kvalitetsnivå
Analys
Nöjd Medborgar-Index - Vatten och avlopp
Då ingen SCB-undersökning genomfördes 2020 finns inget utfall att rapportera och därmed
har ingen bedömning genomförts 2020.
Antal stopp på avloppsledningsnätet
Den positiva trenden beror på att verksamheten under 2019 tog fram en underhållsplan för
avloppsledningsnätet som nu används vilket har gett mycket goda resultat. Detta har bidragit
till att källaröversvämningar som följd av avloppsstopp i Håbo kommun ligger på 0,30
jämfört med Sverige, som ligger på 0,67 per 1000 serviser.
Andel tjänliga vattenprover hos abonnenter
Samtliga vattenprover har visat på tjänligt vatten i både Skokloster och Bålsta. Att det inte
förekommit några vattenprover på det allmänna ledningsnätet som visat otjänligt vatten, beror
på att VA-verksamheten har organiserat sig så att det är dedikerad personal som dagligen
arbetar med vattenkvalitetsfrågor, och snabbt kan agera på problem med vattenkvaliteten
innan det når abonnenterna.
Andel medborgare med positiv upplevelse av kranvattnet
Följs upp via enkäten Kritik på teknik som genomförs vart tredje år av SKR, senaste
undersökningen genomfördes 2019. Därmed har ingen bedömning genomförts 2020.
Kvalitetsmått
Nöjd Medborgar-Index - Vatten och avlopp

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

75

75

72

40

15

14

100%

100%

100%

-

72 %

-

Antal stopp på avloppsledningsnätet
Andel tjänliga vattenprover hos abonnenter
Andel medborgare med positiv upplevelse av
kranvattnet

-

Utfall

7.4.2 Perspektiv: Verksamhet
7.4.2.1 Kritisk kvalitetsfaktor: Energieffektiva lokaler

Bedömning
Ingen bedömning har genomförts
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Analys
Ett önskemål har varit att mäta förbrukningen av vatten i fastighetsavdelningens objekt och
främst i de verksamheter som bedöms vara storförbrukare, exempelvis produktionsköken. För
att mätning ska kunna ske krävs undermätare vilket saknas idag. Avdelningen planerar att
inleda ett samarbete med VA-avdelningen för att kunna genomföra det. Målet är att genom
redovisning av förbrukningen kunna stimulera till besparingsåtgärder i berörda verksamheter.
Kommunen har i dag inga anläggningar som producerar enbart solel, därmed har ingen
bedömning genomförts. De planerade nya solcellsanläggningarna har försenats och den första
större anläggningen beräknas tas i bruk under tredje kvartalet 2021.
Kvalitetsmått

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Förbrukning av vatten
Andel solel

Utfall

0

0

0%

0,2%

7.4.2.2 Utvecklingsmål: Förbättra underhållsplaner

Bedömning
Delvis uppfyllt
Analys
Andel drift- och underhållsplaner
För fastighet -, VA- respektive avfallsverksamheten är samtliga underhållsplaner
färdigställda. För gatu- och parkverksamheten beslutades det under våren 2020 att antalet
underhållsplaner skulle reduceras till sju stycken mot tidigare tjugoåtta stycken. Under hösten
har en underhållsplan för gatuunderhållet färdigställts och under våren 2021 kommer arbetet
med underhållsplaner för park, skog och naturvård.
Underhållsplaner med god kvalitet
För fastighet bedöms 85 procent av underhållsplanerna vara av god kvalitet. För övriga
verksamheter bedöms de underhållsplaner som finns vara av god kvalitet.
Nyckelindikator

Utfall 2019

Måltal

Utfall

Måluppfyll
nad

Andel drift- och underhållsplaner

87,83%

100%

95,74%

95,74%

Underhållsplaner med god kvalitet

19,8 %

100 %

83,72 %

83,72 %

7.4.2.3 Utvecklingsmål: Nytt insamlingssystem för avfallshantering

Bedömning
Helt uppfyllt
Analys
Utifrån nyckelindikatorn att 100 procent av alla villor och fritidshus med egna kärl ska ha fått
två fyrfackskärl senast vid utgången av december 2020 bedöms målet uppnått. Övriga
nyckelindikatorer kommer att följas upp i samband med verksamhetsberättelsen för 2023.
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Nyckelindikator

Utfall 2019

Måltal

100% av alla villor och fritidshus med egna kärl ska
ha fått två fyrfackskärl senast vid utgången av
december 2020

100%

98% av villa- och fritidshushushåll ska fortsätta med
systemet med två fyrfackskärl efter att systemet
implementerats

98%

90% av det insamlade fraktionerna av förpackningar
och returpapper ska innehålla rätt sorterat material
senast under 2021.

90%

Utfall

99,9%

Måluppfyll
nad
99,9%

50% mindre mängd förpackningar och returpapper
ska finnas i restavfallsfraktionen från villor och
fritidshus senast under 2022, jämfört med mängden
förpackningar och returpapper i restavfallsfraktionen
2020.
Att mängden utsorterade och insamlade
förpackningar och returpapper i kommunerna ska öka
med minst 1700 ton/år senast under 2022, jämfört
med 2018 års nivå.

7.4.3 Perspektiv: Medarbetare
7.4.3.1 Kritisk kvalitetsfaktor: Gott medarbetarengagemang

Bedömning
Mycket god kvalitetsnivå
Analys
Det har inte gjorts någon central undersökning av medarbetarnas engagemang 2020. Tekniska
förvaltningen, förutom fastighetsavdelningen, har under våren genomfört månadsvisa
minienkäter för att få en uppfattning om personalens engagemang och trivsel på arbetet.
Med tanke på covid-19 upplever de flesta ändå att arbetet i verksamheten fungerar bra. Några
jobbar vidare med den dagliga driften och de nya utmaningarna som uppstått. Andra arbetar
på distans och saknar då framför allt kollegor och de fysiska mötena.
7.4.3.2 Kritisk kvalitetsfaktor: God personalhälsa

Bedömning
Låg kvalitetsnivå
Analys
Utfallet påverkas av rådande pandemi, vilket gör det svårt att analysera resultatet.
Kvalitetsmått
Frisknärvaro

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall
87,4%

7.4.3.3 Utvecklingsmål: God personalhälsa - öka frisknärvaron inom Lokalvården

Bedömning
Delvis uppfyllt
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Analys
Att öka frisknärvaron under covid-19 pandemi med myndighetsdirektiv "stanna hemma vid
minsta förkylningssymptom" har inte varit genomförbart.
I december genomförde Lokalvården flera medarbetarsamtal i samarbete med
företagshälsovården som givit information om förbättringsmöjligheter för att minska slitaget
på personalen. En medarbetarenkät gick ut i början av december, analys kvarstår.
Nyckelindikator

Utfall 2019

Måltal

Frisknärvaro

Utfall

Måluppfylln
ad

60%

7.4.4 Perspektiv: Ekonomi
7.4.4.1 Kritisk kvalitetsfaktor: En ekonomi i balans

Bedömning
God kvalitetsnivå
Analys
Procentuell avvikelse på 2,79 baseras på verksamheterna gator, park, kommersiell
verksamhet, fastighet, internservice, lokalvård, avfall samt VA. Tekniska förvaltningen
övergripande, tekniska nämnden samt nämndsadministrationen ingår inte i kvalitetsmåttet.
Resultatet är ett underskott jämfört med budget. Underskottet beror främst på att
fastighetsavdelningen, genom ett politiskt beslut, debiteras kostnader för paviljonger som
används av barn- och utbildningsförvaltningen vid Viby- och Futurum skolan. Kostnaderna
för paviljongerna uppgår till 8,6 miljoner kronor.
7.4.4.2 Utvecklingsmål: Genomföra investeringar enligt plan

Bedömning
Inte uppfyllt
Analys
Visar andel projekt som går enligt årets budget. Avvikelsen är i de flesta fall ett överskott i
projektet. Flera projekt har av olika anledningar få ett överskott i år på grund av förseningar
av olika slag, till exempel upphandlingar överklagats, problem med markåtkomst och som på
grund covid-19 inte kunnat genomföras men där vi ser att totala kostnaden för projektet
prognosticeras enligt budget.
Nyckelindikator
Andel investeringsprojekt enligt budget

Utfall 2019

Måltal
100%

Utfall
40,32%

Måluppfylln
ad
40,32%

7.5 Volym- och resursmått
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7.5.1 Volymmått
Mått

Budget
2020

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Area inhyrda verksamhetslokaler, kvm BRA

15 410

16 611

16 900

17 500

Area kommunägda verksamhetslokaler, kvm BRA

99 495

105 377

105 700

106 000

Antal besök vid återvinningscentralen

92 583

93 722

100 747

94 000

238

214

284

236

74

64

76

76

Restavfall, kg/inv

160

167

168

162

Matavfall, kg/inv

30

35

42

33

Grovavfall, kg/inv
Förpackningar, kg/inv

Area inhyrda verksamhetslokaler, kvm BRA
Den minskade ytan avser uppsagda paviljonger som använts inom barn och
utbildningsförvaltningen verksamheter på Futurumskolan (avd Lila) och vid Viby förskola
Area kommunägda verksamhetslokaler, kvm BRA
Under året har utbyggnaden av Skeppsgården med ca 300 kvm färdigställts. Den planerade
byggnationen av kallgarage och toaletter vid Granåsen har inte genomförts.
Antal besök vid återvinningscentralen
Besöken har ökat, vilket till stor del har sin förklaring i att fler har renoverat och rensat under
pandemin.
Grovavfall, kg/inv
Mängde grovavfall har ökat markant på återvinningscentralen, jämfört med föregående år.
Personalen upplever att fler har stannat hemma och renoverat, byggt nytt eller genomfört
garagerensningar. Andra kommuner upplever samma tendenser. Verksamheten har haft
närmare 700 000 kronor i ökade behandlingskostnader jämfört med budget. Trä, sten,
tryckimpregnerat och ris & gren är de avfallsslag som har ökat mest.
Förpackningar, kg/inv
Denna siffra är missvisande, då statistiken släpar upp till ett år. Först samma period nästa år
får vi ett resultat som är tillförlitligt.
Restavfall, kg/inv
Andelen restavfall har ökat något jämfört med budget. Detta antas vara en följd av att fler
arbetar hemma och har semestrat på hemmaplan på grund av pandemin.
Matavfall, kg/inv
Andelen matavfall har ökat jämfört med budget. Detta antas vara en följd av att ett nytt
insamlingssystem infördes under oktober månad. De två sista månaderna 2020 var ökningen
av matavfall över 100 procent, jämfört med samma period tidigare år.
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7.5.2 Resursmått
Mått

Budget
2020

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Avhjälpande underhåll, fastigheter - fakturerad
kostnad kr/kvm

71

80

80

55

Planerat underhåll, fastigheter - fakturerad kostnad
kr/kvm

93

65

91

75

Gatubelysning, kr/inv

351

255

199

257

Vinterväghållning, kr/inv

265

334

96

302

Beläggningsunderhåll, kr/inv

518

564

323

338

Avhjälpande underhåll, fastigheter - fakturerad kostnad kr/kvm
Eftersläpningen på grund av avsaknaden av entreprenörer har tagits igen med råge. På grund
av covid-19 och de restriktioner det har medfört för arbete inom särskilt boende har
omprioriteringar gjorts och större insatser kunnat göras i andra verksamhetslokaler.
Avhjälpande underhåll omfattar även alla kostnader kommunen haft för skadegörelse på
kommunen fastigheter.
Planerat underhåll, fastigheter - fakturerad kostnad kr/kvm
Föregående års uppskjutna arbeten har kunnat utföras inklusive de arbeten som planerats
under innevarande år.
Gatubelysning, kr/inv
Tack vare omfattande investeringar och ett långsiktigt arbete för att energieffektivisera och
förbättra gatubelysningsanläggningen har kostnaden per invånare kunnat sänkas. Måttet är
beräknat på 22 000 invånare.
Vinterväghållning, kr/inv
Kostnaden för vinterväghållningen (snöröjning, halkbekämpning, snötransport och
sandupptagning) har varit förhållandevis låg under årets första period och så fortsatte även
säsongen november-december. Prognosen för kostnad/invånare skrevs ner redan i
delårsuppföljningen i mars det kan nu konstateras att utfallet blivit ännu lägre efter ett
exceptionellt milt och snöfattigt slut på året. Måttet är beräknat på 22 000 invånare.
Beläggningsunderhåll, kr/inv
2020 har varit ett framgångsrikt år gällande underhållsbeläggningar. Problemområden där
driften har gjort återkommande reparationer har åtgärdats och verksamheten har haft
möjlighet att utföra omfattande och lyckade arbeten på flertalet av kommunens huvudleder
och lokalgator. Året har medfört stora utmaningar men med ett gott slutresultat över
förväntan. Måttet är beräknat på 22 000 invånare.
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7.6 Resultaträkning och ekonomisk analys
tkr

Bokslut
2019

Budget
2020

Bokslut
2020

Avvikelse
budget/bok
slut

Externa intäkter

89 436

102 544

102 290

-254

Interna intäkter

120 420

123 768

118 019

-5 749

Summa intäkter

209 856

226 312

220 309

-6 003

Verksamhetsköp, bidrag, material

-15 533

-26 043

-21 969

4 074

Personalkostnader

-52 981

-59 494

-56 244

3 250

Övriga kostnader

-175 770

-164 536

-172 595

-8 059

Interna kostnader

-30 117

-31 320

-30 445

875

Summa kostnader

-274 401

-281 393

-281 253

140

-64 545

-55 081

-60 944

-5 863

Resultat

Tekniska nämndens verksamheter kostar netto 60,9 miljoner kronor 2020. Det är en
minskning med 5 procent jämfört med förra året men 11 procent högre än budget. Resultatet
är ett underskott på 5,9 miljoner kronor. Resultatet påverkas av det politiska beslutet att
samtliga kostnader för paviljonger vid Viby- och Futurum skolan ska belastas tekniska
nämnden. Kostnaderna för paviljonger uppgår till 8,6 miljoner kronor.
Externa intäkter har ökat med 14 procent (12,8 miljoner kronor) jämfört med föregående år
men är ungefär i nivå med budget även om stora variationer finns inom nämndens
verksamheter. En av de stora skillnaderna både mot föregående år och mot budget återfinns
hos VA-verksamheten där 7,8 miljoner kronor har använts av VA-fonden mot budgeterade
9,5 miljoner. Även ökade antal abonnenter samt bättre mätning med nya digitala vattenmätare
medför högre intäkter av brukningsavgifter inom VA-verksamheten. Lokalvårdsverksamheten
har högre externa intäkter till följd av att staten under året ersatt sjuklöner samt att
verksamheten kunnat söka statsbidrag för merkostnader till följd av covid-19 inom hälso- och
sjukvård. Avvikelsen mot budget beror även på en ändrad redovisningsprincip som gör att
bidrag från exploatörer för investering i infrastruktur såsom gator och parker numera ska
resultatföras omgående och inte periodiseras som tidigare. Tidigare har sådana intäkter årligen
kompenserat gatu- och parkavdelningen för de ökade kapitalkostnader som infrastrukturen
medfört. Gata- och parkavdelningen har budgeterat med sådana periodiserade intäkter för år
2020 men har inte att erhållit några intäkter.
De interna intäkterna uppgår till 118 miljoner kronor vilket är 5,7 miljoner kronor lägre än
budget. Avvikelsen beror främst på att intäkter för tidsredovisning i investerings- och
exploateringsprojekt budgeterats som en intern intäkt men utfallet har redovisats som en
minskad personalkostnad. Avvikelsen beror även på lägre internränta till följd av de ändrade
redovisningsprinciperna för investeringsbidrag.
Verksamhetsköp är 41 procent högre än föregående år på grund av att insamling av
hushållsavfall från år 2020 redovisas som köpt verksamhet. Samtidigt är kostnaderna för
vinterväghållning samt renhållningstjänster lägre än föregående år. Kostnaderna för
verksamhetsköp är däremot 4,1 miljoner kronor lägre än budget tack vare lägre kostnader för
vinterväghållning till följd av en osedvanligt mild vinter.
Personalkostnaderna är 6 procent högre än föregående år. Vakanta tjänsterna under 2019
tillsätts under året. Tre avtal om uppsägning har ingåtts under året. Personalkostnaderna är
trots de ingångna avtalen om uppsägning 5 procent lägre än budgeterat. Detta till följd av
fortsatta vakanta tjänster samt tjänster som tillsatts senare än planerat. Arbete som utförts i
investerings- och exploateringsprojekt har minskat personalkostnaderna. Även
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sjukskrivningar bidrar till de lägre personalkostnaderna.
Övriga kostnader överskrider budget med 8,1 miljoner kronor. Kostnader för paviljonger vid
Viby- och Futurum skolan påverkar med 8,6 miljoner kronor. Kostnader för reparationer för
att komma till rätta med förelägganden från tillsynsmyndigheter har överskridit budget. Även
kostnader för skadegörelse, behandlingsavgifter och inhyrd personal för att täcka vakanser
bidrar till ökad kostnad. Samtidigt är bland annat energikostnaderna och avskrivningar lägre
än budget.

7.7 Driftredovisning bokslut
7.7.1 Driftredovisning
Bokslut
2019

Budget 2020

Bokslut 2020

Avvikelse

Tekniska Nämnden

-253

-210

-216

-6

Nämndadministration

-333

-267

-239

28

-32 259

-32 342

-28 952

3 390

-5 723

-4 831

-5 012

-181

911

400

403

3

Fastighet

-7 526

1 909

-6 898

-8 807

Lokalvård

-15 955

-16 539

-15 209

1 330

-219

-758

-1 727

-969

-2 286

-2 443

-2 361

82

-63 644

-55 081

-60 212

-5 131

Gator, vägar, parkering
Parker
Kommersiell verksamhet

Teknisk vht övergripande
Övrig kommungemensam admi
Summa

7.7.2 Driftredovisning avgiftsfinansierad verksamhet
Tkr
Avfallsverksamhet

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Avvikelse
budget/
bokslut

-901

0

-732

-732

-56

0

1 602

1 602

-957

0

870

870

VA-verksamhet
Summa

Budget
2020

7.8 Kommentarer till driftredovisning
De skattefinansierade verksamheterna inom förvaltningen redovisar totalt ett underskott på
5,1 miljoner kronor. De taxefinansierade verksamheterna VA och avfall redovisar ett lägre
uttag från VA- respektive avfallsfonden än budgeterat med totalt 2,4 miljoner kronor.
Nedan redovisas större över- eller underskott per verksamhet i förhållande till budget.
Gatu- och parkverksamheten redovisar totalt ett överskott på 3,2 miljoner kronor. Överskottet
beror främst på att kostnaden för vinterväghållningen, till följd av en osedvanligt mild vinter
under året, blev betydligt lägre än budgeterat. På grund av långtidssjukskrivning samt
föräldraledighet är även personalkostnaderna lägre än budgeterat. Trots ändrade
redovisningsprinciper för bidrag från exploatörer för investeringar i infrastruktur blev
kapitalkostnaderna lägre än budgeterat till följd av senarelagda investeringar och
exploateringar. Överskottet för avdelningen minskas genom att kostnaderna för
belysningsunderhåll och skogsåtgärder har blivit högre än budgeterat. Skogsinsatserna har
påverkats av akuta åtgärder att avverka gran som angripits av granbarkborre. Avdelningen har
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också fått en oväntad kostnad för markintrång på Ullevivägen där det i samband med att
arbete med gatubelysningsanläggningen visade sig att både belysningsanläggning och viss del
av gatan ligger på privat mark.
Fastighetsverksamheten redovisar ett underskott på 8,8 miljoner kronor. Underskottet beror
främst på att fastighetsavdelningen, genom ett politiskt beslut, debiteras kostnader för
paviljonger som används av barn- och utbildningsförvaltningen vid Viby- och Futurumskolan.
Kostnaderna för paviljongerna uppgår till 8,6 miljoner kronor. Kostnader för skadegörelsen, i
huvudsak på kommunens skolor, har belastat fastighetsavdelningen med cirka 1 miljon
kronor. Även kostnader för en större sanktionsavgift från bygg- och miljönämnden kopplat till
renoveringen av Futurumskolan samt ett skadestånd på grund av beslutet att avbryta arbetet
med Vibyskolan bidrar till underskottet. Underskott balanseras upp av minskade
energikostnader där gjorda energieffektiviseringsåtgärder samt en mild höst och vinter
bidragit till en minskad förbrukning av media. Även kapitalkostnaderna är lägre än
budgeterad beroende på att större investeringsprojekt inte färdigställts i planerad takt.
Lokalvårdsverksamheten redovisar ett överskott gentemot budget på 1,3 miljoner kronor.
Lokalvården påverkas till stor del av covid-19. Överskottet beror främst på ökade intäkter
med 1,3 miljoner kronor, där staten under året ersatt sjuklöner samt statsbidrag från
Socialstyrelsen för merkostnader inom äldreomsorgen till följd av covid-19, vilket
tillsammans uppgår till drygt 1 miljon kronor. Avdelningen har även sett över avtal för
lokalvård i externa lokaler och ersättningsnivån indexreglerats. På grund av
långtidssjukfrånvaro är personalkostnaderna lägre än budget. Även kostnader för
hygienpapper minskar till följd av att många arbetar på distans. Samtidigt har avdelningen på
grund av covid-19 ökade kostnader för till exempel vikarier för att klar det utökade kravet om
daglig rengöring i alla vårdlokaler. Avdelningen har även haft en ökning av kostnader för
inköp av tvål, handsprit, handskar samt övriga städmaterial och arbetskläder till följd av
covid-19.
Tekniska övergripande redovisar ett underskott på 969 000 kronor till följd av avslutad
anställning samt kostnader för tillförordnade förvaltningschefer under året.
I budget 2020 har VA-verksamheten budgeterat att använda 9,5 miljoner kronor ur VAfonden för ett antal säkerhets- och miljöfrämjande åtgärder. Resultatet är ett överskott på 1,6
miljoner kronor vilket innebär att 7,9 miljoner kronor behöver tas i anspråk från VA-fonden
istället för budgeterade 9,5 miljoner kronor. Överskottet beror på högre intäkter, dels till följd
av ökat antal abonnenter men är även en följd av att de nya fjärravlästa vattenmätarna mäter
mer korrekt. Överskottet beror även på lägre kapitalkostnader, energikostnader och lägre
ersättning för skada hos abonnenter än budgeterat. På grund av covid-19 blev även kostnader
för kurser och konferenser betydligt lägre än budget. Överskottet dras dock ner av ökade
kostnader för inhyrd personal samt högre kostnader för reparationer för att åtgärda
förelägganden från tillsynsmyndigheten.
I budget 2020 har avfallsverksamheten budgeterat att använda 1,5 miljoner kronor av fonden
för främst kostnader kopplade till införande av nytt insamlingssystem. Resultatet är 768 000
kronor bättre än budget och ger ett underskott på 732 000 kronor som tas ur fonden istället för
budgeterade 1,5 miljoner kronor. Största anledningen till det bättre resultatet är lägre
kapitalkostnader, ökade intäkter till följd av vite gentemot en av våra entreprenörer som inte
fullföljt sitt uppdrag enligt avtal samt ökade intäkter på slamentreprenaden. Resultatet
minskas dock av ökade behandlingskostnader då mängden grovavfall på återvinningscentralen
har ökat. Även konsultkostnader har ökat då de entreprenörsbyten som skett i mitten av
oktober har inneburit stora förändringar i verksamhetssystemen.
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7.8.1 Ekonomiska effekter av covid-19
Fastighetsverksamheten har minskade intäkter som utgörs av hyresrabatter som lämnats till
två lokalhyresgäster. Avdelningen har haft ökade kostnader för utrustning för distansarbete.
Avdelningen har även haft ökade kostnader för att förse kontaktcenter med skyddsglas i
receptionen.
Lokalvården har ökade kostnader för utökad bemanning och inköp av arbetskläder till dessa,
för att klara de utökade lokalvårdskraven samt den sedan april införda helgtjänstgöringen på
äldreboenden som också medfört beredskapstjänstgöring under helg för arbetsledare,
samordnare och chef. Lokalvårdsavdelningen har även ökade kostnader för bland annat tvål,
ytdesinfektion, handsprit, handskar, förkläden samt städmaterial då förbrukningen och
behovet av rengöring av handkontaktytor ökat sedan covid-19:s utbrott och spridning. Då
fysiska möten inte varit genomförbara i lokalvårdens stora personalgrupp har inköp av
mötesutrustning gjorts för att kunna genomföra APT-möten under hösten. Även utrustning för
distansarbete har införskaffats. För de utökade kostnaderna med daglig rengöring inom
äldreomsorgen beräknas statsbidrag från Socialstyrelsen för merkostnader till följd av covid19 erhållas.
Avfallsverksamheten har noterat att mängden grovavfall har ökat på återvinningscentralen,
jämfört med samma period föregående år. Även andel besök har ökat och varje besökare har
haft mer grovavfall vid varje besökstillfälle. Personalen upplever att fler har stannat hemma
och renoverat, byggt nytt eller genomfört garagerensningar. Andra kommuner upplever
samma tendenser. Det är svårt att veta exakt hur stor del av ökningen som härrörs till covid-19
samt att sätta ett pris på den eventuella ekonomiska effekten.
Ekonomiska effekter i samband med Corona

Ekonomiska
effekter
helår, tkr

Bokförda kostnader:
Hyresreduktioner

-272

Skyddsglas och arbetsskyddsmaterial

-9

Hemarbetsplatser, teknisk utrustning mm

-9

Övrigt material

-12

Utökade personalkostnader

-741

Städmaterial tex kemikalier, handskar, förkläden

-139

Tvål
Ombyteskläder

-52
-6

Utrustning för distansmöten o arbet

-34

Statsbidrag Socialstyrelsen merkostnader Covid-19

447

Ej bokfört:

Summa

-827

7.8.2 Innebär bokslutet ett underskott jämfört med budget?
De taxefinansierade verksamheternas resultat är ett lägre underskott än budgeterat. Medel från
avfalls- respektive VA-fonden har budgeterats att tas i anspråk under året för att nå en
balanserad budget.
Skattefinansierade verksamheternas underskott uppgår till 5,1 miljoner kronor vid årets slut.
Prognosen per oktober var ett underskott med 5,8 miljoner kronor. Enligt
ekonomistyrprinciperna måste åtgärdsförslag tas fram om underskott befaras. Då underskottet
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beror på ett sent politiskt beslut, att debitera kostnaderna för paviljonger som används av
barn- och utbildningsförvaltningen vid Viby- och Futurum skolan, sågs inga möjliga åtgärder
för att komma i balans. Tekniska nämnden har därför inte beslutat om några åtgärder för året
under 2020.
7.8.3 Nämndens behandling av ekonomiuppföljning
Tekniska nämnden har inte beslutat om åtgärder med anledning av det befarade underskottet
som redovisades i ekonomiuppföljning oktober.

7.9 Investeringsredovisning
Tkr

Bokslut
2019

Budget
2020

Bokslut
2020

Avvikelse
budget/
bokslut

Överförs
till 2021

Överförs
till 2022

Gata och park
1364 (P)Kraftleden trafiks 5-6

-142

0

-58

-58

-58

1390 GC-väg Viby Vilunda

-443

-8 965

-4 903

4 062

4 062

-12

-2 500

-469

2 031

2 031

-2 251

-1 600

-1 645

-45

-745

0

0

0

1304 Markområde för upplag snö

0

-592

0

592

1305 Omb gatubelys Badhusv-Run

0

-830

-820

10

1306 Granåsens spår belysnings

0

-3 520

-2 638

882

1307 Trygghetsåtgärder gatubel

0

-2 000

-1 969

31

1308 Renovering gatubelysnings

0

-2 200

-2 348

-148

1309 Förtätning belys Kalmarv

0

-460

-432

28

1310 Utbyte till LED

0

-2 940

-2 958

-18

1311 Seriebyte av ljuskällor

0

-488

-507

-19

1312 belys gc nämndemans-stock

0

-160

-157

3

1313 Belysning Järnvägsparken

0

-189

-198

-9

1314 Dekorationsbel Väppebyäng

0

-159

-133

26

1315 Hundrastgård Skokl o Båls

0

-140

-126

14

1316 GC Lillsjöns företagspark

0

-600

-602

-2

1317 Utegym Skokloster

0

-360

-1

359

1318 Gångbana Sjövägen

0

-500

-320

180

1319 Laddstolpar

0

-500

0

500

-12 146

-7 100

-7 101

-1

-2 568

0

0

0

1372 Utbyte kvicksilverarmatu

-508

0

0

0

1378 Konstbyggn (brokonstr)

-200

-3 518

-805

2 713

2 713

1379 Utv.offentl utemiljö park

-441

-2 000

0

2 000

2 000

1380 Byte av vägtrummor

-831

-630

-578

52

-33

-3 704

-3 692

12

-512

0

0

0

1397 Skokloster GC-väg
Övriga investeringar, årligt anslag
1301 Trafiksäkerhetshöj. åtg
1303 Gatubelysning Ullevivägen

1358 Planerat uh beläggningar
1371 Hissar vid stationen

1382 Upprustning lekplatser
1384 Väppeby äng Gata GCV
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Tkr
1388 Skyltpolicy samt genomf.

Bokslut
2019

Budget
2020

Avvikelse
budget/
bokslut

Bokslut
2020

Överförs
till 2021

-86

0

0

0

1389 Pulkabacke Dumpers

-121

0

0

0

1391 Upprustn.grusbel. GC väg

-405

0

0

0

1392 Breddning Dalstigen

-293

-37

-37

0

1394 Gångbro Järnvägsparken

-165

-135

-48

87

1398 Borttag av bom skeppsväge

-183

0

-25

-25

-1 866

-1 250

-652

598

598

1102 (P) LSS boende Dalvägen

0

-3 000

-336

2 664

2 664

1103 (P) LSS boende Viby

0

-4 000

-354

3 646

3 646

1143 (P)Gröna dalen fsk 2 avd

0

-15 000

0

15 000

0

-4 769

-35 000

-1 315

33 685

33 685

-31 132

-32 001

-38 735

-6 734

-6 734

-1 093

-5 908

-6 245

-337

0

0

-10 000

-654

9 346

9 346

0

-300

300

300

1138 Granåsen toaletter o kall

-135

-6 865

-79

6 786

6 786

1139 Bättre inomhusmiljö/luft

-667

-833

-752

81

1141 Fridegårdsgymna om klassr

-2 176

0

0

0

1164 Renovering simhallen

-1 655

0

0

0

-557

0

0

0

-14

0

0

0

1175 (P) Vibyskolans kök

-2 805

0

0

0

1178 Lundby ridhus

-1 601

0

0

0

-817

0

0

0

1181 Planerat underhåll

-6 892

-12 915

-12 762

153

1190 Säkerhetsåtgärder

-503

-2 997

-1 326

1 671

1 671

-2 155

-2 669

-1 379

1 290

1 290

-38

-5 301

-1 743

3 558

3 558

1197 Energieffektivisering

-1 502

-2 000

-1 641

359

359

1362 Ny fotbollsanläggning

-9 293

0

0

0

-225

0

0

0

5163 Lokalvård skurmaskin 2019

-77

0

0

0

5313 Lokalvård Skurmaskin 2020

0

-160

-158

2

1399 Flytt gatubelysningscentr

Överförs
till 2022

87

Fastighet
Investeringsprojekt, totalbudget
beslutad av kommunfullmäktige

1188 Ängsbacken fsk
1184 Futurum om- och tillbyggn
1199 Skeppsgården omby förenin
1104 (P) Ny simhall
Övriga investeringar, årligt anslag
1105 Laddstolpar egna bilar

1173 Ny förskola frösundavik
1174 Västerängsskolan kök

1180 Ishall, energiåtg.o entré

1191 Energiåtgärd ventilation
1195 Solenergi utred install

1385 Ny Simhall (Fastighet )
Lokalvård

VA
Investeringsprojekt, totalbudget
beslutad av kommunfullmäktige
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Tkr
1267 Bålsta tätort ledninga

Bokslut
2019

Budget
2020

Bokslut
2020

Avvikelse
budget/
bokslut

Överförs
till 2021

-2 221

-27 721

-13 604

14 117

14 117

1268 Bålsta tätort pumpstat

-78

-11 916

-1 296

10 620

10 620

1269 Utloppsledn arv Bålst

-445

-12 555

-6 225

6 330

6 330

1270 Ledn med stickspår Logist

-108

-9 392

-6 396

2 996

2 996

0

-12 000

-1 106

10 894

10 894

1272 Omläg ledning pga kapacit

-4

-4 997

-23

4 974

4 974

1276 Reservoar ledning Krägga

0

-10 000

-2 187

7 813

7 814

1271 (P)GAP, huvudmatning

Övriga investeringar

0

1213 Omläggning ledningar

-10 744

-13 170

-12 812

358

358

1214 Nya förbindelsepunkter

-2 365

-4 000

-3 648

352

352

1250 Biskops-Arnö pågående

-1 235

0

0

0

1252 Omb Skokl råvattenintag

-547

0

0

0

1253 Bålsta reningsverk

-3 951

-3 643

-2 218

1 425

1254 Bålsta vattenverk

-2 394

-273

-287

-14

1255 Skokloster reningsverk

-1 411

-575

-41

534

534

-465

-7 396

-1 909

5 487

5 487

-2 404

-2 594

-2 523

71

-10

-1 991

-28

1 963

1273 (P)Skokloster Vattenv Nyb

0

-543

0

543

1274 (P)Skoklostr reningsv nyb

0

-1 500

0

1 500

5159 Maskiner o verk. VA 2016

-1 274

-1 226

-1 221

5

0

0

-641

-641

0

-24 000

-23 978

22

-180

0

0

0

-455

0

0

0

-17

0

0

0

-122 365

-335 518

-180 844

154 674

1256 Skokloster vattenverk
1258 Underhåll pumpstationer
1266 Vattentornet, skal/fasad

5314 VA Fordon lyfta pump 20år

Överförs
till 2022

1 425

1 963

Avfall
Investeringsprojekt, totalbudget
beslutad av kommunfullmäktige
1411 Kärl fastighestnära in
1401 Effektivisering ÅVC
Övriga investeringar, årligt anslag
1403 Behållare insaml avfall
1405 (P)Projekt o utbygnad ÅVC

Summa

136 727

7.10 Kommentarer till investeringsredovisning
Eventuellt över- respektive underskott på pågående investeringsprojekt med totalbudget
beslutad av kommunfullmäktige i och med budget 2021 överförs till 2021 utan särskilt beslut.
Önskemål om överföring av överskott för övriga projekt framgår av tabellen ovan.
Fastighetsavdelningen tillhör från och med 1 januari 2021 kommunstyrelsen. Beslutad
överföring för fastighets investeringsprojekt ska därför ske till kommunstyrelsen.
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Gata Investeringsprojekt med totalbudget beslutad av KF
1364 (P) Kraftleden, trafiksäkerhetshöjande åtgärder etapp 5-6, - 58 000 kronor
Kostnaderna avser konsulttjänster och är av värde i det fortsatta genomförandet av projektet
som förväntas börja 2021. Den totala prognosen följer den totala budgeten om 20,8 miljoner
kronor. Underskottet förs över till 2021.
1390 GC-väg Viby-Vilunda, + 4,06 miljoner kronor
Projektet inte helt färdigställt. Återstår bland annat trumöga, justering förhöjt övergångsställe
och byggledarkostnader. Den totala prognosen för projektet är 6,2 miljoner kronor mot totala
budgeten om 9,6 miljoner kronor. Överskottet förs över till 2021.
1397 Skokloster GC-väg, + 2,03 miljoner kronor
En ny gång- och cykelväg ska anläggas mellan Slottsskogen och Skoklosters slott. Under
2020 har sträckan projekterats samtidigt som markägoförhållandena har utretts och avtal har
skrivit med markägare. Vidare har dialog förts med Trafikverket och Länsstyrelsen för att
möjliggöra ett genomförande. Dialogprocessen med berörda myndigheter och markägare har
varit tidskrävande vilket medför att budgeten inte arbetats upp under året. Den totala
prognosen följer den totala budgeten om 8,0 miljoner kronor. Överskottet förs över till 2021.
Gata Övriga investeringsprojekt
1301 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder - 45 000 kronor
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder har genomförts bland annat vid Dalvägen, Stockholmsvägen,
Lindegårdsvägen och Åkerbyvägen.
1304 Markområde för upplag av snö mm, + 592 000 kronor
Avser upplag för snö, salt, ris, grus, sten och jord samt även uppställning av skrotbilar. Den
markyta som var aktuell i samband med verksamhetsanalysen har idag avyttrats till annan
intressent. Budgeterade medel kommer därför inte användas.
1305 Ombyggnad Badhusvägen-Runbrovägen, + 10 000 kronor
Byte av samtliga stolpar, fundament, kabel och satt nya armaturer. På något ställe har det även
kompletterats med nya stolpar.
1306 Granåsens spår belysning + 882 000 kronor
Utbyte av gamla trästolpar med dåliga armaturer och luftledning till nya stolpar, nergrävd
kabel och armaturer med närvarostyrning. Överskott beror på att nya produkter och ny teknik
har kunna användas vilket gett ett lägre pris.
1307 Trygghetsåtgärder för belysning + 31 000 kronor
Trygghetsskapande belysning på ett flertal platser inom kommunen, till exempel har
belysningen vid landstingshuset mot simhallsparkeringen förbättrats, ny belysning vid
gångtunnlar under järnvägen vid Lilla Hagalund, Brittsäter samt Kalmarsand, gångtunneln
under Kalmarleden vid Futurumskolan, ny belysning runt Regnbågen och Futurum, utbyte
belysning runt Annehills förskola samt Smultronstället, ny belysning på gc-väg från
Skogsbrynet ner mot Eneby, effektbelysning under järnvägen i gamla Bålsta, belysning på
träden i parken mittemot järnaffären, ny belysning på Fabriksvägen, ny belysning på gc-väg
mellan Skogsteby och Viby samt lekplatsen i Eneby – Enebyparken.
1308 Renovering gatubelysningsanläggning, - 148 000 kronor
Avser byte av stolpar, armaturer och fundament på Vildgåsvägen och Hägervägen samt
anslutande GC-vägar, utbyte stolpar, fundament och armaturer på Gransäterskolan, byte
stolpar, fundament och armaturer på GC-vägen från Byvägen till Kalmarleden, ombyggnad av
belysning på Getberget/Notholmen. Projektet har fördyrats något på grund av akut behov av
att byta ut dåliga trästolpar till nya i metall.
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1309 Förtätning av belysning Kalmarvägen + 28 000 kronor
Ny belysning på Kalmarvägen och gc-vägen som går längs med Kalmarvägen från
Skeppsrondellen ner till Arosvägen. Tidigare stod stolparna med långa avstånd och
armaturerna uppfyllde inte kraven för varken väg eller gc-väg. Satt ny belysning dels längs
med vägen och dels längs med gc-vägen.
1310 Utbyte till LED - 18 000 kronor
Utbyte av cirka 800 armaturer i Bålsta, på Väppebyberget, Västerängen delar av Skörby, delar
av Fånäs samt Södra Bålstaleden. Även utbyte av samtliga kvarstående armaturer i Skokloster
till LED.
1311 Seriebyte av ljuskällor - 19 000 kronor
Avser byte av ljuskällor från högtrycknatrium (orangea ljuset) till metallhalogen (vitt ljus) på
de platser där bedömningen har varit att armaturerna fortfarande har en viss livslängd kvar
innan det är dags för armaturbyte till LED. Detta är utfört på Sågarbacken och
Hagviken/Råby.
1312 Ny belysning GC-väg Tingshusvägen-Nämndemansvägen + 3 000 kronor
Gångvägen genom parken från Enköpingsvägen mot Nämndemansvägen och Tingshusvägen
har fått ny belysning.
1313 Belysning Järnvägsparken - 9 000 kronor
Nya pollare (låga stolpar) med belysning runt dammen i Järnvägsparken.
1314 Dekorationsbelysning Väppebyängsrondellen + 26 000 kronor
Ny belysning i form av pollare med belysning för att markera cirkulationsplatsen och skapa
en trevlig yta. Projektet är genomfört i samarbete med parkenheten som har ställt ditt ett
insektshotell och den lilla röda stugan som tidigare var placerad i Skeppsrondellen.
1315 Hundrastgård i gamla Bålsta + 14 000 kronor
En hundrastgård har anlagts intill Håbovägen i gamla Bålsta.
1316 Gc-väg Lillsjöns företagspark - 2 000 kronor
Ny gång- och cykelväg för anslutning från Kalmarrondellen till Lillsjöns företagspark.
Anlades under våren i samband med att ICA Maxi etablerade i Lillsjöns företagspark på
Södra Bålstaledens södra sida. Utrustades med ett trafiksäkert vägräcke för skydd av de
oskyddade trafikanterna.
1317, Utegym Skokloster + 359 000 kronor
Projektet har försenats på grund av resursproblem hos entreprenören. Överskottet önskas
överfört till 2021 för att kunna genomföra medborgarförslaget som tidigare har beviljats.
1318 Gångbana Sjövägen, + 180 000 kronor
En ny gångbana anlades på södra delen av Sjövägen för en bättre tillgänglighet till
Bålstadoktorn. På västra delen av Sjövägen anlades en gräsmatta som ansluter mot
Bålstadoktorns nya lokaler vilket har gett området ett utseendemässigt lyft. Överskottet beror
på att projektet i vissa delar genomfördes med ett enklare utförande än det från början
planerade.
1319, Laddstolpar, + 500 000 kronor
Projektet har inte slutförts under 2020. Överskottet önskas föras över till 2021 i enlighet med
beslut i KS.
1358 Planerat underhåll beläggningar - 1 000 kronor
Utfört omfattande och lyckade arbeten på flertalet av våra huvudleder och lokalgator
exempelvis Västerhagsvägen, Lindegårdsvägen, Råbyleden, Vattuvägen, Västerängsvägen,
Gransätervägen, Gipsvägen, Putsvägen samt GC-banor Gipsvägen, Putsvägen, Tingshusvägen
till GC Enköpingsvägen.
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1378 Konstbyggnader + 2,7 miljoner kronor
Projektet ligger vilande på grund av att upphandlingen blivit överklagad. Medel önskas
överförda till 2021 för att möjliggöra en ny och större upphandling vilket troligen medför fler
intressenter i anbudsräkningen.
1379, Utveckling offentliga utemiljöer park + 2,0 miljonerkronor
Projektet har inte kunnat startas på grund av att upphandling av landskapsarkitekttjänster har
överklagats. Överskottet önskas föras över till 2021.
1380 Byte av vägtrummor + 52 000 kronor
Arbete med förbättrad vägavvattning och flöden i vägdiken.
1382 Upprustning lekplatser + 12 000 kronor
Anläggning av ny områdeslekplats i Eneby enligt Lek- och aktivitetsplatsprogrammet.
1394 Gångbro Järnvägsparken + 87 000 kronor
I projektet återstår en del mindre detaljer för att färdigställa sittplats på ön och vissa mindre
byggnadsdetaljer. Överskottet önskas föras över till 2021.
1399 Flytt gatubelysningscentraler + 598 000 kronor
Utflytten av gatubelysningscentraler är slutförd. I samband med flytten upptäcktes att en del
omkopplingar måste göras till följd av detta och en del kabelfel måste åtgärdas. För att
slutföra investeringen med hög kvalitet önskas överskottet föras över till 2021.
Fastighet Investeringsprojekt med totalbudget beslutad av KF
1102 (P) LSS-boende Dalvägen + 2,7 miljoner kronor
Kommunfullmäktige fattade i juni beslut om att uppföra ett LSS boende på Dalvägen.
Förstudien är avslutad och upphandling beräknas att påbörjas Q1 2021. Den totala prognosen
följer den totala budgeten om 20,3 miljoner kronor. Projektet beräknas att vara klart i augusti
2023. Överskottet förs över till 2021.
1103 (P) LSS-boende Viby + 3,6 miljoner kronor
Kommunfullmäktige fattade i juni beslut om att uppföra ett LSS boende i Viby. Förstudien är
avslutad och upphandling beräknas att påbörjas Q1 2021. Den totala prognosen följer den
totala budgeten om 19,8 miljoner kronor. Projektet beräknas att vara klart i augusti 2023.
Överskottet förs över till 2021.
1143 (P) Gröna Dalens förskola + 15,0 miljoner kronor
Barn och utbildningsförvaltningen har av fastighetsavdelningen beställt en utbyggnad av den
befintliga förskolan vid Gröna dalen med två avdelningen. Projektet är avslutat och överskott
lämnas tillbaka.
1188 Ängsbacken förskola + 33,7 miljoner kronor
Efter fortsatta utredningar bedöms projektet kosta 48,0 miljoner kronor att genomföra, vilket
också är den beslutade totalbudgeten. Barn och utbildningsnämnden har under 2020 beviljats
en utökning av investeringsbudgeten med 7,8 miljoner kronor. Genomförandebeslut fattades
den 21 oktober 2020. Projektet beräknas att vara klart kvartal 2 2022. Överskottet förs över
till 2021.
1184 Futurum om- och tillbyggnad - 6,7 miljoner kronor
Projektet fortsätter enligt plan och budget. Den totala prognosen följer den totala budgeten om
182 miljoner kronor. Samtliga arbeten beräknas färdiga kvartal 3 2022. Underskottet förs över
till 2021.
1199 Skeppsgården - 337 000 kronor
Om- och tillbyggnaden av Skeppsgården är klar. Projektet redovisas med ett underskott på
grund av oförutsedda åtgärder. Utöver ombyggnationen har flera komponenter såsom tak och
ytskikt byts ut. Utbytet av komponenter har finansierats inom ramen för andra
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investeringsprojekt inom avdelningen såsom 1190 säkerhetsåtgärder, 1191 energiåtgärder
ventilation, 1197 energieffektivisering, samt 1181 planerat underhåll.
1104 (P) Ny simhall + 9,3 miljoner kronor
Kommunfullmäktige fattade i juni beslut om att en ny simhall ska byggas. Förstudien har
avslutats och förberedelser inför upphandling har påbörjats. Projektet är i uppstartsläge. Den
totala prognosen följer den totala budgeten om 191 miljoner kronor. Projektet beräknas att
vara klart kvartal 3 2023. Överskottet förs över till 2021.
Fastighet Övriga investeringsprojekt
1105 Laddstoplar egna bilar + 300 000 kronor
Laddstolpar för laddning av elbilar ska uppföras i anslutning till kommunhuset. Projektering
och upphandling av leverantör är klar och genomförandet görs 2021. Överskottet önskas föras
över till 2021 i enlighet med beslut i KS.
1138 Granåsen toaletter och kallgarage + 6,8 miljoner kronor
Genomförande beslut inväntas från Kultur - och fritidsnämnden. Överskottet önskas föras
över till 2021.
1139 Bättre inomhusmiljö/luft + 81 000 kronor
Komponenter för ventilation har bytts ut i ett flertal av kommunens objekt, projektet är klart.
1181 Planerat underhåll + 153 000 kronor
Projektet avser utbyte av komponenter på flera objekt, bland annat Skeppsgården,
Medborgarhuset och Fridegårdsskolan. Projektet avslutas 2020.
1190 Säkerhetsåtgärder + 1,7 miljoner kronor
Arbetet omfattar åtgärder inom inbrotts- och brandlarm samt utbyte och uppgradering av
passagesystem i flera olika objekt. Arbetena löper över flera år. Överskottet önskas föras över
till 2021.
1191 Energiåtgärder ventilation + 1,3 miljoner kronor
Påbörjade åtgärder avser energieffektiviseringsåtgärder på flera objekt. Påbörjade arbeten
beräknas slutföras under 2021. Överskottet önskas föras över till 2021.
1195 Solenergi + 3,6 miljoner kronor
Det stora intresset för solcellsanläggningar har medfört en kapacitetsbrist bland projektörer
och installatörer. Installationen av anläggningen på kommunhuset har försenats på grund av
det underhållsarbete av taket som måste ske innan solpaneler kan sättas upp. Arbetet med
resterande planerade objekt fortsätter 2021. Överskottet önskas föras över till 2021.
1197 Energieffektiviseringar + 359 000 kronor
På grund av covid-19 har inte alla planerade åtgärder kunnat genomföras enligt plan.
Restriktioner för besök på olika boenden samt försenade leverans har bidragit till
förseningarna. Beställda och planerade åtgärder genomförs under 2021. Överskottet önskas
föras över till 2021.
Lokalvården Övriga investeringsprojekt
5313 Lokalvård Skurmaskin 2020 + 2 000 kronor
Investering har skett enligt plan.
VA Investeringsprojekt med totalbudget beslutad av KF
1267 Bålsta tätort ledningar + 14,1 miljoner kronor
Projektet har inte kunnat starta i tid då förutsättningarna för projektet har ändrats vid flertal
tillfällen under arbetets gång och gjort att upphandlingen dragit ut på tiden. Den totala
prognosen följer den totala budgeten om 116,9 miljoner kronor. Överskottet förs över till
2021.
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1268 Bålsta tätort pumpstation + 10,6 miljoner kronor
Projektet har inte kunnat starta i tid då förutsättningarna för projektet har ändrats vid flertal
tillfällen under arbetets gång och gjort att upphandlingen dragit ut på tiden. Den totala
prognosen följer den totala budgeten om 40 miljoner kronor. Överskottet förs över till 2021.
1269 Utloppsledning arv Bålsta + 6,3 miljoner kronor
Produktionen är avslutad, återställning av mark kvarstår att utföra under 2021. Den totala
prognosen följer den totala budgeten om 13 miljoner kronor. Överskottet förs över till 2021.
1270 Ledning med stickspår Logistik Bålsta + 3,0 miljoner kronor
Arbete pågår och kommer att slutföras under 2021, vissa delar är slutbesiktade under 2020,
kostnader skall regleras med Logistik Bålsta. Den totala prognosen följer den totala budgeten
om 17 miljoner kronor. Överskottet förs över till 2021.
1271 (P) GAP huvudmatning + 10,9 miljoner kronor
Projektet har inte kunnat startas på grund av tidsbrist hos entreprenörer och covid-19. Arbetet
med systemhandlingar har nu påbörjats, för bästa utfall samprojekteras detta projekt med
Omlägg. ledning p.ga kapacitetsbrist. Den totala prognosen följer den totala budgeten om 74
miljoner kronor. Överskottet förs över till 2021.
1272 Omlägg. ledning p.ga kapacitetsbrist + 4,9 miljoner kronor
Förutom covid-19, har projektet inte kunnat startas på grund av tidsbrist hos entreprenörer.
Arbetet med systemhandlingar har nu påbörjats, för bästa utfall samprojekteras detta projekt
med GAP huvudmatning. Den totala prognosen följer den totala budgeten om 5 miljoner
kronor. Överskottet förs över till 2021.
1276 Reservoar och ledningar Krägga + 7,8 miljoner kronor
Avvikelsen beror på att upphandlingen fått göras om samt på grund av covid-19. Projektet
beräknas slutföras enligt plan. Den totala prognosen följer den totala budgeten om 20 miljoner
kronor. Överskottet förs över till 2021.
VA Övriga investeringsprojekt
1213 Omläggning ledningar + 358 000 kronor
Avvikelsen beror på omfattande föreläggande från tillsynsmyndigheten där man varit tvungen
att intensifiera arbetet med omläggning ledningar på andra sträckor än planerat. Förutom
covid-19, har det under året varit stora problem med markåtkomst, trots detta har man lyckats
åtgärda stora delar av förelägganden under 2020, dock kvarstår enstaka åtgärder att utföra
2021. Överskottet önskas föras över till 2021.
1214 Nya förbindelsepunkter + 352 000 kronor
Förutom covid-19, har det under året varit stora problem med markåtkomst, trots detta har
man lyckats åtgärda stora delar under 2020, dock kvarstår enstaka åtgärder att utföra 2021.
Överskottet önskas föras över till 2021.
1253 Bålsta reningsverk + 1,4 miljoner kronor
Ombyggnader pågår för att komma tillrätta med slamflyktsproblemen som inte är slutförda.
Överskottet önskas föras över till 2021.
1254 Bålsta vattenverk - 14 000 kronor
Ombyggnad av kemtankar har pågått under 2020, Under hösten inträffade en incident i arbetet
med kemtankarna som gjorde att budgeten överskreds. Har utförts enligt plan.
1255 Skokloster reningsverk + 534 000 kronor
Arbete med att säkerställa verkets funktion tills ny VA-försörjning är klar för Skokloster
pågår, arbetet har inte kunnat utföras enligt plan på grund av det allvarliga samhällsläget.
Överskottet önskas föras över till 2021.
1256 Skokloster vattenverk + 5,5 miljoner kronor
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Utredning är slutförd och prioriterade åtgärder för att klara lagkrav är identifierade, åtgärder
har påbörjats och kommer att fortsätta under hela 2021. Efter det fortsätter arbetet med att
säkerställa VA försörjningen för Skokloster tills beslut fattas om vägval Skokloster.
Överskottet önskas föras över till 2021.
1258 Underhåll pumpstationer + 71 000 kronor
Har utförts enligt plan.
1266 Vattentornet, skal/fasad + 1,9 miljoner kronor
Tidsplanen har blivit försenad på grund av överklagad upphandling. Överskottet önskas föras
över till 2021.
1273 (P) Skokloster vattenverk nybyggnad + 543 000 kronor
Projektet utgår.
1274 (P) Skokloster reningsverk nybyggnad + 1,5 miljoner kronor
Projektet utgår.
5159 Maskiner och verk. VA 2016 + 5 000 kronor
Har utförts enligt plan.
5314 VA Specialfordon för pumpstationer - 641 000 kronor
Nya djupare pumpstationer kräver specialfordon för drift och underhåll, i samband med
upphandling tecknades avtal för ett köp i stället för leasing, på lång sikt blir detta
specialfordon billigare att äga. Täcks av överskott i andra projekt.
Avfall Investeringsprojekt med totalbudget beslutad av KF
1411 Kärl fastighetsnära insamling + 22 000 kronor
Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner har under hösten infört ett nytt
insamlingssystem för fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper.
Insamlingssystemet innebär att alla villor och fritidshus har fått två stycken fyrfackskärl
vardera där man sorterar mat- och restavfall samt förpackningar av plast, papper, färgat och
ofärgat glas, metall samt tidningar/returpapper. Över 12 400 fyrfackskärl har ställts ut i
kommunen.

7.11 Intern kontroll
Tekniska förvaltningen har vid uppföljning av internkontrollen för verksamheterna gata/park,
fastighet, lokalvård, avfall och VA konstaterat att:




Ingångna ramavtal som rör den tekniska verksamheten följs i hög grad. Endast i ett
fåtal fall har avtalsbrott skett. Detta har hanterats i organisationen.
Avtal med entreprenörer följs upp för att säkerställa att de levererar enligt avtal för
driftentreprenader.
Återkoppling och genomförande av politiska uppdrag har förbättrats under 2020.
Gamla uppdrag har eller ska avslutas, alternativt flyttas över till annat uppdrag. Nya
uppdrag genomförs eller återkopplas i tid.

7.12 Valfrihet och konkurrens
Håbo Kommun övergripande inledde i början av året ett arbete med plan för valfrihet och
konkurrens. Arbetsgruppen förberedde att sätta igång med en förstudie, som på grund av
covid-19 har prioriterats ned. Tekniska förvaltningens verksamhet använder till största delen
en stor andel upphandlade tjänster inom fastighet, avfall, VA samt gata och park.
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7.13 Förväntad utveckling
Övergripande
Under 2021 kommer tekniska förvaltningen utvecklas och förändras för att bli en ny
organisation för samhällsbyggnad tillsammans med bygg, miljö, plan - och exploatering.
Fastighet och lokalvård tillhör från årsskiftet 2021 kommunstyrelsens förvaltning, centralt
stöd och service.
Fastighet
I samband med omorganisationen kommer en översyn över hur avdelningens personella
resurser kan nyttjas på bästa sätt. Genomförda effektiviseringar inom energiområdet förväntas
avspegla sig på fastigheternas mediaförbrukning liksom kommande installation av solel.
Gata / park
Håbo kommun bygger ut många nya bostadsområden med ny infrastruktur i form av gator,
gång- och cykelvägar, gatubelysning, grönområden och lekplatser. All denna nya infrastruktur
kräver drift och underhåll. I budgetsammanhang kompenseras avdelningen inte för
tillkommande ytor vilket på sikt kommer att omöjliggöra en normal drift och ett normalt
underhåll. Anläggningarnas livslängd kommer att förkortas om normal drift och underhåll inte
kan upprätthållas.
Håbo kommun har ett mål "hållbara Håbo" och har också tecknat sig för ett antal
hållbarhetslöften. För att kunna genomföra dessa och sedan kunna vidmakthålla det man har
genomfört krävs också resurser.
Lokalvård
Större elevantal per klass leder till ökad nedsmutsning och golvslitage som får stor påverkan
på lokalvården. Även tillkomna icke planerade ytor på grund av renoveringsarbeten i
kommunens skolor påverkar både arbetsbelastning och ekonomi för lokalvården.
Verksamheten har påbörjat planering och samarbetssamtal för framtida finansiering,
personalförsörjning och verksamhetsutveckling av lokalvården i den nya organisationen.
Inom tre år kommer Lokalvården att behöva investera i två nya fossilfria fordon.
VA
Den kommande utbyggnaden i kommunen av kommunala anläggningar och byggnader
kommer att ha stor påverkan på kommunens driftkostnader under de kommande åren.
Avseende vatten- och avloppssystemen kommer höjda krav på rening och
klimatförändringarna kräva åtgärder för att anpassa systemen.
Avfall
Samverkan sker med Sigtuna, Knivsta och Upplands-Bro kommuner genom ett
samverkansavtal. Detta medför stora samordningsvinster och personalresurser såsom att
driftledare och kommunikatör samnyttjas. Implementering av EU:s avfallsdirektiv mot en mer
cirkulär ekonomi kommer att påverka avfallsverksamheten, bland annat med ökade
informationsinsatser för att förebygga avfall och matsvinn.
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8 Överförmyndarnämnden
8.1 Sammanfattning
Håbo kommun är en del av den gemensamma överförmyndarnämnden i Uppsala län.
Håbo kommun redovisar ett överskott på 216 000 kronor, främst beroende på lägre kostnader
än budgeterat för den gemensamma överförmyndarnämnden.

8.2 Uppdrag och ansvarsområde
Nämnden tillhandahåller gode män och förvaltare till de som har behov av hjälp med att
bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person. En ställföreträdare är för
nämndens målgrupp en möjlighet att leva ett oberoende liv med rätt insatser och stöd.

8.3 Resultaträkning och ekonomisk analys
tkr

Bokslut
2019

Budget
2020

Avvikelse
budget/bok
slut

Bokslut
2020

Externa intäkter

30

0

0

0

Interna intäkter

0

0

0

0

Summa intäkter

30

0

0

0

-2 064

-2 140

-1 958

182

Personalkostnader

-53

-60

-23

37

Övriga kostnader

-10

0

-3

-3

Interna kostnader

0

0

0

0

Summa kostnader

-2 127

-2 200

-1 984

216

Resultat

-2 097

-2 200

-1 984

216

Verksamhetsköp, bidrag, material

Håbo kommun redovisar för år 2020 en lägre kostnad för överförmyndarverksamhet jämfört
med både budget och föregående år. Överskottet mot budget beror på lägre kostnader för den
gemensamma överförmyndarnämnden i länet.

8.4 Driftredovisning
Bokslut 2019
Överförmyndarnämnd

Budget 2020

Bokslut 2020

Avvikelse

0

0

0

0

Överförmyndare

-2 097

-2 200

-1 984

216

Summa

-2 097

-2 200

-1 984

216

8.5 Kommentarer till driftredovisning
Håbo kommuns budget för överförmyndarverksamhet består av arvodeskostnader för ledamot
i gemensam nämnd samt kommunens bidrag för den gemensamma överförmyndarnämnden.
Håbo kommun redovisar ett överskott på 216 000 kronor, främst beroende på lägre kostnader
än budgeterat för den gemensamma överförmyndarnämnden.
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9 Håbohus AB
9.1 Sammanfattning
Håbohus arbetar strukturerat med kvalitets- och miljöfrågor. Arbetssättet innebär tydliga
rutiner, ansvarsfördelningar och mål mot ständiga förbättringar. Sedan december 2020 är
Håbohus både kvalitets- och miljödiplomerade.
Håbohus arbetar vidare mot att nå målen i affärsplanen för perioden fram till 2022.
Resultatet för året är 10,7 miljoner efter skatt.

9.2 Uppdrag och ansvarsområde
Verksamhet
Håbohus AB har i uppdrag att köpa, sälja och äga fastigheter inom Håbo kommun. I
uppdraget ingår att bygga, förvalta och hyra ut bostäder, affärslokaler och andra faciliteter.
Syfte/ändamål
Syftet med Håbohus AB är att se till att det finns bra bostäder och bra boendeservice i Håbo
kommun. Det gör bolaget utifrån syftet med allmännyttan som lagen om allmännyttiga
kommunala bostadsaktiebolag beskriver.
9.2.1 Uppdrag och ansvarsområde

9.3 Väsentliga händelser
Under 2020 händer mycket i Håbohus. Bolaget blir kvalitetsdiplomerade, bygger äldreboende
och underlättar för både lokal- och bostadshyresgäster under ett tufft år
Kvalitetsdiplomering
Håbohus arbetar strukturerat med kvalitets- och miljöfrågor. Arbetssättet innebär tydliga
rutiner, ansvarsfördelningar och mål mot ständiga förbättringar. Sedan december 2020 är
Håbohus både kvalitets- och miljödiplomerade.
Byggnation
Produktionen av ett nytt särskilt boende fortgår enligt tidplan. Produktionen beräknas vara
färdigställd mot slutet av år 2021. Boendet innehåller 60 lägenheter med tillhörande
gemensamma bostadsutrymmen. Utrymmen för gemensamma aktiviteter som gymnastisk och
café skapas, men även ett produktionskök för matlagning till de boende i huset. Håbohus är
med och skapar ett nytt, modernt och attraktivt särskilt boende.
Lättnader till följd av Corona
Pandemin påverkar oss alla, även Håbohus och våra hyresgäster. Våren 2020 slog den till med
full kraft och många av våra lokalhyresgäster tappade merparten av sin omsättning inom
loppet av några veckor. Vi beslutade i ett tidigt skede att underlätta för våra lokala företagare
och erbjöd lättnader med hyresbetalningarna, både med nedsatt hyra och med möjlighet till
senare betalning. Hjälpen var lyckad och vi summerar vid årsskiftet noll omflyttningar i våra
lokaler till följd av pandemin.
Många av våra bostadshyresgäster har fått gå ner i tid eller blivit av med sitt jobb. För att
underlätta vardagen beslutade bolaget att skjuta upp hyreshöjningen till halvårsskiftet 2021,
en senareläggning med ett halvår. Håbohus är bolaget med både hjärta och hjärna.
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9.4 Uppföljning kvalitet och mål
Mål mot ständiga förbättringar
Håbohus arbetar vidare mot att nå målen i affärsplanen för perioden fram till 2022. Målen i
affärsplanen innebär att Håbohus ska:
· Öka sin produktion av förnyelsebar el
· Göra det enklare för hyresgästen att källsortera sina förpackningar
· Minska mängden hushållssopor
· Sänka energiförbrukning med 10 %
· Öka möjligheten till laddning av elbilar i bostadsbeståndet.
· Implementera ett kvalitetsledningssystem.
· Initiera att en hyr- eller delningspool blir tillgänglig för våra hyresgäster.
· Bibehålla eller förbättra 2018 års hyresvärdsindex på 82 i hyresgästbarometern.
· Möjliggöra för reservkraftdrift i de fastigheter där vårdverksamhet bedrivs.
· Förbättra tillgängligheten i bostadsbeståndet
· Säkerställa att det finns mark att exploatera efter år 2022.
· Bygga 150 lägenheter samt påbörja produktionen av ytterligare 75 lägenheter i två projekt
varav minst ett utanför Bålsta.
· Underlätta inträdet på arbetsmarknaden
· Ha en synlig soliditet på minst 17,5%
· Ha ett resultat före skatt på minst 10% av omsättningen
De exakta målformuleringarna, hur och när de ska följas upp anges i affärsplanen.
Uppföljning kvalitet och mål
Vi har nått några av målen men mycket arbete kvarstår. Några mål kommer bli svårt att nå
inom utsatt tid. Affärsplanen följs upp tertialvis till styrelsen likt den ekonomiska
redovisningen, det är en integrerad del i vår verksamhet.

9.5 Volym- och resursmått

2017

2018

2019

2020

Antal bostäder

1 350

1 377

1 474

1 474

Bostadsyta, m²

88 018

89 260

94 183

94 183

Lokalyta, m²

8 970

9 092

9 438

9 438

Fastigheternas bokförda värden m²

9 841

11 159

10 613

10 614

Genomsnittshyra, bostäder

1 218

1 233

1 283

1 311

176

318

170

240

Underhåll
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9.6 Resultaträkning
Bokslut
2019

tkr

Budget
2020

Bokslut
2020

Verksamhetens intäkter

137 686

143 490

144 980

Verksamhetens kostnader

-83 296

-83 640

-89 917

Avskrivningar

-35 202

-35 660

-34 462

RÖRELSERESULTAT

19 188

29 260

20 601

Finansnetto

-7 414

-13 240

-7 684

Bokslutsdispositioner

-3 895

Skatt

-1 762

-3 430

-3 349

6 117

12 590

10 732

ÅRETS RESULTAT

1 164

9.7 Ekonomisk analys
Omflyttningen är oförändrad jämfört med 2019 men kostnaderna ökar för varje omflyttning
då det krävs större åtgärder med bland annat byte av vitvaror och målningsarbeten.
Elkostnaderna minskar jämfört med föregående år, orsaken är låga elpriser.
Värmekostnaderna minskar, effekterna av införande av bergvärme på Mansängen har börjat
ge resultat. Kostnaderna för reparation ökar jämfört med budget, främsta orsaken är att
kostnaderna vid lägenhetsbyten ökar.
Avvikelserna på riskkostnader är att kostnader för skadearbeten samt kostnader osäkra
fordringar ökar.
Administrationen ökar, löner och pensionskostnader ökar, även telefoni och datakostnader har
påverkat kostnaderna. Konsultkostnader för arkitekter i samband med nyproduktion, förstudie
av framtida byggprojekt har påverkat kostnadsökningen för posten övriga kostnader.
Driftkostnaderna exklusive underhåll och fastighetsskatt minskar till 604 (608) kronor per m².
Underhållskostnader
Underhållskostnaderna uppgår till 24,9 miljoner kronor. Underhållsarbetet följer i stort
underhållsplanen. Avvikelse är byte av tre tak på höghusen i Mansängen samt utbyte av
fläktar i lägenheter, även det i Mansängen.
Håbohus tillämpar avskrivningar enligt komponentmetoden på byggnader, avskrivningarna
uppgår till 34,0 miljoner kronor.
Räntekostnaderna ökar inklusive borgensavgift med 0,3 miljoner kronor
2016

2017

2018

2019

2020

Fastigheternas direktavkastning, bokfört värde

5,8 %

5,8 %

3,7 %

4,9 %

4,80 %

Fastigheternas direktavkastning, beräknat
marknadsvärde

4,0 %

4,1 %

2,5 %

2,9 %

2,9 %

Avkastning på totalt kapital

9,4 %

2,5 %

3,6 %

1,7 %

1,8 %

Soliditet

15,6 %

16,5 %

16,3 %

17,1 %

17,6 %

Överskottsgrad

44,3 %

44,2 %

31,2 %

39,5 %

38,0 %

7,9 %

8,2 %

22,0 %

8,6 %

8,9 %

2,27 %

1,95 %

1,20 %

0,84 %

0,87 %

Resultat för skatt minus
försäljning/nettoomsättning
Genomsnittlig skuldränta brutto
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9.8 Investeringar
Tkr
Inkomster

Bokslut
2019

Budget
2020

Bokslut
2020

0

0

0

Utgifter

-37 113

-110 000

-90 607

Summa

-37 113

-110 000

-90 607

9.9 Kommentar investeringsredovisning
Större investeringar under året är äldreboende på Västerhagsvägen

9.10 Väsentliga personalförhållanden
Håbohus har 18 personer anställda, 14 män och 4 kvinnor.
Åldersfördelningen är följande;
Åldersgrupp 18–30 år 1 stycken
Åldersgrupp 31–40 år 4 stycken
Åldersgrupp 41–50 år 6 stycken
Åldersgrupp 50 år 7 stycken
Av de anställda har 4 högskoleutbildning. Under året har fyra rekryteringar skett.
Fastighetschef, trädgårdsmästare, drifttekniker och fastighetsskötare är rollerna som har
tillsats. Fastighetschefen ingår i bolagets ledning. Det har inte varit något problem att hitta
kompetent personal och bolaget har inga vakanta tjänster vid årsskiftet. Bolaget har
uppdaterat och följer sin fastlagda utbildningsplan som är en del av det systematiska
arbetsmiljöarbetet.

9.11 Förväntad utveckling
Håbohus följer utvecklingen i samhället och ser följande förändringar och behov.
Ökad osäkerhet på fastighetsmarknaden
Den underliggande efterfrågan på bostäder i kommun bedöms fortsatt som stark. Håbo ligger
nära Stockholm och drar nytta av regionens expandering. Vi gör ändå bedömningen att
pandemin kan dämpa aktiviteten inom nyproduktion och därmed även fastighetsmarknaden i
kommunen. Ökad försiktighet kan minska det bedömda marknadsvärdet på bolagets
fastigheter, men med överlag betydande övervärden i fastighetsportföljen är bolaget rustade
för en eventuell nedgång.
På den kommersiella sidan blir påverkan troligen större då många företag sannolikt kommer
minska sitt lokalbehov framgent. Trenden att arbeta hemma bedömer vi kommer fortsätta, om
än i mindre utsträckning än idag. För Håbohus kan en avmattning i byggsektorn innebära
bättre möjligheter till lägre produktionskostnader när vi genomför våra byggnationer, dock
måste efterfrågan bevakas tydligare i ett sådant läge. Då Håbohus mestadels har bostäder
drabbas vi troligen inte lika hårt som bolag inriktade mer mot kommersiella lokaler.
Ökade krav på socialt ansvar
En långsiktig trend vi ser är det ökade kravet på att företag, inte bara i fastighetsbranschen, tar
ett socialt ansvar. Att företagen med sin verksamhet är med och bygger samhället, inte lever
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på bekostnad av det. Håbohus behöver vara en samhällsbyggare, inte bara en bostadsbyggare.
Social hållbarhet är en del av vår affärsplan och vi jobbar aktivt inom olika områden för att
bidra till ett starkare samhälle. Håbohus ska vara och är, bolaget med både hjärta och hjärna.
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10 Håbo Marknads AB
10.1 Sammanfattning
10.2 Uppdrag och ansvarsområde
10.2.1 Uppdrag och ansvarsområde

10.3 Väsentliga händelser
Vid kommunfullmäktige 2020-02-24 beslutades att Håbo Marknadsaktiebolag skulle läggas
ned via frivillig likvidation
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
All operativ verksamhet samt två av personalen övertogs av kommunen till nystartad
Näringslivsenhet.
Verksamheten har syftat till att ta hand om avtal som skall sägas upp och avslutas
Tillförordnad VD var anställd till 15 juni. Kontorsansvarig sade upp sig med tremånaders
uppsägning den 29 september.
Under året har flera styrelsemöten hållits,
Under första kvartalet avgick ordförande av hälsoskäl samt vice ordförande och tre ytterligare
ordinarie ledamöter
Leaderprojekt Stenhuset hade som syfte att öka antalet besök i Skokloster. HMAB ägde
projektet men eftersom ansvarig projektledare bytte arbetsplats till kommunen, har ansvaret
för projektet flyttats till Kultur och Fritidsförvaltningen.
Konstituerande styrelsemöte hölls 9 april.
Årsstämma avseende 2019 hölls 24 mars 2020 där ägaren via beslut i KS önskade
genomföra en extern granskning. Årsstämman slutfördes ej utan beslutades att slutföras vid ett
senare tillfälle
Ny årsstämma för 2019 hölls 2 juli där beslut för ej ansvarsfrihet för de i styrelsen som deltog
vid styrelsemötet i augusti 2019 ,där extra 8 månaders extra lön för VD beslutades.
Frågan bordlades i avvaktan för beslut I KF.
Likvidator utsågs av Bolagsverket med ansvar från och med 8 oktober och styrelsen avgick
därmed
Slutlig årsstämma för 2019 hölls 26 oktober där ny revisionsbolag valdes, KPMG och
ansvarsfrihet gavs ej till de som deltog vid beslut om extra lön till VD.
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10.4 Uppföljning kvalitet och mål
10.5 Volym- och resursmått
10.6 Resultaträkning
tkr
Verksamhetens intäkter

Bokslut
2019

Budget
2020

Bokslut
2020

7 018

311

654

-8 344

-3 261

-2 659

-23

-32

-11

Verksamhetsnetto

-1 349

-2 982

-2 016

Finansnetto

-1 513

-2 982

-2 017

0

-39

-39

-1 513

-3 021

-2 056

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Skatt
Resultat

10.7 Ekonomisk analys
Bolaget är under likvidation och kommer inte generera några intäkter framöver.
Kostnader för lön upphör i april 2021.

10.8 Väsentliga personalförhållanden
Samtliga anställningar har upphört under 2020 pga likvidation. Dock uppbär tidigare VD lön
tom 30/4-2021.

10.9 Förväntad utveckling
Bolaget kommer under 2021 likvideras.
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11 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo
11.1 Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet för 2020 är ett överskott på 43 tkr. Det egna kapitalet uppgår efter
årsskiftet till 3 787 tkr. Resultatet ligger mycket nära det budgeterade.
Balanskravsresultatet är -223 tkr till följd av minskade intäkter från tillsyn i spåren av Covidpandemin. Direktionen kommer därför med stöd av Kommunallagen 10 kap.13 § hävda att det
finns synnerliga skäl och besluta att inte reglera det negativa balanskravsresultatet.
Förbundets mål från årets verksamhetsplan är endast delvis uppfyllt i 8 av 10 verksamhetsmål
och för 2 av 3 finansiella mål. Verksamhetsmålen är nya och kommer att justeras framöver.
Under året har förbundet Investerat i ett två nya tankfordon i Örsundsbro och Veckholm vilket
stärker den operativa förmågan.
Förbundet har vidtagit kraftiga åtgärder för att skydda utryckningsverksamheten från Covidsmitta och har endast påverkats i ringa omfattning. Däremot har förbundets uppsökande
verksamhet påverkats, särskilt tillsyn och utbildningsverksamheten.

11.2 Uppdrag och ansvarsområde
Räddningstjänsten Enköping-Håbo är ett kommunalförbund skapat i syfte att fullfölja de
skyldigheter som medlemskommunerna har enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
Förbundet kan därutöver komma överens med en medlem om att utföra tilläggsuppdrag.
I förbundets uppdrag ingår att utbilda kommunens anställda i Brandskydd, Systematiskt
brandskyddsarbete och HLR.
11.2.1 Uppdrag och ansvarsområde
Räddningstjänsten ska arbeta för att förhindra och begränsa konsekvenserna till följd av
olyckor enligt visionen för förbundets uppdrag från förbundsordningen.





Skador på liv, egendom och miljö förhindras genom en effektiv räddningsinsats.
Inga bränder uppstår i verksamheter där tillsyn genomförs enligt LSO och LBE.
Inga bränder uppstår på grund av eldstäder som omfattas av kraven på rengöring &
brandskyddskontroll.
Kommuninvånarna har kunskap om hur risker förebyggs och har förmågan att göra en
egen första insats.

11.3 Väsentliga händelser
2020 har påverkats av utbrottet av Covid-smitta och den globala pandemi som detta medfört.
Förbundet har endast påverkats i ringa omfattning men ändå vidtagit kraftiga åtgärder för att
begränsa smittan, främst för att skydda personalen och den samhällsviktiga
utryckningsverksamheten.
Under året har två nya tankbilar placerats i Örsundsbro och Veckholm vilket medfört att
samtliga stationer i förbundet nu har tankfordon vilket skapar förutsättningar för en mer
samordnad och medveten användning av kommunernas VA-nät vid släckarbete. Denna
samverkan fortsätter under 2021.
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11.4 Uppföljning kvalitet och mål
Förbundets mål för 2020 representerar fokusområden som följs upp och där verksamheten
förväntas utvecklas. Förbundets verksamhet har direkt påverkan på de flesta mättalen för
målen, till skillnad från indikatorer, volymer och nyckeltal. Utöver dessa fokusområden
arbetar förbundet processorienterat med ständig förbättring av samtliga förbundets processer.

Flera av målen för mättalen 2020 är nya och för högt satta. Mättalen kommer att revideras och
kompletteras till 2021. Inga av målen nås för 2020 men av 10 mål är det endast 2 som inte
visar förbättring. 8 av 10 mål får därför anses delvis uppfyllda. Syftet med dessa mättal är
främst att belysa vissa områden och utveckling över tid.
Förbundets ekonomiska mål är att:




Verksamhetsåret ska ha en resultaträkning i balans eller resultera i ett överskott.
Likviditeten ska inte understiga 2 000 tkr.
Soliditeten ska inte understiga 5 %.

Utifrån årets resultat uppfyller förbundet 2 av 3 mål för god ekonomisk hushållning.
Resultatet 2020 är 43 tkr och soliditeten ökar till 6,1%. Likviditeten är 473 tkr vid årets slut
vilket beror på att utökning av förbundets lån fördröjdes till efter årsskiftet.

11.5 Volym- och resursmått
Förbundets volymer består bland annat av antalet hanterade ärenden, utbildningar och
räddningsinsatser. Förbundets volymer för 2020 är kraftigt påverkade av pandemin.
Utbildningar för kommunanställda ställdes in under 2020 på grund av pandemin.
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Även utbildningarna för kommunernas skolelever påverkades av pandemin.

Antalet falska automatlarm är fler än tidigare år. Ett fåtal objekt står för en stor andel av
larmen.
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Förbundets målsättning har varit att utföra 200 tillsyner vilket inte uppnås under 2020.
Utfallet påverkades kraftigt av den pågående pandemin. Redan i början av mars beslutade
förundet att inte göra tillsynsbesök och startade sedan upp under hösten med tillsyn på distans.
Övriga ärenden fortsätter att öka.

11.6 Resultaträkning
tkr
Verksamhetens intäkter

Bokslut
2019

Budget
2020

Bokslut
2020

5 218

5 733

5 563

-62 934

-64 085

-64 079

Avskrivningar

-3 114

-3 731

-3 511

Ersättning från medlemmar

61 694

62 740

62 740

-3

1

1

-699

-658

-671

162

0

43

Verksamhetens kostnader

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat

11.7 Ekonomisk analys
För 2020 visar räddningstjänsten ett positivt resultat på 43 tkr. Intäkterna är lägre under 2020
på grund av att årets planerade tillsyner inte kunnat genomföras. Däremot har intäkterna från
årets falska automatiska brandlarm varit ovanligt höga vilket delvis kompenserat detta
bortfall. Utan årets försäljningar av anläggningstillgångar hade resultatet blivit negativt och
leder till ett balanskravsresultat på -223 tkr.
Årets pensionsavsättningar är lägre än väntat men påverkar inte årets utfall då en justering av
historiska pensionsutbetalningar på 200 tkr skett mellan förbundet och Enköpings kommun.
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11.8 Investeringar
Tkr

Bokslut
2019

Budget
2020

Bokslut
2020

Inkomster
Utgifter

-10 608

-6 700

-8 649

Summa

-10 608

-6 700

-8 649

11.9 Kommentar investeringsredovisning
Förbundet har under 2020 slutfört investering av en tankbil i Bålsta samt investerat i tankbilar
i Örsundsbro och Veckholm.

11.10 Väsentliga personalförhållanden
Den totala lönesumman inklusive personalomkostnader, övertid- och jourersättningar,
pensions-kostnader samt direktions- och revisionsarvoden är 47 959 tkr. Personalkostnaderna
är 74,8 % av de totala verksamhetskostnaderna på 64 079 tkr.
Förbundets mål är att ha en sjukfrånvaro som ligger under 2 %. Årets sjukfrånvaro ligger på
3,23 %. Statistiken omfattar endast den heltidsanställda personalen på grund av att den
deltidsanställda personalen har annan huvudarbetsgivare.

11.11 Förväntad utveckling
Under 2020 har ett arbete pågått för att revidera Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. MSB
har tagit fram föreskrifter för kommunernas handlingsprogram, ledningssystem,
myndighetsutövning och tillsyn av räddningstjänsten. Den nya lagen trädde i kraft vid
årsskiftet till 2021 och kommer att påverka framtida verksamhet.
I och med att samverkan med andra räddningstjänster ökar finns också möjligheten till en
större förbundsbildning. Ett större förbund har lägre kostnader för förbundsgemensamma
funktioner. Det lokala inflytandet över organisationen blir däremot mindre, något som har
varit politiskt viktigt vid tidigare vägval.
Kommunerna kommer att få ett utökat krav på krisberedskap och civilt försvar.
Räddningstjänsten är en del av kommunernas förmåga att hantera en kris och kan komma att
få en förändrad roll i detta sammanhang framöver.
Förbundet behöver fortsätta utveckla arbetet med processorienterad kvalitetsutveckling och
hitta relevanta mättal för verksamheten. Det kommer att bli allt viktigare att kunna redovisa
vilken effekt olika ekonomiska prioriteringar ger i kommunala verksamheter.
För att klara framtida rekrytering av RIB-personal måste förbundet och kommunerna hitta
tätare samarbeten och möjliggöra arbetsuppgifter utöver beredskap i orter med stor
utpendling. Att lyckas rekrytera fler kvinnor till yrket är en nyckel till framgång.
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Årsredovisning 2020
Information 2021-03-15

16 mars 2021

Nytt
• Årsredovisning enligt LKBR
• Hämtat det viktigaste från nämnderna
• Nämnders verksamhetsberättelser i bilaga
• Även kompletterande information i bilaga, ex befolkning,
bostäder, näringsliv

16 mars 2021

Övergripande mål
• Öka företagarnas nöjdhet med kommunens och bolagens
fysiska och digitala bemötande - UPPNÅTTS
• Utveckla områden för bostäder, arbetsplatser och service
utifrån samhällets behov - DELVIS
• Utveckla mötesplatser som stärker Håbos attraktivitet DELVIS

16 mars 2021

Utvecklingsmål nämnder
Måluppfyllelsen inom kommunens nämnder bedöms vara
relativt god för året, dock något försämrad från
föregående år.
• Sju mål anses vara helt uppfyllda
• femton mål anses vara delvis uppfyllda
• tre mål är inte uppfyllda.
Bedömningen är att målen kommer att uppfyllas på sikt
men att det kommer att krävas ett flerårigt arbete.

16 mars 2021

Finansiella mål
Kommunfullmäktige har beslutat om tre finansiella mål för
kommunen:
• Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt två procent av
skattenettot exklusive realisationsvinster och investeringsbidrag från andra än
staten
• Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att
minska kommunens skuldsättningsgrad eller för att finansiera kommunens
investeringar
• Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till
kommunen

Samtliga tre mål har uppfyllts för året.

16 mars 2021

Resultaträkning

16 mars 2021

Balanskravsresultat
Efter reavinster räknas bort
Balanskravet klaras – 75 mkr

16 mars 2021

Årets resultat som finansiellt mål
När realisationsvinster och andra ersättningar från
exploateringsverksamheten räknas av, återstår ett resultat
på 46 mkr.
Investeringsbidrag från andra än staten räknas bort

16 mars 2021

Årets resultat kommunen 75,8 mkr
• Budgeterat resultat 1,9 %
• Resultat jämfört med budget
•
•
•
•
•
•

16 mars 2021

23,2 mkr
52,5 mkr

Exploatering och reavinster
29,1
Nämnder
-5,2
Generella statsbidrag, utjämning och skatteintäkter 19,6
Finansiella intäkter, kostn
5,3
Pensioner, internränta mm
3,7
Summa
52,5

Nämndernas resultat jämfört med budget

• Kommunstyrelsen -13,5 mkr.
• Socialnämnd -10,0 mkr
• Tekniska nämnden -5,1 mkr
• Vård- och omsorg +20 mkr
• Barn- och utbildning -0,4 mkr
16 mars 2021

Pandemin – ekonomiska effekter

Tabellen ger inte den fullständiga bilden av de ekonomiska effekterna och ska
tolkas med stor försiktighet. Hänsyn har inte kunnat tas till uteblivna intäkter eller
lägre kostnader som följd av till exempel ej genomförda verksamheter, vilket
nämnderna rapporterar om.

16 mars 2021

Ekonomisk ställning vid årets slut
• Kommunens soliditet ökar med knappt 1 procentenhet
från föregående år till 34 procent.
• Koncernens soliditet ökar från 24 procent till 25 procent.
• Soliditet = Hur stor del av kommunens/koncernens
tillgångar som inte motsvaras av skulder. Det är
kommunens/koncernens betalningsförmåga på lång sikt.

16 mars 2021

Investeringar
Två större investeringar har slutförts:
• Ombyggnad Skeppsgården (6,2 mkr)
• Kärl fastighetsnära insamling (24 mkr)
Investeringsbudgeten uppgick till 382 mkr (inkl. överföringar
från 2019). Förbrukade medel uppgick till 244 mkr, vilket
medfört ett överskott på 138 mkr. Av årets budget har 64 %
använts.

16 mars 2021

Investeringar

16 mars 2021

Finansiering av investeringar
• Självfinansieringsgraden för investeringar ökar till 50
procent, som en följd av ett högre årsresultat.
• Självfinansieringsgrad är årets resultat (76 mkr) plus
avskrivningar (66 mkr) i procent av kommunens
nettoinvesteringar (304 mkr).
• Inga lån har upptagits under 2020

16 mars 2021

Övriga delar i årsredovisningen
• Den kommunala koncernen, organisationen
• Personalredovisning, väsentliga personalförhållanden
• Hållbarhet
• Finansiella rapporter med noter

16 mars 2021

Granskning av bokslut och
årsredovisning per 2020-12-31

Håbo kommun
15 mars 2021

Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Håbo kommun har
KPMG granskat kommunens årsredovisning för räkenskapsåret 2020.
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna
ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.
Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma om
resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige
beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande.
Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.
Årsredovisningen
Vi har granskat årsredovisningen och vi har inte funnit några väsentliga
felaktigheter i denna. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i
enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
och god redovisningssed.

Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, och i
granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger
oss anledning att anse att årsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad
i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.
Resultat och prognos
Kommunens resultat för året uppgår till 76 mnkr, vilket är 49 mnkr högre
än samma period förra året och 52 mnkr högre än budgeterat.

Poster som påverkat den positiva resultatavvikelsen är bl a reavinst
+1 mnkr, investeringsbidrag från privata aktörer +28,6 mnkr,
verksamhetens nettokostnad i driftredovisningen +27,7 mnkr.
De ekonomiska nettoeffekterna av Covid-19 uppgår till 19,6 mnkr.
Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i
förvaltningsberättelsen som uppgår till 75,8 mnkr. Det finns inget
balanskravsresultat att återställa från tidigare år. Balanskravet bedöms
uppfyllt.

Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål
Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten
ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i
årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för
den ekonomiska förvaltningen.

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt
årsredovisningen är helt förenligt med de finansiella målen och helt
förenligt med det övergripande verksamhetsmålet ”Öka företagarnas
nöjdhet med kommunens och bolagens fysiska och digitala bemötande”
och delvis förenligt med de två övergripande verksamhetsmålen
”Utveckla områden för bostäder, arbetsplatser och service utifrån
samhällets behov” och ”Utveckla mötesplatser som stärker Håbos
attraktivitet.
Västerås 2020-03-18

Susann Eriksson
Susann Eriksson

Auktoriserad revisor
Micaela Hedin
Certifierad kommunal revisor
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Bakgrund
Vi har av Håbo kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Uppdraget ingår i
revisionsplanen för år 2020.
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som
fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.
1.1 Syfte och revisionsfråga

1.2 Revisionskriterier

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens årsredovisning
har upprättats i enlighet med kommunallag, lagen om kommunal
bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed i kommuner
och regioner. Resultatet av vår granskning utgör underlag för
revisorernas utformning av revisionsberättelsen.

Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida
årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande
lagar och regler bygger på följande revisionskriterier:

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna
ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

•

Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) (LKBR),
började gälla från och med 1 januari 2019.

•

•
•

Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag
(LKBR)
God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal
Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Interna regelverk och instruktioner
Fullmäktigebeslut
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Bakgrund fortsättning
1.3 Metod och avgränsningar
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR och Skyrev.
Detta innebär att granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen
eller internationella standarder för revision (ISA). Det innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit
uppfyllda. 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 av årsredovisningen omfattar:
•
•
•
•
•
•
•

Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflödesanalys
Noter
Drift- och investeringsredovisning
Sammanställda räkenskaper

Granskningen har genomförts genom:
•
•
•
•
•

Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen
Intervjuer med berörda tjänstepersoner
Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige
beslutade målen
Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga underlag
Översiktlig analys av övriga poster

Rapporten har faktagranskats av redovisningsansvarig.

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a
Swiss entity. All rights reserved.
Document Classification: KPMG Public

5

2. Resultat av granskningen
2.1 Förvaltningsberättelse
Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter,
driftredovisning, investeringsredovisning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR).
RKR preciserar i RKR R15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av LKBR, utan betraktas
som underlag till kommunens förvaltningsberättelse. Vi har inte granskat nämndvis redovisning.
Vi bedömer att kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R15.
2.2 Redovisningsprinciper
I årsredovisningen anges under avsnittet 6.1 ”Not 1 Redovisningsprinciper” att årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal
bokföring och redovisning samt rekommendationerna från RKR.
Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat kommunens redovisningsprinciper, genom intervjuer och översiktlig kontroll, mot RKRs gällande
rekommendationer. Vi har noterat att kommunen inte följer RKR R5 Leasing full ut. En översyn pågår. Vi har också noterat att principerna inte är
kompletta och vi rekommenderar därför att kommunen ser över sina principer inför kommande år.
Vår bedömning är att kommunen, utöver ovan nämnt, i huvudsak efterlever RKRs rekommendationer.
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2. Resultat av granskningen fortsättning
2.3 Balanskrav
En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisa denna i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som
uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat enligt
KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i
LKBR och KL.
Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. Kommunens överskott för året uppgår till 75,8 mnkr. Vid
avstämning av balanskravet avgår realisationsvinster om -1 mnkr, varvid balanskravsresultatet uppgår till 74,8 mnkr.
Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.
RUR uppgår till 14,7 mnkr
Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet. Balanskravet bedöms
uppfyllt.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer
som avses i KL 10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).
I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta
fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar kommunernas ekonomi.
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.
Kommunfullmäktige har fastställt ett antal finansiella mål, övergripande verksamhetsmål och utvecklingsmål.
Se vidare information under avsnitt 2.6 i kommunens årsredovisning.
I vår granskning av fullmäktige fattade beslut avseende finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning
har vi inte funnit något avvikande. Vi noterar dock att måluppfyllelsen för utvecklingsmålen är låg och att måluppfyllelsegraden behöver
förbättras.
Vi noterar att kommunstyrelsen inte gjort någon sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning kommer att uppnås.
Vad gäller god ekonomisk hushållning hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för god
ekonomisk hushållning utvärderas för hela den kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt. Vi
bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderats för kommunkoncernen som helhet.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4.1 Finansiella mål

2.4.2 Verksamhetsmål

Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning och finansiella mål är
en del av detta och ska anges. Dessa mål fastställs årligen av
kommunfullmäktige i samband med budget.

Kommunfullmäktige har beslutat om tre övergripande mål för
mandatperioden.

De finansiella målen är följande :

• Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt två
procent av skattenettot exklusive realisationsvinster och
investeringsbidrag från andra än staten
Resultatet uppgår till 3,6 %, vilket innebär att målet har uppnåtts.
• Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas
till att minska kommunens skuldsättningsgrad eller för att finansiera
kommunens investeringar
Överskott och intäkter uppgår till 29,6 mnkr att jämföra med resultatet
på 75,8 mnkr och har använts för att finansiera investeringar, vilket
innebär att målet har uppnåtts.

Verksamhetsmålen är följande:
• Öka företagarnas nöjdhet med kommunens och bolagens fysiska och
digitala bemötande
Målet är uppfyllt.
• Utveckla områden för bostäder, arbetsplatser och service utifrån
samhällets behov
Målet är delvis uppfyllt
• Utveckla mötesplatser som stärker Håbos attraktivitet
Målet är delvis uppfyllt

• Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott
till kommunen
Överskottet uppgår till 12,8 mnkr, vilket innebär att målet har uppnåtts.
Kommunens bedömning är att kommunen uppfyller god ekonomisk
hushållning ur ett finansiellt perspektiv.
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt
årsredovisningen är förenligt med de av kommunfullmäktige fastställda
finansiella målen.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4.2 Forts verksamhetsmål
Kommunen har utifrån fyra perspektiv ett antal utvecklingsmål:
Målgrupp
Sju mål, varav ett är uppfyllt (14 %)

Verksamhet
Elva mål, varav fem är uppfyllda (45 %)
Medarbetare
Tre mål och inget är uppfyllt (0 %)
Ekonomi
Fem mål och ett är uppfyllt (20 %)
Totalt har 26 mål fastställts, varav sju är uppfyllda (27 %)
Kommunstyrelsen bedömning är att måluppfyllelsen inom kommunens
nämnder bedöms vara relativt god för året, dock något försämrad från
föregående år och att målen kommer att uppfyllas på sikt men att det
kommer att krävas ett flerårigt arbete.

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt
årsredovisningen är helt förenligt med det övergripande
verksamhetsmålet ”Öka företagarnas nöjdhet med kommunens och
bolagens fysiska och digitala bemötande” och delvis förenligt med de
två övergripande verksamhetsmålen ”Utveckla områden för bostäder,
arbetsplatser och service utifrån samhällets behov” och ”Utveckla
mötesplatser som stärker Håbos attraktivitet som fullmäktige beslutat
om.

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a
Swiss entity. All rights reserved.
Document Classification: KPMG Public

10

2. Resultat av granskningen forts.
2.5 Resultaträkning

Årets resultat uppgår till 75,8 mnkr vilket är 52,5 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 23,2 mnkr. Verksamhetens intäkter har ökat
med 3,9 % (14,5 mnkr) och kostnaderna har ökat med ca 1,6 % (23,3 mnkr) jämfört med föregående år. Poster som påverkat den positiva
resultatavvikelsen är bl a reavinst +1 mnkr, investeringsbidrag från privata aktörer +28,6 mnkr, verksamhetens nettokostnad i
driftredovisningen +27,7 mnkr.
De ekonomiska effekterna av Covid-19 uppgår netto till 19,6 mnkr. Det består av ökade kostnader för nämnderna och sjuklönekostnader på
-39,3 mnkr och ökade intäkter med +57,9 mnkr bl a bestående av erhållna statsbidrag, ersättning för sjuklön och från socialstyrelsen.

Kommunen har för nedanstående verksamheter en negativ budgetavvikelse om -5,1 mnkr, fördelad enligt följande:
Skattefinansierad verksamhet
Taxefinansierad verksamhet

-4,4 mnkr
-0,7 mnkr

Budgetavvikelser för kommunens verksamheter avser främst Kommunstyrelsen där det finns en budgetavvikelse på -12,1 mnkr,
Socialnämnden som visar en budgetavvikelse om -10,6 mnkr samt Vård- och omsorgsnämnden som avviker från budget med +20,0 mnkr.

För Kommunstyrelsen beror underskottet i huvudsak på planerade men ej genomförda effektiviseringar, organisationsöversyn Håbo Marknad
AB samt ökade kostnader för fysisk- och tekniska planering.
För Socialnämnden beror underskottet i huvudsak på ökade kostnader vilka i sig är hänförliga till placeringar och försörjningsstöd samt
svårigheter att bedriva lagstadgad verksamhet med tilldelad budget.
För Vård- och omsorgsnämnden beror överskottet i huvudsak på Covid-19 relaterade tillskott av engångskaraktär.
Koncernen redovisar ett resultat om 85 mnkr att jämföra med föregående år om 28 mnkr. Håbohus AB redovisar ett resultat med 10,7 mnkr
och Håbo Marknad AB redovisar ett litet underskott. Resultatandelen i kommunalförbundet Räddningstjänst Enköping/Håbo uppgår till 15 tkr.
Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a
Swiss entity. All rights reserved.
Document Classification: KPMG Public

11

2. Resultat av granskningen forts.
2.6 Balansräkning

Nyckeltal
Soliditet
Soliditet (ink pensionsåtagande)
Självfinanseringsgrad

34 % (fg år 33 %)
20 % (fg år 18 %)
50 % (fg år 46 %)

Investeringar
Två större investeringar har slutförts:
- Ombyggnad Skeppsgården (6,2 mnkr)
- Kärl fastighetsnära insamling (24 mnkr)
Investeringsbudgeten uppgick till 382 mnkr (inkl ombudgeteringar från 2019). Förbrukade medel uppgick till 244 mnkr, vilket medfört ett
överskott på 138 mnkr. Av årets budget har 64 % använts.
Finansiell leasing
Håbo kommun har redovisat samtliga hyreskostnader för verksamhetsfastigheter som operationell leasing. Vår bedömning är att dessa borde
hanteras som finansiell leasing. Kommunen kommer att göra en genomlysning för att fastställa vilka som borde redovisas som finansiell
leasing.
Vi har granskat balansräkningen och har funnit några väsentliga felaktigheter förutom vad som ovan nämnts.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.7 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida ställning.
Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13 Kassaflödesanalys.
Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansieringar och investeringar och att kassaflödesanalysen har upprättats
i enlighet med gällande rekommendation.
2.8 Driftredovisning
Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som har fastställts för den löpande
verksamheten.
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och fullmäktiges budget.
Vi har noterat att driftsredovisningen redovisats netto i likhet med fullmäktiges budget.
Vår bedömning är dock att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfyller kraven i stort i enlighet med lagstiftning och
rekommendationer.

2.9 Investeringsredovisning
Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet.
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfallet kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och fullmäktiges budget
samt plan för investeringsverksamheten. Vidare framgår det att fleråriga pågående och under året avslutade investeringar ska kunna
stämmas av samt ska investeringsredovisningen även ska omfatta kommunala koncernföretags investeringar som fullmäktige tagit ställning
till.
Kommunen redovisar investeringarna per nämnd men inte per investering i den ekonomiska redovisningen. Vi rekommenderar att kommunen
utvecklar tabellen med en uppdelning av färdiga och pågående projekt samt med utgifter sen start samt årets.
Vår bedömning är dock att informationen kring investeringsverksamheten i årsredovisningen uppfyller kraven i stort på en samlad
investeringsredovisning i enlighet med lagstiftning och rekommendationer.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.10 Sammanställd redovisning
Sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern avser enligt LKBR 12:1 en sammanställning av kommunens och de kommunala
koncernföretagens resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser samt noter.
De sammanställda räkenskaperna innehåller förutom primär-kommunen följande kommunala koncernföretag som redovisas i
årsredovisningens koncernstruktur:
•
•
•

Håbohus AB 100%
Håbo Marknad AB 100%
Kommunalförbundet Räddningstjänsten i Håbo/Enköping

Konsolidering har skett enligt proportionell konsolideringsmetod, vilket innebär att belopp som inkluderats i den sammanställda
redovisningens resultat- och balansräkning motsvarar ägd andel i företaget.
Vi har inte funnit några avvikelser i vår granskning avseende de sammanställda räkenskaperna.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-24
Barn- och utbildningsnämnden

BOU § 23

Dnr 2021/00012

Verksamhetsberättelse 2020
Beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner, efter ändringar beslutade på
barn- och utbildningsnämndens sammanträde, förslag till årsredovisning
2020 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut till kommunfullmäktige

2. Kommunfullmäktige godkänner överflytt av investeringsmedel till 2021
för projekt: 3525 Futurum 288503 kr, 3746 Västerängens skolmöbler
1 620 000 kr, 3827 Västerängen personalmöbler 76 124 kr och 3748
Skogsbrynet möbler 1 500 000 kr.
Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har genomfört ett bokslut per den 31 december år 2020 och redovisar det i verksamhetsberättelsen. I verksamhetsberättelsen presenteras uppföljning av nämndens mål, volymer och ekonomi.
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens förskoleverksamhet, barnomsorg, omsorg på obekväm arbetstid, öppen förskola, fritidshem,
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola
och vuxenutbildning, med tillhörande barn- och elevhälsa. Inom nämndens
ansvarsområde finns även kostenheten och den kommunala musikskolan.
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott om sammanlagt 0,4
miljoner kronor.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse, 2021-01-28, BOU 2021/00012 nr 60682
Verksamhetsberättelse 2020 (Barn- och utbildningsnämnden)

Förslag till beslut på sammanträdet

Carl- Johan Torstenson (M) yrkar att beslutssats 1 ändras till barn- och utbildningsnämnden godkänner, efter ändringar beslutade på barn- och utbildningsnämndens sammanträde, förslag till årsredovisning 2020 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
Gunilla Alm (L) yrkar bifall till Carl- Johan Torstensons (M) förslag till beslut.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-24
Barn- och utbildningsnämnden

Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall till Carl- Johan Torstensons (M) förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i
enlighet med Carl- Johan Torstensons (M) förslag till beslut och finner att så
sker.
______________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Ekonomichef
Förvaltningsekonom
Förvaltningens ledningsgrupp

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-23
Vård- och omsorgsnämnden

VON § 17

Dnr 2020/00009

Verksamhetsberättelse år 2020
Beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förslag till verksamhetsberättelse
år 2020 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Vård- och omsorgsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Sammanfattning

Den enskilt största händelsen inom vård- och omsorgsnämndens
ansvarsområde i år är att hantera konsekvenserna av den pågående pandemin.
Alla verksamheter inom nämndens område har påverkats direkt eller indirekt.
Året har präglats av att minska smittspridning och hitta nya sätt och metoder
och anpassa dessa former för att möta brukare, anhöriga och medarbetare.
Distansarbete och digitala möten har blivit en del av förvaltningens ordinarie
verksamhetsuppdrag. Kärnuppdraget, tillgängligheten och utredningstid mot
kommunens medborgare har påverkats negativt. Pandemin har även medfört att
delar av förvaltningen har lagt ordinarie arbetsuppgifter åt sidan för att
fokusera på nya uppgifter inom kommunens och förvaltningens krisledning.
Samverkan med region och primärvård har också intensifierats under
pandemin.
Även om förståelsen varit hög för att de vidtagna åtgärderna varit nödvändiga
har flera av nämndens målgrupper och medarbetare drabbats hårt av pandemin.
Många har varit rädda och oroliga och allt för många har också tvingats till en
oönskad isolering. Det stora fokusen på att begränsa smittspridning och
åtgärder kopplade till det arbetet har medfört begränsningar i möjligheten att
utföra kärnuppdraget i nämndens verksamheter. Trots detta har nämndens
verksamheter ändå klarat att bedriva utvecklingsarbete under året.
Nämnden redovisar ett överskott med cirka 20 miljoner kronor jämfört med
budget. Covid-19 har under året skapat en ekonomisk oförutsägbarhet.
Pandemin har medfört överskott i verksamheter som inte kunnat bedrivas på
grund av smittrisk, men också underskott i andra verksamheter, vilka till stor
del kompenseras av statsbidrag. Sammantaget innebär detta ett överskott av
engångskaraktär som inte hade funnits ett år med verksamhet i ordinarie drift.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Nämnden redovisar ett överskott vilket förbättrar kommunens resultat.
Barnperspektivet

Godkännande av verksamhetsberättelsen har ingen påverkan på barn och
ungdomar.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-23
Vård- och omsorgsnämnden

VON § 17

Dnr 2020/00009

Näringslivsperspektivet

Godkännande av verksamhetsberättelsen har ingen påverkan på näringslivet
Uppföljning

Inte aktuellt.

Beslutsunderlag

–
–

Tjänsteskrivelse nr 5123, daterad 2021-02-03
Verksamhetsberättelse 2020 vård- och omsorgsnämnden, 2021-02-03

Förslag till beslut på sammanträdet

Inga förslag lämnas
Beslutsgång

Ordförande frågar om nämnden godkänner verksamhetsberättelsen och finner
att så sker.
______________
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-23
Socialnämnden

SN § 13

Dnr 2020/00028

Verksamhetsberättelse 2020
Beslut

1. Socialnämnden godkänner förslag till verksamhetsberättelse år 2020 och
överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Sammanfattning

Den enskilt största händelsen inom Socialnämndens ansvarsområde är att hantera
konsekvenserna av den pågående pandemin. Alla verksamheter inom nämndens
område påverkas direkt eller indirekt.
Håbo kommun förväntas drabbas hårdare av arbetslöshet än andra kommuner i länet
enligt Region Uppsalas prognos, då Håbo kommun är en pendlingskommun och har
många små företag som är känsliga för konjunktursvängningar. Öppet arbetslösa i
Håbo i december 2020 är 430 personer jämfört med dec 2019 då det var 284 personer,
en ökning med 51,4 procent.
Nämnden har tre utvecklingsmål och samtliga är delvis uppfyllda år 2020.
Utvecklingsmålen gäller processer som förväntas fortsätta under kommande år.
Nämndens verksamhet kostar netto 70,1 miljoner kronor i år. Det är en ökning med
9 procent jämfört med förra året och 18 procent högre än budgeterat. Underskottet
jämfört med budget är 10,5 miljoner kronor. Kostnaden för placeringar och
försörjningsstöd är 14 procent lägre än föregående år men ändå 83 procent högre än
budgeterat.
Underskottet avspeglar väl den konsekvensanalys som nämnden lämnade i samband
med beslut om budget 2020. Trots lägre kostnader på flera områden har nämnden inte
klarat att bedriva den lagstadgade verksamheten inom ramen för tilldelad
budget. Nämnden och förvaltningen har under året inte kunnat identifiera åtgärder för
att komma i balans. Därför har det bedömts nödvändigt att omprioritera satsningar
beslutade av kommunfullmäktige gällande arbetsmarknadsinsatser, öppenvård och
förebyggande arbete för att delvis hantera det totala underskottet i nämndens
verksamheter. 2,8 miljoner kronor av kostnaderna beror på pandemin covid-19.
Ärendet

Den enskilt största händelsen inom Socialnämndens ansvarsområde är att hantera
konsekvenserna av den pågående pandemin. Alla verksamheter inom nämnden område
påverkas direkt eller indirekt. Året präglas av att hitta nya arbetsmetoder för att möta
klienter, medborgare och medarbetare. Distansarbete och digitala möten har blivit en
del av förvaltningens ordinarie arbetssätt, vilket har påverkat både tillgänglighet och
utredningstid negativt.
JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-23
Socialnämnden

SN § 13

Dnr 2020/00028

Pandemin medför även att delar av nämndens förvaltning behövt lägga ordinarie
arbetsuppgifter åt sidan för att fokusera på nya uppgifter inom kommunens och
förvaltningens organisation för krisledning. Den nya avdelningen, stöd till barn, unga
och vuxna, inrättas i januari för att nämndens verksamheter ska få lättare att samverka
med varandra, vilket är positivt framförallt för medborgare som har behov av stöd från
flera enheter.
Effekter av den pågående pandemin kommer fortsatt ha stor påverkan på
kommunen. Socialnämndens ansvar för individ och familjeomsorgen innebär att
när bland annat social ohälsa, missbruk och arbetslöshet ökar är det Socialnämnden
som får ökade kostnader.
Håbo kommun förväntas drabbas hårdare av arbetslöshet än andra kommuner i länet
enligt Region Uppsalas prognos, då Håbo kommun är en pendlingskommun och har
många små företag som är känsliga för konjunktursvängningar. Öppet arbetslösa i
Håbo i december 2020 är 430 personer jämfört med december 2019 då det var 284
personer, en ökning med 51,4 procent.
Nämnden har tre utvecklingsmål och samtliga är delvis uppfyllda år 2020.
Utvecklingsmålen gäller processer som förväntas fortsätta under kommande år.
Nämndens verksamhet kostar netto 70,1 miljoner kronor i år. Det är en ökning med
9 procent jämfört med förra året och 18 procent högre än budgeterat. Underskottet
jämfört med budget är 10,5 miljoner kronor. Kostnaden för placeringar och
försörjningsstöd är 14 procent lägre än föregående år men ändå 83 procent högre än
budgeterat.
Underskottet avspeglar väl den konsekvensanalys som nämnden lämnade i samband
med beslut om budget år 2020. Trots lägre kostnader på flera områden har nämnden
inte klarat att bedriva den lagstadgade verksamheten inom ramen för tilldelad
budget. Nämnden och förvaltningen har under året inte kunnat identifiera åtgärder för
att komma i balans. Därför har det bedömts nödvändigt att omprioritera satsningar
beslutade av kommunfullmäktige gällande arbetsmarknadsinsatser, öppenvård och
förebyggande arbete för att delvis hantera det totala underskottet i nämndens
verksamheter. 2,8 miljoner kronor av kostnaderna beror på pandemin covid-19.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Nämndens underskott försämrar kommunens resultat.
Barnperspektivet

Godkännande av verksamhetsberättelsen har ingen påverkan på barn och ungdomar.
Anmälningar, utredningar och placeringar av barn och unga påverkas inte av de
ekonomiska resurserna då dessa insatser är garanterade enligt gällande lagstiftning och
kommunen är skyldig att verkställa dessa oavsett resurstilldelning.
JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-23
Socialnämnden

SN § 13

Dnr 2020/00028

Kvaliteten på öppna insatser av ungdomscoacher, familjebehandling som berör
barn är fortfarande god trots omprioritering av medel. Behovet av dessa insatser
bedöms öka under kommande år.
Näringslivsperspektivet

Ingen påverkan.
Uppföljning

Inte aktuellt.

Beslutsunderlag

–
–

Tjänsteskrivelse nr 33872, 2021-01-28
Verksamhetsberättelse år 2020 Socialnämnden, 2021-02-03

Förslag till beslut på sammanträdet

Inga förslag lämnas.
Beslutsgång

Ordförande frågar om nämnden godkänner verksamhetsberättelsen och finner att
så sker.
______________
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-16
Bygg- och miljönämnden

§ 12

Dnr 2021/00018

Bygg- och miljönämndens verksamhetsberättelse för
år 2020
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att:
1. Godkänna verksamhetsberättelse för år 2020 för bygg- och miljönämnden och överlämnar den till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Året präglas av pandemin med covid-19 vilket gör att arbetssättet ställs om
med utgångspunkt att de som kan ska arbeta på distans. Miljöavdelningens
tillsynsverksamhet påverkas av kommunens företagspaket och behov av ny
sorts tillsyn tillkommer, trängseltillsyn. Från halvårsskiftet får nämnden ansvar för serveringstillstånd och tobak som tidigare låg hos socialförvaltningen.
Trots de nya förutsättningarna löper verksamheten inom förvaltningen på i
gott tempo och med god kvalitet. Det råder ett relativt högt bebyggelsetryck
i kommunen vilket märks på volymen ärenden kopplat till bygglov, kartoch mättjänster samt miljö- och hälsoskydd och dess intäktsnivå.
Av nämndens fyra mål anses två av dem uppfyllda, ett mål delvis och målet
kring ekonomi anses inte uppfyllt.
Bygg- och miljönämndens verksamheter kostar 11,3 miljoner kronor netto
2020. Det är en minskning med 15 procent jämfört med året innan, och
23 procent lägre nettokostnad än budgeterat. Det innebär ett överskott jämfört med budget på 3,4 miljoner kronor. Av nämndens fyra mål anses två av
dem uppfyllda, ett mål delvis och målet kring ekonomi anses inte uppfyllt.
Ärendet
Verksamheten inom bygg- och miljöförvaltningen fortlöper väl trots pandemi och stabsläge under perioden mars-oktober. Pandemin medför andra
arbetssätt med digitala möten och att arbeta hemifrån om arbetet så tillåter.
Kommunen inför ett stödpaket till företagarna i syfte att underlätta i de svåra
tiderna. Stödpaketet påverkar i synnerhet miljöavdelningens tillsynsplan och
rubbar den eftersom nu ska endast tillsyn av kritisk art genomföras. Livsmedelskontrollen fortgår som vanligt då den är samhällsviktig. Nytt tillsynsområde införs via ny lag, tillsyn på serveringsställen i syfte att motverka trängsel.
Förvaltningen har stort fokus på utvecklingsarbete, handläggningstider
minskar, kundnöjdheten ökar liksom tillgängligheten och digitaliseringsgraden. NKI för bygglov når sin toppnotering om 70 och miljö- och hälsoskydd
JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-16
Bygg- och miljönämnden

ligger på höga 83. Miljöavdelningen inför under våren ett nytt ärendehanteringsprogram. Nämnden får ansvar för handläggning enligt alkohol- och tobakslagen från den 1 juli 2020.
Det fortsätter råda relativt högt bebyggelsetryck i kommunen vilket märks
på volymen ärenden kopplat till bygglov, kart- och mättjänster samt miljöoch hälsoskydd. Intresset att vara med och utveckla kommunen med fler bostäder/verksamheter är stort från fastighetsägare/exploatörer. Enbart inom
Tvåhusplanen beviljas under året bygglov som möjliggör nästan 500 lägenheter.
Pandemin påverkar personalen genom helt nya sätt att arbeta kopplat till
pandemin. Flertalet arbetar hemifrån, fysiska möten undviks, digitala möten
utvecklas, flera har arbetat inom vård och omsorg och inom staben. Enkäter
genomförs som visar att majoriteten anser att det fungerar bra att arbeta
hemifrån, men de saknar den sociala kontakten att kunna träffa kollegorna.
Av nämndens fyra mål är två mål helt uppfyllda, och det är förbättrad tillgänglighet samt effektiva processer och stödverktyg. Målet vad avser intern
och extern samverkan bedöms vara delvis uppfyllt. När det gäller den interna samverkan finns fortfarande stor förbättringspotential inom samhällsbyggnadsprocessen. Det fjärde målet om aktuella taxor anses inte uppfyllt
då endast en av nämndens taxor kan anses aktuell. Taxorna inom miljöbalkens- och livsmedelsområdena är klara för att rulla mot beslut, men inväntar
klartecken att tas upp för politisk behandling. Plan- och bygglovtaxan är
överklagad och väntar på beslut från förvaltningsrätten.
Verksamheten ger ett överskott om cirka 3,4 miljoner kronor. Den främsta
orsaken till överskottet är högre intäkter än budgeterat. Intäkterna är cirka
27 procent högre än budget medan utfallet av kostnaderna ligger mer i nivå
med lagd budget, men ligger ändå cirka 3,5 procent lägre än budget.
Nämndens intäkter består främst av bygglovsavgifter, tillsynsavgifter och
tillståndsavgifter samt intäkter för arbete som utförs i plan- och exploateringsprojekt. Dessutom har nämnden intäkter för kart-, mät- och GIStjänster.
De större intäkterna återfinns såväl inom bygglov som miljö- och hälsoskydd. Även geodataverksamheten ger ett mindre överskott. Samtidigt är
kostnaderna inom bostadsanpassningsbidrag lägre än budget och tillsammans ger dessa avvikelser ett överskott om 3,4 miljoner kronor.
Bygg- och miljöförvaltningen har tagit fram en verksamhetsberättelse för
2020 och föreslår bygg- och miljönämnden att godkänna densamma.
Beslutsunderlag
 Verksamhetsberättelse 2020 för bygg- och miljönämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-16
Bygg- och miljönämnden

______________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Förvaltningschef
Avdelningschefer
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Kultur- och fritidsnämnden

§6

Dnr 2020/00025

Verksamhetsberättelse 2020
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till årsredovisning 2020
och överlämnar den till kommunstyrelsen.
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut till kommunfullmäktige
2. Kommunfullmäktige godkänner överflytt av investeringsmedel till 2021
för Projekt 1396 Gröna Dalens IP med 2,3 miljoner kronor till kultur- och
fritidsnämnd investeringsbudget.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har i enlighet med anvisningar från kommunstyrelsen upprättat förslag till verksamhetsberättelsen för kultur- och
fritidsnämndens verksamhet 2020. Coronapandemi har haft stor inverkan på
samtliga verksamheter vilket haft effekter på minskade arrangemang, ökat
stöd till föreningar vad gäller hyressubventioner, förändrat arbetssätt för
personalen, ökat arbete hemifrån, reducerade öppettider i samtliga verksamheter samt stängda lokaler.
Håbofestdag, Nationaldagen, Fridegårdsfestivalen och Valborg inställt på
grund av Covid 19.
Politiskt uppfyllda mål:
Fritidsbank färdigställd och invigd.
Skeppsgården klar för inflyttning.
Handikappsanpassning av Kalmarsand.
Hundbad vid Kalmarsand.
Upprustning och utveckling av ungdomsverksamheten.
Nytt kulturhus på Medborgarhuset.
Arbetsmiljöplan och internkontrollplan beslutad.
Nämnden har fyra övergripande utvecklingsmål varav ett är uppfyllt.
- Kompetenssäkring och ledarutveckling är genomförd.
- Övriga tre mål handlar om lokalförsörjning och anläggningsdrift vilka
fortsatt är under organisatorisk utveckling.
Kultur och fritidsnämnden har en budget för 2020 på 55 959 000 kronor.
54 437 000 kronor har förbrukats vilket ger ett överskott på 1,5 miljoner
kronor. Överskott beror på minskade utredningskostnader samt lägre kostnader för arrangemang, simhall och bibliotek och föreningsbidrag. Överskottet har kompenserat genom ökade kostnader för lokalanpassningar, unJUSTERARE
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derhåll lokaler, kapitalkostnader och uteblivna intäkter på grund av Covid19.
Investeringsbudget har ett bokslut som är 2,4 miljoner kronor lägre än budgeterat. Planerade investeringar har till viss del kunnat genomföras. Begäran
om överförd budget till 2021 med 2,3 miljoner kronor görs för upprustning
av Gröna Dalens IP då vissa arbeten bara kan göras under barmarksäsong.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nr 1839, 2021-01-28
Verksamhetsberättelse 2020 Kultur- och fritidsnämnden, 2021-01-29
Beslutsgång
Ordförande Per Widén (C) frågar om nämnden godkänner förvaltningens
förslag till årsredovisning och att nämnden godkänner förslaget till beslut
till kommunfullmäktige och finner att så sker.
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1

Sammanfattning
Vi har av Håbo kommuns revisorer fått i uppdrag att granska ekonomistyrningen inom
barn- och utbildningsnämnden. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.
Bakgrunden till granskningen är bl.a. att barn- och utbildningsnämnden under ett antal
år redovisat negativa avvikelser mot budget. Resultatet för 2019 uppgick till -23,4 mnkr
och resultaten för 2018 och 2017 uppgick till -12,4 mnkr respektive -13,3 mnkr.
Orsakerna till underskotten är bl.a. högre lönekostnader än budgeterat samt fler elever
än budgeterat som gått i annan huvudmans regi. Andra orsaker är bl.a. fler elever än
budgeterat inom gymnasiet, ökade kostnader för skolskjuts samt att det ännu inte gått
att genomföra planerade sparbeting inom verksamheterna.
Granskningen har syftat till att konstatera om barn- och utbildningsnämnden har
ändamålsenliga rutiner för att styra och följa upp ekonomin.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att barn- och
utbildningsnämndens rutiner för att styra och följa upp ekonomin kan stärkas i syfte att
ytterligare öka ändamålsenligheten i rutinerna.
Utifrån våra bedömningar och slutsatser rekommenderar vi att nämnden bör:
-

-

på ett mycket tydligare sätt än hittills göra analyser, avvägningar och prioriteringar
kring nämndens ekonomi och fatta de beslut som är nödvändiga för att nå en
ekonomi i balans och komma till rätta med negativa avvikelser mot budget.
vara mycket tydligare gentemot förvaltningen kring vilka prioriteringar och
förändringar som ska göras i verksamheterna för att nå avsedda effekter kring
ekonomistyrning och kostnadsbesparingar.
säkerställa en löpande dialog med kommunstyrelsen vad gäller uppföljning av
nämndens verksamhet och ekonomi. Detta i linje med kommunstyrelsens
övergripande uppsiktsplikt.
tillse att arbetet inom barn- och utbildningsförvaltningen fortsätter vad gäller att göra
rapporteringen till nämnden mycket tydlig genom att informera om aktuella
situationer och hur saker och ting förhåller sig. Syftet är att därigenom belysa
behoven om att fatta beslut för att kunna genomföra åtgärder som kommer till rätta
med eventuella avvikelser. Åtgärder som ger effekt kan därigenom genomföras.
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2

Bakgrund
Vi har av Håbo kommuns revisorer fått i uppdrag att granska ekonomistyrningen inom
barn- och utbildningsnämnden. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.
Bakgrunden till granskningen är bl.a. att barn- och utbildningsnämnden under ett antal
år redovisat negativa avvikelser mot budget. Resultatet för 2019 uppgick till -23,4 mnkr
och resultaten för 2018 och 2017 uppgick till -12,4 mnkr respektive -13,3 mnkr.
Orsakerna till underskotten är bl.a. högre lönekostnader än budgeterat samt fler elever
än budgeterat som gått i annan huvudmans regi. Andra orsaker är bl.a. fler elever än
budgeterat inom gymnasiet, ökade kostnader för skolskjuts samt att det ännu inte gått
att genomföra planerade sparbeting inom verksamheterna.
En hållbar ekonomi kräver ansvarstagande och en god organisation. Vid 2019 års
början gjordes en genomlysning av nyckeltal och en långsiktig handlingsplan för
ekonomi i balans togs fram. Verksamheten har även fått stöd gällande planering av
organisationen, analys av sin ekonomi samt gemensamma och enskilda forum för stöd.
Rutiner för uppföljningar har också skapats. Trots detta var inte ekonomin för 2019 i
balans och arbetet fortsätter och intensifieras under 2020.
Revisorerna har bedömt att det finns risk för att ekonomistyrningen inte fungerar
ändamålsenligt med risk för att budgeten överskrids även 2020.
Med anledning av ovanstående drog kommunens revisorer slutsatsen i sin riskanalys,
att barn- och utbildningsnämndens rutiner och processer avseende ekonomistyrning
behöver granskas.

2.1

Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Granskningen har syftat till att konstatera om barn- och utbildningsnämnden har
ändamålsenliga rutiner för att styra och följa upp ekonomin.
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:

—
—
—
—
—

Är budget- och uppföljningsprocesserna ändamålsenliga?
Finns tillförlitliga och uppdaterade underlag för budgetarbetet?
Är ansvaret för budget och uppföljning tydligt?
Upprättas ändamålsenliga prognoser? Är prognossäkerheten rimlig?
Analyseras och hanteras avvikelser i förhållande till budget och prognos?

Fokus har legat på barn- och utbildningsnämndens rutiner och processer i samband
med granskningstillfället hösten 2020.

2.2

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller:

— Kommunallagen 6 kap. 6 §
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— Tillämpbara interna regelverk, policyer och beslut

2.3

Metod
Granskningen har genomförts genom:
•

Studier av relevanta dokument

•

Intervjuer med berörda tjänstepersoner och politiker

Rapporten är faktakontrollerad av intervjuade tjänstepersoner.
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3

Resultat av granskningen

3.1

Styrande och stödjande dokument
Nedan följer en genomgång av de styrande och stödjande dokument som finns i
kommunen och som rör ekonomistyrningsområdet.
Budget 2020 samt plan 2021-2022
Budgetdokumentet fastställdes av kommunstyrelsen 2019-10-22 och av
kommunfullmäktige 2019-11-04. Barn- och utbildningsnämndens driftbudgetram för
2020 fastställdes till 616 948 tkr och nämndens investeringsbudget för 2020
fastställdes till 13 228 tkr.
I budgetbeslutet ingick även att kommunfullmäktige beslutade att barn- och
utbildningsnämnden ska för förskolelärare och barnskötare utreda möjligheten för ett
kommunalt slopat karensavdrag, det vill säga att kommunen fullt ut ersätter lönebortfall
till följd av sjukdom samt att barn- och utbildningsnämnden fick i uppdrag att utreda
möjligheterna till att inrätta jourklasser för återkommande stökiga och farliga elever.
Ytterligare beslut var att Håbo kommun ska vidta åtgärder och mer aktivt verka för att
öka andelen behöriga lärare i skolorna, att 2 mnkr av de avsatta medlen till barn- och
utbildningsnämnden öronmärks för att dels öka bemanningen inom förskolan och dels
minska barngrupperna i förskolan samt att nödvändiga medel, ca 1,5 mnkr per år av de
avsatta medlen till barn- och utbildningsnämnden, öronmärks under åren 2020-2022 till
elevhälsan för att genomföra ett test på lämplig kommunal grundskola där en skolsköterska, en skolkurator och en studie- och yrkesvägledare (SYV) under denna tid är
tillgängliga på heltid på den aktuella skolan samt att detta test årligen utvärderas utifrån
aspekten nyttjandegrad, hur det avlastar övrig personal samt elevernas välmående.
Ekonomistyrprinciper
Kommunens ekonomistyrprinciper fastställdes av Kommunfullmäktige 2019-12-09 §
168. Syftet med ekonomistyrprinciperna är att klargöra kommunens olika
ansvarsinstanser samt det regelverk som styr kommunens ekonomiska verksamhet.
Av dessa framgår ansvarsfördelningen i kommunen enligt följande:
•

Kommunfullmäktige – fastställer ekonomiska ramar för nämnderna samt
fastställer kommunens övergripande mål.

•

Kommunstyrelsen – leder och samordnar förvaltningen av kommunens
angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.
Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar att ha hand om den ekonomiska
förvaltningen vilket bl a innebär att ta ställning till vilka åtgärder som utöver
nämndernas åtgärder ska vidtas om resultatutvecklingen avviker från den
planerade.
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•

Nämnderna – ansvarar inför fullmäktige – inom respektive ansvarsområde – att
fullmäktiges intentioner efterlevs. Nämnderna ansvarar för att kontinuerligt
analysera kvalitet och resultat i sitt grunduppdrag och utifrån analysen
formulera utvecklingsmål. Nämnderna ansvarar för att innan verksamhetsårets
början ha en fastställd verksamhetsplan som beskriver grunduppdrag och
utvecklingsmål.
Nämnderna fastställer en budget utifrån de givna ekonomiska ramarna. När
obalans råder mellan ekonomi respektive verksamhet i form av kvalitet eller
kvantitet är det således ekonomi som är överordnat. Hänsyn ska tas till
lagstiftning eller ambitionsnivåer fastställda av kommunfullmäktige. Detta
innebär att nämnderna har mycket långtgående befogenheter och skyldigheter
att vidta åtgärder för att hålla budgeten. Nämnderna är skyldiga att hålla sig
informerade om den ekonomiska utvecklingen (uppföljning och prognoser över
budget- och verksamhetsutfall) och snabbt vidta åtgärder som leder till att
budgeten hålls. Nämnderna måste således fatta beslut om åtgärder.

•

Ansvar finns även uttryckt vad gäller kommundirektör, förvaltningschef
respektive linjechef.

•

Vad gäller driftbudget framgår av ekonomistyrprinciperna att en total
budgetram beslutas per nämnd och år. Inom budgetramen kan nämnden fatta
beslut om omfördelning så länge detta är förenligt med mål och direktiv
beslutade av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Vid väsentliga
avvikelser i nämndens löpande uppföljning ska nämnden skyndsamt rapportera
till kommunstyrelsen med förslag till åtgärder som nämnden beslutat eller
kommer att besluta.

Ekonomiuppföljningar 2020
Av dokumentet framgår att en viktig del för att uppfylla kommunens mål om god
ekonomisk hushållning är att göra regelbundna uppföljningar av ekonomi och
verksamhet.
Kommunstyrelsen har beslutat om att information om det ekonomiska läget ska lämnas
vid varje sammanträde.
I kommunens ekonomistyrprinciper anges att ”Kommunens samtliga chefer med
budgetansvar har ansvar för sina verksamhetskostnader och -intäkter samt för sin
verksamhets grunduppdrag och kontinuerliga utveckling. Ansvaret innebär att
verksamheten måste anpassas efter fastställda ekonomiska ramar samt politiska
beslut, även om de ekonomiska förutsättningarna under året”.
Vikten att som budgetansvarig har koll på ekonomin betonas så att budgeten hålls och
att rätt intäkter och kostnader bokförs i verksamheten. Att ha koll på ekonomin är en
förutsättning för att kunna fatta rätt beslut om sin verksamhet. Vidare framgår att en
regelbunden uppföljning gör också att åtgärder kan börja vidtas i ett tidigt skede om
ekonomin kräver det.
6
© 2020 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Confidential

Håbo kommun
Granskning av ekonomistyrning inom barn- och utbildningsnämnden
2020-11-27

Om det finns risk för att ekonomin kommer att avvika från budget ska åtgärder vidtas
så att budgetramen hålls. En åtgärdsplan tas fram innehållande aktiviteter och
ekonomiska effekter och planen ska följas upp under året.
Ekonomiuppföljningar ska ske per den sista februari, sista mars, sista maj, sista
augusti och sista oktober och ska bestå av prognos av driftbudget och
investeringsbudget.
Vid delårsuppföljningen per mars ingår förutom den ekonomiska uppföljningen även
uppföljning av volymmått och exploateringsprojekt. Uppföljningen går till
kommunfullmäktige.
Delårsbokslutet per den sista augusti och årsredovisningen är mer omfattande och
innehåller även bokslut och uppföljning av verksamheten i enlighet med kommunens
styrmodell. Rapporterna går till kommunfullmäktige.
Det framgår vidare att för att respektive nämnd ska kunna hålla sig informerad om det
ekonomiska läget är det lämpligt att samtliga rapporter går till nämnden.
Anvisningarna för ekonomiuppföljning innehåller även en arbetsgång vad gäller den
månatliga uppföljningen av ekonomin för budgetansvarig. Bokföringsperioden stänger
helt ungefär den 10:e dagen i månaden efter aktuell period. Det finns även anvisningar
hur ekonomiuppföljning med prognos och rapport ska tas fram.
Håbo kommun har som mål att all styrning, rutiner, regler, systemmanualer och
information om ekonomi ska finnas på kommunens intranät Håboin.
Anvisningar för delårsrapport 2020
Kommunen upprättar delårsbokslut per den siste augusti. Anvisningarna stipulerar att
rapporten för enheter, avdelningar, nämnder och styrelse ska innehålla:
•

Viktiga händelser

•

Uppföljning av kvalitet och utvecklingsmål

•

Volym- och resursmått

•

Driftredovisning med resultat per augusti, prognos för året och kommentarer

•

Investeringsredovisning med resultat per augusti, prognos för året och
kommentarer

•

Resultaträkning med ekonomisk analys och investeringar (bolagen)

•

Förväntad utveckling

Vidare finns en tidplan för delårsrapport samt även anvisningar kring periodiseringar
och avstämning av driftsprojekt.
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3.1.1

Iakttagelser och bedömning
En beskrivning över styrande och stödjande dokument kring uppföljning av ekonomi
och verksamhet finns i avsnittet ovan. Vi bedömer att dessa dokument utgör en bra
grund för att säkerställa en ändamålsenlig ekonomistyrning.

3.2

Rutiner och processer

3.2.1

Beskrivning av kommunens budgetprocess
De ekonomiska förutsättningarna för kommunens verksamhet utifrån kommunens
finansiella mål togs fram under februari och mars. Dessa förutsättningar, tillsammans
med befolkningsprognosen som visar de demografiska förändringarna samt
prisförändringarna, bildade de preliminära inriktningsramar som förvaltningarna fick
utgå från.
I mars och april tog förvaltningarna fram en analys av sin verksamhet utifrån
förändringar i befolkning, lagar och förordningar, lokaler och kapitalkostnader samt
möjliga omprioriteringar och effektiviseringar. Investeringar på kort och lång sikt ingick
också.
Under maj arbetade kommunledningsgruppen med budgetförslaget utifrån de
ekonomiska förutsättningarna och verksamhetsanalyserna.
Kommunledningsgruppens budgetförslag med tillhörande verksamhetsanalyser
presenterades den 3 juni på kommunstyrelsen som ett underlag till de förtroendevalda.
Den 12 september anordnades en budgetkonferens där kommunledningsgruppens
budgetunderlag presenterades och diskuterades. Den politiska beredningen pågick
fram till oktober, förvaltningschefer och övriga berörda tjänstepersoner fanns till
förfogande i beredningsarbetet. Budgetbeslutet för år 2020, liksom för kommande år
under mandatperioden, medförde att effektiviseringar måste ske i verksamheterna.

3.2.2

Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med verksamhetsplan m.m.
Efter att kommunfullmäktige fastställt budgetramarna tog barn- och
utbildningsförvaltningen fram ett dokument benämnt ”Konsekvensbeskrivning”. Av
denna framgick att ett effektiviseringskrav på 10,6 mnkr gäller för barn- och
utbildningsnämnden under 2020. Förutom en bakgrundsdel innehåller dokumentet
även de mål som finns i verksamhetsplanen för 2020 och som berör en ekonomi i
balans. Dessa mål är:
1. En god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv och ett
ekonomiskt ansvar – Hållbar ekonomi kräver ansvarstagande och en god
organisation. Verksamheten är anpassad efter de resurser vi tilldelas och budgeten
hålls. Ekonomin används till att bygga upp en fungerande organisation där väl avvägda
prioriteringar görs. Ekonomiska prioriteringar stödjer verksamhetsutvecklingen. Beslut
om prioriteringar är väl avvägda med tillhörande underlag med ekonomiska
beräkningar. Planering sker och beslut tas utifrån långsiktiga perspektiv.
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2. Öka effektiviteten i verksamheten – Förvaltningsorganisationen ska vara effektiv,
stödjande och ändamålsenlig för den verksamhet som bedrivs. Arbetet ska ske
långsiktigt och uthålligt för att nå resultat. Det ska finnas en väl utvecklad systematik,
likvärdighet och rättssäkerhet i samtliga processer. I takt med att nya processer
tillkommer, i samband med till exempel förändringar i lagstiftning eller nya identifierade
områden, behövs uppdatering och/eller utveckling av processer.
3. Ekonomi i balans i alla verksamheter – Upplevelsen är att det har blivit allt svårare
att få pengarna att räcka till i verksamheten. De senaste åren har nämnden redovisat
underskott. Orsakerna till det är många, till exempel ökade nationella krav och en ökad
lönekostnad med anledning av kompetensbrist. Det gör att olika delar i verksamheten
behöver ses över, såsom organisation och lokalutnyttjande. Hållbar ekonomi kräver
såväl ansvarstagande som en god organisation i alla verksamheter.
Vidare finns i dokumentet ett avsnitt avseende ”Identifiering och beskrivning av möjliga
åtgärder”. Det gäller de effektiviseringar som kan vara aktuella under 2020. Förslag
finns även på övriga effektiviseringar som kan göras i verksamheten för en budget i
balans.

3.2.3

Barn- och utbildningsnämndens månadsuppföljning – februari 2020
Den 1 april 2020 behandlade nämnden månadsuppföljningen per den sista februari
2020. Prognosen för nämndens budget visade då på ett underskott för helåret 2020 på
15 mnkr. Underskotten fanns bland annat i verksamheterna Förskola 2,1 mnkr,
Fritidshem 0,9 mnkr, Förskoleklass 2,0 mnkr samt Grundskola 10,0 mnkr. Av
redovisningen framgår att det främst är högre personalkostnader än budgeterat som
står för det prognostiserade underskottet.
Nämnden gav barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder för att nå
en budget i balans. Av protokollet framgår att åtgärdsplaner kommer att bearbetas och
konkretiseras i samband med delårsuppföljningen per mars.

3.2.4

Barn- och utbildningsnämndens delårsuppföljning – mars 2020
Den 6 maj 2020 behandlade nämnden delårsuppföljningen per den siste mars 2020.
Prognosen för nämndens budget visade då på ett underskott för helåret 2020 på 30,3
mnkr. Underskottet kunde övergripande förklaras bestå av två delar. Dels av kostnader
som är hänförliga till 2019 och som kommer att belasta 2020 och dels av högre
verksamhetskostnader i skolorna och förskolorna under 2020 jämfört med budget. De
kostnader som är hänförliga till 2019 men som kommer att belasta 2020 avser
kostnader i samband med avslutandet av två investeringsprojekt samt
evakueringskostnader för en skola.
Förvaltningen presenterade en rad åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Totalt
uppskattades effekten av dessa åtgärder uppgå till 10 mnkr. Åtgärderna innefattade
bland annat att inte nyttja en centralt hållen buffert mot grundskolorna samt viss
omorganisation och översyn av tjänstefördelningar i verksamheterna. Som helhet
bedömde förvaltningen prognosen som mycket osäker.
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Några åtgärder som föreslogs vad gäller grundskolan ströks av nämnden och en
åtgärd omformulerades. Nämnden gav förvaltningen fortsatt i uppgift att redovisa
åtgärder för att nå en budget i balans.

3.2.5

Uppföljning av åtgärdsplan - ekonomi
Den 10 juni hade barn- och utbildningsnämnden uppe ett ärende kring uppföljning av
åtgärdsplan – ekonomi. Nämnden beslutade att notera informationen och ge
förvaltningen i uppdrag att jobba vidare med nya åtgärdsförslag som ryms inom de
områden som nämnden inte avslog i samband med delårsuppföljningen per mars.

3.2.6

Barn- och utbildningsnämndens månadsuppföljning – maj 2020
Den 2 september 2020 behandlade nämnden månadsuppföljningen per den siste maj
2020. Prognosen för nämndens budget visade då på ett underskott för helåret 2020 på
31,3 mnkr. Det framgår att nya kostnader kopplat till Covid-19 kommer att drabba
verksamheterna samt att det råder en stor osäkerhet kring prognosen av den
ekonomiska effekten som Covid-19 kommer att medföra.
Av nämndens protokoll framgår att de tagit del av förvaltningens muntliga presentation
av ekonomirapporten per maj 2020.

3.2.7

Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport – augusti 2020
Den 30 september 2020 behandlade nämnden delårsrapporten per den siste augusti
2020. Prognosen för nämndens budget visade då på ett underskott för helåret 2020 på
19,5 mnkr. Detta är en förbättring jämfört med tidigare lagda prognoser. Förbättringen
beror på genomförda effektiviseringar i verksamheterna, men också på att volymer,
föräldraavgifter, köp och sälj av skolplatser inte var kvalitetssäkrade i föregående
prognoser. De största negativa avvikelserna prognostiserades inom verksamheterna
Grundskola med 4,1 mnkr och Övergripande verksamhet med 11,3 mnkr (avser bl a
paviljonger på Futurum, upparbetade kostnader i avslutat projekt för ombyggnation av
Vibyskolan samt vissa s k förgäveskostnader avseende projektet vid Vibyskolan).
Effekten av Covid-19 på nämndens ekonomi beräknas bli 2,6 mnkr på helårsbasis.
Merparten av dessa kostnader är personalkostnader.
I samband med behandlingen av delårsbokslutet gav nämnden förvaltningen i uppdrag
att fortsätta arbetet med att minska underskottet. Av delårsrapporten framgår att
förvaltningen har ett pågående arbete för att granska siffror och effektivisera
organisationen för grundskolan.

3.2.8

Nämndens/förvaltningens ekonomiska analys och processer
I samband med intervjuerna har det framkommit att nämndens ekonomi diskuteras på
möte varje torsdag där genomgång sker av bl.a. uppföljningar och prognoser.
Grundskoleverksamheten har visat negativa avvikelser mot budget under en rad år.
Konsultföretaget PwC har anlitats av nämnden för att göra en genomlysning av
nämndens/förvaltningens ekonomi. I genomlysningen konstaterades det bl.a. att man
ligger högt kostnadsmässigt vad gäller elevhälsa och barn i behov av särskilt stöd.
10
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Ett arbete har påbörjats vad gäller lokalförsörjningsplanering med bl.a. underhållsplaner för respektive fastighet. Förvaltningen kommer att ha detta i fokus framöver och
genomföra ytterligare arbete.

3.2.9

Iakttagelser och bedömning
En redogörelse över rutiner och processer kring ekonomistyrning och uppföljning med
därtill kopplade iakttagelser finns ovan.
Vi bedömer att det är väsentligt att få till stånd en mer aktiv dialog och diskussion
mellan barn- och utbildningsförvaltningen och barn- och utbildningsnämnden. Det
måste tydliggöras bl.a. vad nämnden vill och vad förvaltningen ska återkomma med för
att uppnå en budget i balans. Bl.a. borde nämnden ge förvaltningen i uppdrag att ta
fram mer utredningsunderlag där konsekvensbeskrivningar är en del i detta. Syftet är
att komma fram till olika alternativ som måste övervägas.
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Besvarande av revisionsfrågor
Nedan följer en genomgång av de revisionsfrågor som är aktuella i samband med
granskningen och vilken bedömning som görs av dessa.

— Är budget- och uppföljningsprocesserna ändamålsenliga? Delvis. Som redogjorts
för ovan bedömer vi att det är väsentligt att få till stånd en mer aktiv dialog och
diskussion mellan barn- och utbildningsförvaltningen och barn- och
utbildningsnämnden. Det måste tydliggöras bl.a. vad nämnden vill och vad
förvaltningen ska återkomma med för att kunna uppnå en budget i balans.

— Finns tillförlitliga och uppdaterade underlag för budgetarbetet? Ja. Utifrån gjord
granskning bedömer vi att det finns tillförlitliga och uppdaterade underlag för
budgetarbetet.

— Är ansvaret för budget och uppföljning tydligt? Ja. Utifrån gjord granskning

bedömer vi att ansvaret för budget och uppföljning är tydligt. Det finns en rad
styrande och stödjande dokument i kommunen där detta beskrivs. Däremot
bedömer vi att nämndens efterlevnad av detta kan stärkas.

— Upprättas ändamålsenliga prognoser? Är prognossäkerheten rimlig? Ja. Utifrån

gjord granskning bedömer vi att ändamålsenliga prognoser upprättas och att också
prognossäkerheten är rimlig. En sammanställning av prognoser under åren 2017,
2018 och 2019 finns i Bilaga 1.

— Analyseras och hanteras avvikelser i förhållande till budget och prognos? Delvis. Vi
bedömer att avvikelser i förhållande till budget och prognos analyseras. Däremot
återstår det för nämnden, som beskrivits ovan, att hantera dessa avvikelser på ett
mer ändamålsenligt sätt än vad som för närvarande görs.

Datum som ovan
KPMG AB

Anders Petersson
Anders Petersson
Certifierad kommunal yrkesrevisor

Micaela Hedin
Uppdragsansvarig och certifierad
kommunal yrkesrevisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i
tryckfrihetsförordningen.
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Bilaga 1
Resultatredovisning, Barn- och utbildningsnämnden
2017–2019
2017
Resultatet för barn- och utbildningsnämnden 2017 visar ett underskott på ca 13,3
miljoner kronor.
2017
Delårsbokslut 1 feb
Delårsbokslut 2 aug
Delårsbokslut 3 okt
Årsredovisning
Skillnad Årsprognos
Delårsbokslut 1 och
Bokslut
Årsredovisning

Årsbudget
551 091 tkr
551 571 tkr
551 571 tkr
551 571 tkr
-15 tkr

Årsprognos
564 820 tkr
564 193 tkr
565 497 tkr
564 835 tkr

Avvikelse
-13 729 tkr
-12 622 tkr
-13 926 tkr
-13 264 tkr

2018
Resultatet för barn- och utbildningsnämnden 2018 visar ett underskott på ca 12,4
miljoner kronor.
2018
Delårsbokslut 1 feb
Delårsbokslut 2 aug
Delårsbokslut 3 okt
Årsredovisning
Skillnad Årsprognos
Delårsbokslut 1 och
Bokslut
Årsredovisning

Årsbudget
561 834 tkr
573 334 tkr
573 334 tkr
573 334 tkr
+ 2 051 tkr

Årsprognos
587 763 tkr
583 292 tkr
581 999 tkr
585 712 tkr

Avvikelse
-25 929 tkr
-9 958 tkr
-8 665 tkr
-12 378 tkr
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2019
Resultatet för barn- och utbildningsnämnden 2019 visar ett underskott på ca 23,4
miljoner kronor.
2019
Delårsbokslut 1 feb
Delårsbokslut 2 aug
Delårsbokslut 3 okt
Årsredovisning
Skillnad Årsprognos
Delårsbokslut 1 och
Bokslut
Årsredovisning

Årsbudget
587 584 tkr
589 309 tkr
589 309 tkr
589 309 tkr
-11 627 tkr

Årsprognos
601 102 tkr
607 496 tkr
612 606 tkr
612 729 tkr

Avvikelse
-13 518 tkr
-18 187 tkr
-23 397 tkr
-23 420 tkr
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1. Sammanfattning

Sammanfattning
Vi har av Håbo Kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per 2020-08-31. Uppdraget ingår i
revisionsplanen för år 2020.
Kommunens revisorer ska enligt Kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige
beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.
Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag för sin bedömning.

1.1 Räkenskaperna och delårsrapporten

De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

➢ Kommunens resultat för delåret uppgår till 87,1 mkr, vilket är 37,2 mkr bättre än samma period förra året. Det beror främst på ökade
generella statsbidrag och utjämning till följd av den rådande Coronapandemin. Kommunen har erhållit 116,3 mkr i generella statsbidrag
och utjämning vilket är en ökning från i fjol med 46,9 mkr. Verksamhetens nettokostnader har ökat i jämförelse med föregående år med
7,3 mkr och skatteintäkterna har minskat med 0,7 mkr i jämförelse med i fjol.
➢ Kommunens prognos för helåret uppgår till 177,6 mkr vilket är 154,3 mkr högre än budget. Det beror främst på realisationsvinster på
135,6 mkr och investeringsbidrag på 15,3 mkr som inte ingår i budgeten.

➢ Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 42 mkr för 2020 vilket är 18,8 mkr högre än budget och 40,3 mkr högre än helår
2019.
➢ Vår bedömning är att delårsrapporten är mycket omfattande utifrån kommunens behov samt i jämförelse med andra kommuner av
likvärdig storlek. Av kostnads- och effektivitetsskäl är vår rekommendation att kommunen bör se över omfattningen av delårsrapporten.
Utan att ge avkall på kvalitet, innehåll och regelefterlevnad kan en del information med fördel lyftas ut ur delårsrapporten och istället
redovisas som bilagor till delårsrapporten
Vi har, inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit några omständigheter
som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och
redovisning.
© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG
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Sammanfattning forts.
1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål

Enligt bestämmelser i kommunallagen ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den
ekonomiska förvaltningen.
Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för
god ekonomisk hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt.
Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderas för kommunkoncernen som helhet utan endast
fokuserar på kommunen.

Finansiella mål

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda finansiella
målen. Avseende prognosen för år 2020 har vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara väsentligen
felaktig.

Verksamhetsmål

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda
verksamhetsmålen. Gällande prognosen för år 2020 har vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara
väsentligen felaktig.

Västerås 2020-10-08
Susann Eriksson
Susann Eriksson

Micaela Hedin

Auktoriserad revisor

Certifierad kommunal revisor
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2. Inledning

Inledning
Av kommunala bokförings- och redovisningslagen framgår att kommuner ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta en period av
minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga minst sex månader och högst åtta månader. Det är även den rapport
som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av kommunfullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av.

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige
beslutat (2 §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

2.1 Syfte och revisionsfråga
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:
✓ Kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, kommunal bokförings- och redovisningslag och god redovisningssed i kommuner och regioner
✓ Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning
Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av utlåtandet till Kommunfullmäktige.
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Inledning forts.
2.2 Avgränsning
Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2020-08-31.
Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av
SKR5 och Skyrev6. Det innebär att vi planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med begränsad säkerhet försäkra oss att
delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som
vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade
om en fullständig revision utförts.

Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk.
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.
I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande noter. Övriga delar har enbart granskats med
utgångspunkt från att informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.

Denna rapport sammanfattar i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.
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Inledning forts.
2.3 Revisionskriterier
Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:
✓ Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)
✓ God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
✓ Interna regelverk och instruktioner
✓ Fullmäktigebeslut
Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av kommunfullmäktige beslutade målen för ekonomi och verksamhet som
är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

2.4 Ansvarig nämnd
Granskningen avser kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 11 kap 16 § Kommunallagen ska behandlas av kommunfullmäktige.

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.

2.5 Metod
Granskningen har genomförts genom:
✓ Dokumentstudie av relevanta dokument
✓ Intervjuer med berörda tjänstemän
✓ Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi
✓ Översiktlig analys av resultat- och balansräkningen
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3. Resultat av
granskningen

Resultat av granskningen
3.1 Struktur och innehåll i delårsrapporten
Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. RKR
preciserar i rekommendation 17 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla som minimum för att motsvara kraven på en förenklad
förvaltningsberättelse. RKRs rekommendation 17 tillägger att en samlad - men översiktlig – beskrivning av kommunens drifts- och
investeringsverksamhet ska ingå.

Enligt RKR 17 ska vidare uppgift i förvaltningsberättelsen bland annat lämnas om:
➢ Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden eller efter dess slut, men innan delårsrapporten upprättas.
➢ Upplysningar om kommunens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk
hushållning.
➢ En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten.
➢ En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen.
Vi noterar att kommunens delårsrapport uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R17. Förvaltningsberättelsen utgör 31 sidor vilket är mer än
vad som kan anses omfattas av kraven avseende den förenklade förvaltningsberättelsen.
Delårsrapporten utgör ett viktigt styrdokument som ska användas av fullmäktige för uppföljning av ekonomi och verksamhet. Den utgör en
lägesrapport avseende status efter 8 månader samt en helårsprognos i relation till budget. Då syftet med rapporten är att ge en lägesrapport
har lagstiftaren kommit med normgivning som har för avsikt att förenkla för kommunen så att framtagandet av delårsrapporten inte blir alltför
betungande för verksamheten. Med detta i åtanke är vår bedömning att delårsrapporten är mycket omfattande givet kommunens storlek
samt i jämförelse med andra kommuner av likvärdig storlek. Av kostnads- och effektivitetsskäl är vår rekommendation att kommunen bör se
över omfattningen av delårsrapporten. Utan att ge avkall på kvalitet, innehåll och regelefterlevnad kan en del information med fördel lyftas ut
ur delårsrapporten och istället redovisas som bilagor till delårsrapporten.
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Resultat av granskningen forts.
3.2 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.
Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för
god ekonomisk hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt.
Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderas för kommunkoncernen som helhet.
Vi noterar dock att kommunstyrelsen har gjort en sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning kommer att uppnås för
kommunen exklusive koncernbolag.
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Resultat av granskningen forts.
3.2.1 Finansiella mål
Totalt har kommunen tre finansiella mål för god ekonomisk hushållning:
➢ Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt två procent av skattenettot exklusive realisationsvinster och
investeringsbidrag från andra än staten
➢ Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att minska kommunens skuldsättningsgrad eller för att
finansiera kommunens investeringar
➢ Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till kommunen

Två av kommunens tre finansiella mål för god ekonomisk hushållning bedöms uppnås. Resultatet beräknas uppgå till mer än två procent av
skattenettot. Överskott och intäkter av engångskaraktär har finansierat investeringar. Däremot kommer inte målet om att
exploateringsverksamheten som helhet ger överskott, att uppnås.
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda finansiella
målen. Avseende prognosen för år 2020 har vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara väsentligen
felaktig.
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Resultat av granskningen forts.
3.2.2 Verksamhetsmål
Kommunfullmäktige har beslutat om 3 övergripande verksamhetsmässiga mål för 2020. Kommunstyrelsens bedömning är att målen Ett
starkt lokalt näringsliv och arbetsmarknad i fokus, Samhällsbyggnad med helhetssyn och livsperspektiv i fokus och Mötesplatser för alla och
ett engagerat föreningsliv i fokus delvis kommer att uppfyllas vid helåret.
Det finns även nämndsmål som är indelade i fyra kategorier; Målgrupp, Verksamhet, Medarbetare samt Ekonomi och avser samtliga
nämnder. De fastställda verksamhetsmålen omfattar inte koncernbolagen och därmed görs ingen utvärdering av mål och ekonomisk
hushållning på koncernnivå.
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda
verksamhetsmålen. Gällande prognosen för år 2020 har vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara
väsentligen felaktig.
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Resultat av granskningen forts.
3.3 Balanskravet
En kommun ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen.
Från och med 2013 har kommuner och kommunalförbund möjlighet att använda sig av reglerna om resultatutjämningsreserv, RUR. Denna
reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter
balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner och landsting som tänker göra det måste besluta om hur
reserven ska hanteras. Detta ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om.
Kommunen redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. Av delårsrapporten framgår det att kommunens
prognostiserade balanskravsresultat uppgår till 42 mkr.
Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år. RUR uppgår till 14,7 mkr vilket är oförändrat sedan tidigare år.

Beräkningen som ligger till grund för kommunens balanskravsresultat innehåller enligt vår bedömning inga väsentliga felaktigheter.
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Resultat av granskningen forts.
3.4 Analys av Resultaträkning
tkr

Kommunen
31-aug
Budget
Prognos
31-aug 202031-aug 2020
2020

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter och statsbidrag
Verksamhetens resultat
Finansnetto (inkl. pensionsförvaltning)
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

-1 210 065
1 246 695
36 630
-13 400
23 230

-1 086 351 -755 134
1 273 357 847 294
187 006
92 160
-9 377
-5 035
177 629
87 125

31-aug
2019

31-dec
2019

-747 810 -1 168 219
801 074 1 201 728
53 264
33 509
-3 406
-6 651
49 858
26 858

Kommunkoncernen
31-aug 31-aug
2020
2019
-740 632
847 294
106 662
-11 036
95 626

-729 822
801 074
71 252
-8 814
62 438

23 230

177 629

87 125

49 858

26 858

95 626

62 438

Årets resultat i relation till skatteintäkter och bidrag, % 1,86%
Nettokostnader inkl. finansnetto i relation till
skatteintäkter och bidrag, %
-98,14%

13,95%

10,28%

6,22%

2,23%

11,29%

7,79%

-86,05%

-89,72%

-93,78%

-97,77%

Kommunens resultat för delåret uppgår till 87,1 mkr, vilket är 37,2 mkr bättre än samma period förra året. Det beror främst på ökade
generella statsbidrag och utjämning till följd av den rådande Coronapandemin. Kommunen har erhållit 116,3 mkr i generella statsbidragen
och utjämning vilket är en ökning från i fjol med 46,9 mkr. Verksamhetens nettokostnader har ökat i jämförelse med föregående år med 7,3
mkr och skatteintäkterna har minskat med 700 tkr i jämförelse med i fjol.
Kommunens prognos för helåret uppgår till 177,6 mkr vilket är 154,3 mkr högre än budget. Det beror främst på realisationsvinster på 135,6
mkr och investeringsbidrag på 15,3 mkr som inte ingår i budgeten.
Årets investeringsbudget uppgår till 358,0 miljoner kronor. Per 31 augusti har 81,2 miljoner kronor investerats och prognosen är att 270,7
miljoner kommer att investeras till årets slut. Av det förväntade överskottet på 87,2 miljoner kronor beräknas budget för pågående
investeringar överföras till kommande år.
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Resultat av granskningen forts.
3.5 Balansräkning
Tkr

Balansomslutning
Redovisat eget kapital
Pensionsförpliktelse - Ansvarsförbindelse
Eget kapital inkl Pensionsförpliktelse
Redovisad soliditet
Soliditet med hänsyn till ansvarsförbindelse
Omsättningstillgångar
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Balanslik viditet

31-aug
2020

Kommunen
31-aug
2019

31-dec
2019

Förändr.
1231--0831

Kommunkoncernen
31-aug
31-aug
2020
2019

1 969 404
1 429 052
122 258
1 306 794

1 781 900
1 300 802
112 360
1 188 442

1 898 033
1 254 802
115 829
1 138 973

71 371
174 250
6 429
167 821

3 042 300
1 621 456
130 812
1 490 644

2 863 670
1 453 708
120 076
1 333 632

72,6%
66,4%

73,0%
66,7%

66,1%
60,0%

6,5%

50,8%
46,6%

148 358
0
882 023
250 597

112 759
0
817 013
202 126

165 610
0
873 082
281 721

6,3%
-17 252
0%
8 941
-31 124

53,3%
49,0%
216 143
18 858
1 798 623
283 279

184 341
18 773
1 760 295
237 672

59,2%

55,8%

58,8%

0,4%

76,3%

77,6%

Balansomslutningen har ökat med 71,3 mkr i jämförelse med 2019-12-31, vilket främst beror på årets investeringar +81 mkr samt övriga
anskaffningar av materiella anläggningstillgångar motsvarande ca +8 mkr. Omsättningstillgångarna har minskat med 17,2 vilket främst
förklaras av ett utflöde av likvida medel motsvarande -37,8 mkr vilket motverkas av ökade skattefordringar på +20.
På skuldsidan har pensionsförpliktelsen ökat med 6,4 mkr i jämförelse med årsbokslutet. Ansvarsförbindelsen uppgår till 291,9 mkr vilket är
en minskning med -1,1 mkr. Kortfristiga skulder har minskat med -31 mkr vilket främst utgörs av lägre leverantörsskulder
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Resultat av granskningen forts.
3.6 Sammanställd redovisning
Enligt kommunal bokförings- och redovisningslagen 12 kap 2§ ska den sammanställda redovisningen omfatta de juridiska personer i vilka
kommunen har ett betydande inflytande. Av författningskommentarerna framgår att ett betydande inflytande förutsätts föreligga när
kommunen innehar minst 20 % av rösterna i en annan juridisk person. Det finns dock möjlighet att göra avsteg från principen om företaget
har en ringa omsättning eller balansomslutning.

I RKR R17 Delårsrapport är det upp till varje kommun att avgöra om de kommunala bolagen ska omfattas av delårsrapporten. Att de
kommunala bolagen ska ingå torde dock vara nödvändigt eftersom det är fullmäktiges mål för hela kommunkoncernen som ska bedömas.
I föregående års revisionsrapport rekommenderades kommunen att inkludera en sammanställd redovisning i delårsrapporten då de
kommunala bolagen, då främst Håbohus AB kan anses utgöra en betydande enhet i kommunkoncernen främst baserat på den stora
andelen av balansomslutningen.
Per 2020-08-31 utgör de kommunala bolagen följande andel av totala koncernen:

➢ 22 % av koncernens samlade verksamhetsintäkter
➢ 6 % av de samlade totala intäkterna i koncernen (verksamhetsintäkter, skatteintäkter och generella statsbidrag)
➢ 35 % av koncernens balansomslutning
Vi delar tidigare rekommendation då det kan vara av intresse för kommunfullmäktige att ta del av hela kommunkoncernens resultat givet de
kommunala bolagens omfattning. Vi anser dock inte att det är nödvändigt för kommunen att inkludera informationen i delårsrapporten utan
bedömer att kraven i RKR 17 och RKR 16 kan uppfyllas om informationen istället utgör en bilaga till delårsrapporten.
I den sammanställda redovisningen ingår förutom kommunen följande enheter:
Håbohus AB, 100 %
Håbo Marknads AB, 100 %
Kommunfullmäktige har beslutat att Håbo Marknads AB skall likvideras från 1 mars 2020. Under året har eller skall samtliga avtal sägas
upp. Bolaget är under likvidering och har inte likviderats fram till 31 augusti.
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Resultat av granskningen forts.
3.7. Investeringar inkl exploateringsverksamhet

Årets totala investeringar enligt investeringsredovisningen uppgår per 2020-08-31 till 81,1 mkr vilket motsvarar 22 % av årsbudget. Prognosen
uppgår till 270,7 mkr vilket innebär att kommunen under de sista 4 månaderna uppskattar att de kommer investera över dubbelt så mycket som de
gjort de första åtta månaderna. Vi har förståelse för att en viss Corona-effekt kan ha haft påverkan på utfallet per 2020-08-31. Men vi har svårt att
bedöma rimligheten i den uppdaterade prognosen. Från vår förståelse har situationen varit densamma tidigare år och vid årsbokslutet har det visat
sig att investeringsåtagandet ej lyckats uppfylla prognosen eller budget.
➢ Vi vill poängtera att det är viktigt att prognosen så långt som möjligt överensstämmer med den bästa bedömningen avseende
verkligt utfall och vi rekommenderar att verkligt utfall följs upp mot prognos i efterhand för att även ge vägledning inför framtida prognoser.
➢ Vi rekommenderar att kommunen ser över budgeten för investeringarna eftersom den inte uppnås år efter år, vilket kan innebära att
trovärdigheten minskar.
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Resultat av granskningen forts.
3.8 Redovisningsprinciper
I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den senaste årsredovisningen eller, om dessa principer
eller metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. Upplysningar ska även lämnas kring
säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten, karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten
av ändrade uppskattningar och bedömningar samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser.
I delårsrapporten anges under avsnittet ”7.4.4 Redovisningsprinciper” att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med
vilket avses i överensstämmelse med LKBR och RKRs rekommendationer. Det omnämns även att redovisningsprinciperna har ändrats
sedan delårsrapporten 2019 kopplat till de ändringar som har skett i LKBR. Ändringarna har inneburit följande justeringar i
redovisningsprinciper:
➢ Återföring av tidigare skuldförda investeringsbidrag. Enligt rekommendation RKR R2 intäkter, får endast offentliga bidrag initialt
skuldredovisas för att sedan successivt intäktsredovisas över tillgångens nyttjandeperiod. De bidrag som erhållits av privata aktörer och
som tidigare har hanterats på detta sätt, har nu återförts och minskat långfristiga skulder med 26,7 miljoner kronor samt
anläggningstillgångar med 5,7 miljoner kronor. Totalt har 32,4 miljoner kronor återförts.
➢ Återföring av tidigare tillgångsförda detaljplanekostnader. Enligt rekommendation RKR R3 Immateriella anläggningstillgångar får inte
utgifter för detaljplaner ingå i anskaffningsvärdet. Dessa utgifter har nu återförts och minskat anläggningstillgångar och kortfristig fordran
med 11,0 miljoner kronor.

Jämförelsetalen för tidigare år har omräknats enligt de nya redovisningsprinciperna.
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Sammanfattning och rekommendationer
KPMG har av Håbo kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur kommunens arbete med att säkerställa den interna kontrollen bedrivs. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om
kommunstyrelsen och nämnderna bedriver ett ändamålsenligt systematiskt arbete med
att säkerställa den interna kontrollen utifrån kommunfullmäktiges interna kontrollreglemente. Vår sammanfattande bedömning är att internkontrollarbetet brister i ändamålsenlighet och systematik.
Vi bedömer att:
•

Det finns tillräckliga styrdokument som definierar intern kontroll i form av
kommunens internkontrollreglemente, men att det finns stora brister i
system och rutiner för en tillfredsställande intern kontroll.

•

System och rutiner inte fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Bland annat
saknas en tydlig årlig process för ledning, styrning och uppföljning av
den interna kontrollen. Vidare saknas tillräckliga och ändamålsenliga kommunövergripande rutiner. Motsvarande brister återfinns även på nämndnivå.

•

Kommunstyrelsen inte har en fungerande styrning och uppföljning av den
interna kontrollen, vare sig för sin egen verksamhet eller nämnderna. Det
enhetliga internkontrollarbete som reglementet föreskriver, efterlevs därmed
inte. Till exempel hade inte alla nämnder internkontrollplaner vare sig 2019 eller
2020 och ingen nämnd har en fullständig internkontrollplan i enlighet med reglementet. Ingen av nämnderna med internkontrollplan 2019 har i sin uppföljning
helt svarat upp emot reglementets krav på återrapportering.
Återkopplingen av genomförda kontroller och vidtagna åtgärder är
bristfällig. Vidare har inte kommunstyrelsen gjort en årlig utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll. Den har inte heller haft tillräcklig
uppsikt över internkontrollen i kommunalägda bolag och kommunalförbund.
Det saknas tydlig dokumentation av nämnders och kommunstyrelsens
organisation av den interna kontrollen. På kommunstyrelsens förvaltning
finns heller inte längre någon funktion med uppdrag att samordna och stödja
arbetet, vilket upplevs som en brist av samtliga intervjuade.
Nämndernas väsentlighets- och riskbedömningar brister i ändamålsenlighet. Flertalet nämnder har genomfört något slags riskanalys inför sin senaste
internkontrollplan, men dokumentationen är bristfällig och ingen nämnd redovisar en fullständig analys med alla identifierade risker och där alla de slags processer som reglementet föreskriver beaktas.
De förtroendevaldas delaktighet i risk- och väsentlighetsanalyserna varierar, men är i flera nämnden låg. Riskanalyserna har huvudsakligen genomförts på förvaltningsnivå och inte på styrelse-/nämndnivå.
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Sammanfattningsvis har kommunstyrelsen varken säkerställt en tillfredsställande planering och uppföljning av den interna kontrollen, eller en ändamålsenlig organisation
för arbetet. Vi bedömer därför att kommunstyrelsen inte är tillräckligt ledande och
stöttande i nämndernas internkontrollarbete. Internkontrollreglementet ger en god
grund för arbetet, men det är viktigt att kommunstyrelsen leder implementeringen och
säkerställer att det efterlevs av nämnderna och deras verksamheter. Kommunstyrelsen
och dess förvaltning bör därmed utveckla samordningen av arbetet i kommunen liksom
stödet till nämnderna och förvaltningarna.
Med utgångspunkt från våra iakttagelser och bedömningar lämnar vi följande rekommendationer:
•

Att kommunstyrelsen får i uppdrag att snarast ta fram och tillsammans med
nämnderna genomföra en implementeringsplan för att säkerställa efterlevnaden
av internkontrollreglementet i kommunens nämnder och verksamheter.

•

Att kommunstyrelsen som ett första steg i implementeringen tillsammans med
nämnderna går igenom och tydliggör kommunens internkontrollprocess för att
säkerställa att den svarar upp emot reglementet. Det ger också en grund dels
för att vid behov fastställa anpassade rutiner för respektive nämnd och förvaltning, dels för att fastställa en organisation med uppdrag att utveckla och stödja
ett effektivt och ändamålsenligt internkontrollarbete i kommunen, både
kommunövergripande och på förvaltningsnivå.

•

Att kommunstyrelsen som ett led i implementeringen:
- tar fram en mall för internkontrollplan som omfattar alla de delar som föreskrivs i kommunens reglemente.
- ser över behovet av en kommungemensam struktur för avrapportering av den
interna kontrollen omfattande uppföljning, analys och redovisning av nämndens
interna kontroll, samt en samlad analys och bedömning av hur väl nämndens
interna kontroll fungerar.
- tar fram en vägledning för riskbedömningsarbetet och en mall omfattande alla
de delar som föreskrivs i reglementet.
- kontinuerligt erbjuder utbildning i internkontroll för förtroendevalda, chefer,
nyckelfunktioner och medarbetare. Denna utbildning kan med fördel ingå i
introduktionsprogram för dessa grupper.
- säkerställer användning och deltagande i ovanstående.

•

Att kommunstyrelsen och nämnderna säkerställer dels att samtliga förtroendevalda har tillräcklig kunskap för att vara delaktiga i arbetet med risk- och väsentlighetsanalyser samt ges möjlighet att aktiv delta i det. På motsvarande sätt är
det viktigt att förvaltning- och verksamhetschefer säkerställer kunskap och delaktighet hos sina enhetschefer och medarbetare.

•

Kommunstyrelsen årligen tar fram en rapport omfattande en utvärdering av
kommunens samlade system för intern kontroll, baserad på motsvarande
analys och bedömning från respektive nämnd av dess internkontrollarbete.

•

Kommunstyrelsen säkerställer en årlig skriftlig rapportering av internkontrollarbetet i de kommunala företagen.
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Bakgrund
KPMG har av Håbo kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur kommunens arbete med att säkerställa den interna kontrollen bedrivs. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.
Av kommunallagens 6 kapitel 6 § framgår att nämnderna, var och en på sitt område,
ska tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige
har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten i övrigt. De ska även tillse
att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt. Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges mål, uppdrag, lagar och föreskrifter.
För att fullgöra uppdraget bör respektive organisation bygga upp system och rutiner för
ledning, styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt säkerställa att de tillämpas.
Kommunfullmäktige antog i december 2018 ett reglemente för intern kontroll. Enligt
reglementet ska kommunstyrelsen och övriga nämnder årligen anta en plan för uppföljning av sin interna kontroll. Nämnderna ska i samband med att planen för den egna
interna kontrollen beslutats delge denna till kommunstyrelsen.
Revisorerna har utifrån sin riskbedömning konstaterat att det finns ett behov av att genomföra en granskning av området. En bristfällig styrning, uppföljning och kontroll kan
riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt och att målen inte
nås. Revisionsobjekten i denna granskning är kommunstyrelsen och samtliga nämnder.

2.1.1

Syfte och revisionsfrågor
Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen
och nämnderna bedriver ett ändamålsenligt systematiskt arbete med att säkerställa
den interna kontrollen utifrån kommunfullmäktiges interna kontrollreglemente.
Följande revisionsfrågor har granskats:
•

Finns det tillräckliga styrdokument som definierar intern kontroll samt finns det
system och rutiner för en tillfredsställande intern kontroll?

•

Fungerar system och rutiner på ett ändamålsenligt sätt?
o

•

Finns en tydlig årlig process för ledning, styrning och uppföljning av den
interna kontrollen?

Har kommunstyrelsen för sin egen verksamhet och nämnderna en fungerande
styrning och uppföljning av den interna kontrollen?
o

Finns en tydlig dokumentation som beskriver nämnders och styrelsens
organisation av den interna kontroller och efterlevs de i så fall?

o

Genomförs en ändamålsenlig väsentlighets- och riskbedömning?
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2.1.2

o

Är kommunstyrelsens och nämndernas ledamöter delaktiga i
riskbedömningar?

o

Hur sker återkoppling utifrån genomförda kontroller och att åtgärder
vidtas?

Avgränsning
Granskningen har avsett arbetet med intern kontroll övergripande 2020 men även uppföljning av intern kontroll för 2019 för kommunstyrelsen och nämnderna.

2.1.3

Revisionskriterier
Vi har utgått från följande revisionskriterier:

2.1.4

•

Kommunallagen (6 kap 7 §).

•

I förekommande fall av kommunfullmäktige fastställda reglemente för intern kontroll
samt eventuella tillämpningsanvisningar utfärdade av kommunstyrelsen.

•

Övriga tillämpbara interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut.

Ansvarig nämnd/styrelse
Granskningen har avsett kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, bygg- och
miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden, socialnämnden och
vård- och omsorgsnämnden.

2.1.5

Projektorganisation
Granskningen har utförts av Micaela Hedin, certifierad kommunal yrkesrevisor samt
Anna Giotas Sandquist, verksamhetsrevisor. Micaela Hedin har som uppdragsledare
kvalitetssäkrat uppdraget.

2.1.6

Metod och utgångspunkter
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier omfattande bland annat internkontrollplaner och uppföljningar av intern kontroll, skriftliga frågor till nyckelfunktioner
samt intervjuer med följande förtroendevalda och tjänstepersoner:
- Kommunstyrelsens ordförande
- Ordförande barn- och utbildningsnämnden
- Ordförande socialnämnden
- Kommunchef
- Ekonomichef
- Utbildningschef
- Socialchef samt verksamhetsutvecklare, socialförvaltningen
- Kultur- och fritidschef samt verksamhetscontroller, kultur- och fritidsförvaltningen
Samtliga intervjuade och de nyckelpersoner som besvarat de skriftliga frågorna har fått
möjlighet att lämna synpunkter på rapportens faktainnehåll.
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3

Intern kontroll – en introduktion
God intern kontroll är en viktig grund för att upprätthålla och stärka det allmänna förtroendet för politiskt styrda verksamheter. Samtidigt är inte intern kontroll ett entydigt begrepp, utan det saknas en definition som på ett enkelt och självklart sätt klargör vad intern kontroll innebär i praktiken. Utgångspunkten är dock att god intern kontroll är väsentlig för att säkerställa att kommunen med alla sina verksamheter bedriver en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Styrelser och nämnder ansvarar för den
interna kontrollen enligt KL 6 kap 7 §. De ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Om system och
rutiner för den interna kontrollen är otillräckliga finns risk för att nämnderna inte uppnår
målen. Intern kontroll kan därmed definieras som en process genom vilken kommunstyrelse och nämnder, ledning och medarbetare skaffar sig rimlig säkerhet för att kommunens mål uppnås inom följande områden:
- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera
Intern kontroll innefattar ansvar och befogenheter, organisation, rutiner, processer,
redovisningssystem och administrativa rutiner. Men, i förarbetena till kommunallagen
framgår också att intern kontroll inte ska begränsas till att enbart innefatta administrativa delar såsom redovisning eller rutiner för attest och utanordning. Ytterst handlar
intern kontroll om verksamhetens utförande och människorna i organisationen. Intern
kontroll är inte bara en samling policydokument, regler och direktiv, utan rör människors agerande. Intern kontroll är också en fråga om ledarskap.
Varje styrelse och nämnd behöver därför ta ställning till vilka konkreta behov av intern
kontroll som finns i den egna verksamheten. En viktig del av den interna kontrollen är
att ringa in, bedöma och förebygga möjliga risker. Den interna kontrollen behöver samtidigt vara en integrerad del av det vardagliga arbetet. Intern kontroll bör därmed inte
ses som en isolerad aktivitet utan som en del av det systematiska förbättringsarbetet.
I alla verksamheter som kommunen ansvarar för finns risker för händelser, misstag
eller fel som på olika sätt kan leda till oönskade konsekvenser i form av kvalitets- och/
eller effektivitetsbrister. Det finns inga verksamheter där misstag aldrig begås, där bristande information aldrig förekommer, där bristande kunskaper aldrig är ett problem
eller där det inte finns någon som helst risk för bedrägerier eller stölder. Ovarsam hantering av resurser, eller dåligt tillvaratagna resurser i kommunens verksamhet skadar
inte bara den egna organisationen utan även allmänhetens tilltro till kommunens verksamheter, vilket ytterst påverkar förtroendet för de politiker som ansvarar för dem.
Diskussionen om intern kontroll kan ibland framstå som teknisk och komplicerad och
det kan vara svårt att tydligt klargöra innebörden av begreppet intern kontroll. Men i
grunden handlar intern kontroll om att i rimlig grad säkerställa att risken för oönskade
händelser, misstag eller fel är så liten som möjlig.
So grund för den interna kontrollen identifieras risker kopplade till verksamheten både
av förvaltning/verksamhet och av de förtroendevalda. Riskerna kopplas till verksamhetens processer och rutiner för att säkerställa att fel och brister inte uppstår och i förlängningen att dess mål uppnås. Kontroller genomförs för att säkerställa att dessa
processer och rutiner efterlevs och fungerar så som tänkt. Om avvikelser eller brister
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upptäcks i samband med uppföljningen ska de åtgärdas. Resultat och åtgärder återrapporteras till ansvarig nämnd och till kommunstyrelsen.
Där internkontrollarbetet genomförs på ett systematiskt sätt är det ett verktyg för kommunens utvecklings- och kvalitetsarbete och ett sätt att styra mot de uppsatta målen.
Intern kontroll handlar om att aktivt leda en verksamhet på ett riskmedvetet sätt, Det är
en ständigt pågående process där förtroendevalda och ledning måste vara involverade
och där alla medarbetare i organisationen har en viktig funktion. Då krävs att arbetet
med intern kontroll är:
- en integrerad del av den dagliga verksamheten
- integrerad med andra ledningsprocesser
- sker i samverkan mellan förtroendevalda, chefer och övrig personal
- tydligt när det gäller allas roller och ansvar
- baserat på kunskap om målen för verksamheterna och vad som styr mot dem

4

Resultat av granskningen
Kommunfullmäktige i Håbo beslutade i december 2018 om ett reglemente för intern
kontroll, vilket då ersatte motsvarande reglemente från 2006. Reglementet gäller för
kommunstyrelsen och övriga nämnder, samt i tillämpliga delar för de kommunala bolagen och kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping/Håbo.
Nedan besvaras revisionsfrågorna med utgångspunkt från reglementet, de granskade
nämndernas internkontrollplaner för 2020 och deras uppföljning av internkontrollplanerna för 2019, samt de genomförda intervjuerna.

4.1

Styrdokument, system och rutiner
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen 6 kap 1 § och 3 § ansvar för att leda och
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamheter. Denna uppsikt innebär rätt att lämna råd, ge anvisningar, göra påpekanden och om det är nödvändigt, lämna förslag till fullmäktige om förändringar.
Kommunstyrelsen har därmed det övergripande ansvaret för att det finns ett väl fungerande system för intern kontroll i kommunen. Syftet med Håbo kommuns reglemente
för intern kontroll är att i enlighet med kommunallagen säkerställa en god intern kontroll
i kommunens verksamheter. I reglementet slås fast att avsikten med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel. Den interna kontrollen
ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas
bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert. Det innebär att Håbo kommun med en
rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att:
- Kommunens verksamhet är ekonomisk och resultatrik
- Informationen som besluten grundar sig på är tillräcklig och tillförlitlig
- Lagens bestämmelser, myndighetsföreskrifter och fattade beslut iakttas
- Egendom och resurser tryggas
Enligt reglementet avses med rimlig grad av säkerhet att en avvägning måste göras
mellan kontroll och nytta. I denna bedömning ska inte endast ekonomiska faktorer
vägas in, utan även vikten av att upprätthålla förtroendet för kommunens samtliga
verksamheter.
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I reglementet slås även fast vad som gäller i arbetet med intern kontroll i kommunen
avseende:
- Vilka verksamheter som omfattas av reglementet
- Roller och ansvar
- Riskanalys
- Planering och uppföljning av intern kontroll
- De kommunala bolagen/kommunalförbund
- Årlig utvärdering av kommunens system för intern kontroll
Nedan beskrivs närmare innehållet i och tillämpningen av detta i kommunstyrelsen och
nämnderna.

4.1.1

Kommunstyrelsen
Enligt kommunens internkontrollreglemente ansvarar kommunstyrelsen för att se till att
en organisation för intern kontroll upprättas inom kommunen, att den fungerar ändamålsenligt samt att rapporteringen av den interna kontrollen är tillfredsställande. I ansvaret ingår även att utforma kommunövergripande rutiner för planering och uppföljning
av intern kontroll, utforma konkreta anvisningar för nämndernas rapportering samt att
bevaka att internkontrollreglementet följs. Kommunstyrelsen ska i enlighet med KL 6
kap § 1 också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunalägda
bolag och kommunalförbund som kommunen är medlem i.

4.1.1.1

Iakttagelser
Nedan sammanfattas våra iakttagelser med utgångspunkt från kommunstyrelsens
ansvar enligt ovan.
•

Kommunstyrelsen har inte säkerställt att en organisation för intern kontroll upprättats inom kommunen och därmed inte heller att det finns en
sådan organisation som fungerar ändamålsenligt.

Det finns inte någon kommunövergripande organisation för stöd och samordning av internkontrollarbetet i kommunen. Kommunstyrelseförvaltningen hänvisar till nämndernas
ansvar för organiseringen av sin interna kontroll men har inte följt upp hur den fungerar.
Enligt intervjuerna finns det dock behov av en samordnande och stödjande funktion på
kommunövergripande nivå, liksom en gruppering med representanter från förvaltningarna med ett tydligt uppdrag att utveckla och stödja internkontrollarbetet, bland annat
genom rutiner och system för arbetet.
•

Kommunstyrelsen har inte säkerställt en tillfredsställande rapportering av
den interna kontrollen.

Kommunstyrelsen får en årlig återrapportering av nämndernas uppföljning av sin internkontrollplan. Kommunstyrelsen har dock inte uppmärksammat att flera nämnder
inte hade beslutade internkontrollplaner för 2019 och gjorde heller inte någon årlig utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll för 2019. Skälet var enligt
kommunstyrelseförvaltningen personalförändringar och coronapandemin. Uppföljning
av internkontrollen brukar enligt förvaltningen göras i samband med årsredovisningen,
samtidigt som årets internkontrollplan fastställs av styrelsen.
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Kommunstyrelsen har inte heller säkerställt att alla nämnderna i samband med sina beslut om internkontrollplan delger dem till kommunstyrelsen. 2020 gjorde bara hälften av
nämnderna det. Kommunstyrelsens förvaltning hänvisar till att det av reglementet framgår att det ska göras, men som exempel uppmärksammades det av barn- och utbildningsförvaltningen först genom denna granskning.
•

Kommunstyrelsen har inte utformat tillräckliga och ändamålsenliga
kommunövergripande rutiner för planering och uppföljning, samt
anvisningar för nämndernas rapportering av sin interna kontroll.

När det gäller kommunövergripande rutiner och anvisningar, hänvisar några intervjuade till kommunens styrmodell samt den rutin för verksamhetsdialoger som tagits fram
kopplat till den. Ingen av dessa tar dock upp internkontrollarbetet. Däremot har kommunstyrelsen lagt in kompletterande anvisningar i systemet Stratsys både för utarbetande och uppföljning av internkontrollplaner. Dessa upplevs enligt flera intervjuade
dock som svårförståeliga och arbetet i systemet som krångligt. För att underlätta efterlyses istället enklare mallar som tydliggör de olika delar som enligt reglementet ska ingå i planeringen och uppföljningen av internkontrollen. Vidare efterlyses ett tydligt,
kommungemensamt ”årshjul”, där internkontroll skulle ingå.
•

Kommunstyrelsen har inte bevakat att reglementet för intern kontroll följs.

En del i uppsiktsplikten är att säkerställa att kommunens reglemente för intern kontroll
efterlevs. Av granskningen framgår att kommunstyrelsen inte har gjort någon uppföljning för att säkerställa att reglementet är känt och följs inom kommunkoncernen. Kommunstyrelsen har heller inte vidtagit några åtgärder för att implementera reglementet i
nämnder och verksamheter. Ingen av de intervjuade upplever att tillräckligt har gjorts
för att implementera reglementet.
En förutsättning för implementering är att alla berörda har tillräcklig kunskap. Efter förra
valet hölls en utbildning för förtroendevalda som eventuellt innehöll kort information om
internkontroll. Enligt intervjuerna finns dock behov av ökad kunskap både om vad
internkontroll innebär och de förtroendevaldas ansvar för den interna kontrollen.
Motsvarande behov finns också på tjänstepersonsnivå. Inte heller chefer och andra
nyckelfunktioner haft fått utbildning i internkontroll, utöver en kort genomgång som den
centrala kvalitetssamordnaren tidigare haft i samband med introduktion av nya chefer.
Enligt intervjuerna finns ett generellt behov av introduktionsprogram för chefer och
medarbetare, där internkontroll bör ingå.
•

Kommunstyrelsen har inte haft uppsikt över den interna kontrollen i
kommunalägda bolag och kommunalförbund.

När det gäller denna uppsikt hänvisar kommunstyrelsens förvaltning till dialogmöten
och information från bolagen till kommunstyrelsen. Enligt intervjuerna har bolagen
under 2019 – 2020 dock inte informerat kommunstyrelsen om hur deras interna kontroll
fungerar eller rapporterat om allvarligare fel eller brister som identifierats genom den.

4.1.2

Nämnderna
Respektive nämnd har i enlighet med kommunallagen 6 kap. § 6 ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. I ansvaret ligger att utifrån principerna i
kommunens reglemente:
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- Upprätta en organisation för nämndens interna kontroll
- Vid behov utforma kompletterande regler och anvisningar för den interna kontrollen
anpassad till nämndens behov
- Upprätta en planering för hur genomförandet av den interna kontrollen ska gå till
- Fastställa hur brister i den interna kontrollen ska rapporteras
- Åtgärda de brister i verksamheten som uppmärksammas genom den interna
kontrollen
Av reglementet framgår vidare att det inom en nämnds verksamhetsområde är förvaltningschefen/motsvarande som ansvarar för att de konkreta interna rutinerna i verksamheten är utformade så att en god intern kontroll kan upprätthållas. Där framgår också
att budgetansvariga chefer ska informera underställd personal om vilka regler, anvisningar och rutiner för upprätthållande av en god intern kontroll som gäller inom respektive verksamhet/avdelning/enhet. De ska även se till att de arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll. De ansvarar för att arbetet inom det egna ansvarsområdet följer gällande styrdokument och anvisningar för den interna kontrollen.
Till styrdokumenten räknas kommunens reglemente för intern kontroll, av nämnden
beslutad internkontrollplan samt övriga eventuella mål, regler, rutiner och anvisningar
om intern kontroll.
Slutligen framgår av reglementet att alla anställda är skyldiga att följa de regler, anvisningar och rutiner för upprätthållande av god intern kontroll som gäller inom respektive
verksamhet. Fel och brister i verksamheten som identifierats genom internkontrollen
ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad för vidare rapportering i organisationen. Syftet är att inom förvaltningen omgående få signaler om de fel och brister som
förekommer och därmed direkt kunna vidta åtgärder.
4.1.2.1

Iakttagelser
Nedan följer våra iakttagelser när det gäller kommunstyrelsens och nämndernas
efterlevnad av kommunens internkontrollreglemente i deras verksamheter.
•

Respektive nämnd ansvarar för att upprätta en organisation för nämndens
interna kontroll, men bara två av nämnderna har gjort det.

För socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden har socialförvaltningen utsett
avdelningen för samverkan, kvalitet och utveckling som ansvarig för att genomföra,
följa upp och rapportera internkontrollarbetet till nämnderna och förvaltningsledningen.
För övriga nämnder samordnar förvaltningsledningen eller en särskilt utsedd funktion
arbetet. Ett exempel är bygg- och miljönämnden där förvaltningschefen i samråd med
ordförande håller ihop arbetet tillsammans med avdelningschefer, nämndsekreterare
och förvaltningsekonom. För barn- och utbildningsnämnden ansvarar förvaltningsledningen för att planen upprättas och förvaltningschefen ansvarar för att de beslutade
kontrollerna genomförs och dokumenteras enligt planen.
Kultur- och fritidsförvaltningen har haft i uppdrag att skapa en tydlig rollfördelning och
verksamhetscontroller har nu till uppgift att samordna internkontrollen. På tekniska förvaltningen sköts detta också av förvaltningens verksamhetsutvecklare/administratör.
Motsvarande funktion fanns tidigare även för kommunstyrelsen i form av en kvalitetssamordnare.
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Den har dock avvecklats och internkontrollarbetet förutsätts nu hållas samman av
respektive chef då det enligt kommunens styrmodell ingår i ordinarie uppdrag.
Samtidigt ser förvaltningen behov av en särskild funktion med fokus bland annat på
internkontroll, både kommunövergripande och för kommunstyrelsens egen verksamhet.
Detta behov bekräftas även i övriga intervjuer.
•

Respektive nämnd ansvarar för att vid behov utforma kompletterande regler och anvisningar för den interna kontrollen anpassad till sitt behov,
men ingen nämnd har utformat sådana egna anvisningar.

Ingen av de granskade nämnderna har utformat egna regler eller anvisningar till stöd
för arbetet.
•

Respektive nämnd ansvarar för att upprätta en planering för hur genomförandet av den interna kontrollen ska gå till. Flertalet av de granskade
nämnderna har upprättat någon form av planering för arbetet.

Ett exempel är barn- och utbildningsnämnden där upprättande av plan för internkontroll
och uppföljning finns med i nämndens ”årshjul”. För kommunstyrelsen sker planeringen
av den interna kontrollen i samband med verksamhetsplaneringen och uppföljningen i
samband med årsbokslutet. Tekniska nämnden följer också ”årshjulet, inklusive uppföljning både i samband med delårsbokslut per augusti samt vid årsbokslutet. För socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden har socialförvaltningen också en särskild
planering och uppföljning bland annat av de egenkontroller som genomförs i verksamheterna.
Bygg- och miljönämnden har inte tagit fram någon särskild planering, utan bedömer att
reglementet för intern kontroll ger tillräcklig vägledning för nämndens verksamhet.
•

Respektive nämnd ansvarar för att fastställa hur brister i den interna kontrollen ska rapporteras. Ingen av de granskade nämnderna har fastställt
egna rutiner för detta.

Både barn- och utbildningsnämnden och bygg- och miljönämnden uppger specifikt att
de inte har någon särskild dokumenterad rutin för återrapportering till nämnden. Byggoch miljöförvaltningen understryker samtidigt att uppföljningen bygger på god dialog
mellan förvaltning och nämnd, i synnerhet när det finns brister.
Kommunstyrelsens förvaltning och socialförvaltningen hänvisar till reglementets skrivningar om återrapportering av internkontrollarbetet. Brister i den interna kontrollen ska
rapporteras i samband med uppföljning av internkontrollplanen, vilket också är fallet
med tekniska nämnden. Kultur- och fritidsförvaltningen hänvisar till sin internkontrollplan och att information vid brister, utöver att de rapporteras i systemet Stratsys, ska
ges från förvaltningen i samband med nämndsammanträden.
•

Nämnderna ansvarar för att åtgärda de brister som uppmärksammas
genom intern kontroll. Flertalet nämnder saknar fastställda rutiner för det.

Socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden hänvisar till internkontrollreglementets
skrivningar om återrapportering av arbetet. Tekniska nämnden hänvisar till centralt
fastställda rutiner och riktlinjer inom bland annat upphandling och ärendehantering.
Kultur- och fritidsnämnden hänvisar till att särskilda verksamhetsrelaterade rutiner har
fastställts på förvaltningsnivå för att åtgärda uppmärksammade brister.
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Barn- och utbildningsnämnden understryker att det åligger berörda verksamheter att
åtgärda brister. Också kommunstyrelsens förvaltning hänvisar till att brister löpande
ska åtgärdas av respektive verksamhet samt att vidtagna åtgärder ska rapporteras i
uppföljningen till kommunstyrelsen. Vid allvarliga fel ska det rapporteras till kommundirektör och till kommunstyrelsen. Det finns dock ingen fastställd rutin för det.
Slutligen uppger bygg- och miljönämnden att den inte har någon upprättad rutin, utan
att en eventuell brist förmodligen är unik och därmed bör hanteras utifrån dess förutsättningar i dialog och med lämpliga åtgärder.
•

Förvaltningschefen/motsvarande ansvarar för att de konkreta interna
rutinerna i verksamheten är utformade så att en god intern kontroll kan
upprätthållas. Samtliga förvaltningar uppger att så sker genom dialoger
och avstämningar främst med ledningsgruppen.

Det finns också exempel på dialog i andra fora såsom arbetsplatsträffar, facklig samverkan och årliga förvaltningsdagar, liksom löpande uppföljning med verksamhetsutvecklare.
Barn- och utbildningsförvaltningen hänvisar till att kontroller och uppföljningar görs löpande inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Förvaltningen kommenterar
samtidigt att internkontrollplanen ibland upplevs begränsande den inte är införlivad i det
systematiska kvalitetsarbetet i tillräckligt hög grad avseende rutiner för dokumentation.
Också socialförvaltningen kopplar internkontrollen till det systematiska kvalitetsarbetet,
där förvaltningschefen delegerar ansvar att följa upp och revidera olika ansvarsområden till utsedda dokument-/processägare med stöd av avdelningen för samverkan,
kvalitet och utveckling.
•

Ingen förvaltning har fastställda rutiner till stöd för budgetansvariga
chefer att säkerställa den interna kontrollen inom sina verksamheter.

Det finns inte fastställda rutiner till stöd för internkontrollarbetet på någon av förvaltningarna. Däremot finns rutiner för att säkerställa kontrollen inom ramarna bland annat för
det systematiska kvalitetsarbetet på utbildningsförvaltningen och motsvarande inom
socialförvaltningen. Där har budgetansvariga chefer ett uttalat ansvar för att planera,
upprätta, genomföra och vidta åtgärder avseende egenkontroller på enhetsnivå, vilket
anges i förvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Tekniska förvaltningen har tydliggjort att ansvaret för internkontroll ingår i uppdraget som avdelningschef och förvaltningschefen informerar regelbundet om det i ledningsgruppen.
Vidare har kultur- och fritidsförvaltningen rutiner kopplade till respektive granskningsområde i sin internkontrollplan såsom bidragshantering, men saknar fastställd rutin för
att övergripande säkerställa chefernas ansvar för internkontrollen.
•

Budgetansvariga chefer ansvarar för att informera underställd personal
om vilka regler, anvisningar och rutiner för upprätthållande av en god
intern kontroll som gäller inom respektive verksamhet/avdelning/enhet.
Flertalet förvaltningar saknar fastställda rutiner för detta.

Bygg- och miljönämnden har en fastställd rutin för detta i form av sin årscykel. Enligt
den ska internkontrollplanen tas upp på minst två arbetsplatsträffar under året: vid uppföljning av den gällande planen samt inför upprättande av ny plan tillsammans med analys av arbetsmoment där risker föreligger.
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Även kultur- och fritidsförvaltningen uppger att den har en fastställd rutin, medan övriga
granskade förvaltningar saknar det. Tekniska förvaltningen har dock som faktisk rutin
att lyfta nya styrdokument på ledningsgruppen varpå cheferna förväntas informera
vidare till sina medarbetare.
•

Budgetansvariga chefer ska säkerställa att de arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll. Flertalet förvaltningar saknar
fastställda rutiner för det.

Endast kultur- och fritidsförvaltningen uppger att den har fastställda rutiner för detta.
Bygg- och miljöförvaltningen menar dock att det ” finns ett sådant tänk hela tiden med
oss” även om dokumenterade rutiner saknas. Också barn- och utbildningsförvaltningen
menar att deras chefer på alla nivåer arbetar på ett riskmedvetet sätt, bland annat genom olika metoder för intern kontroll såsom ekonomiuppföljningar, klagomålshantering,
anmälan av kränkande behandling, tillbud och skada.
•

Budgetansvariga chefer ansvarar för att arbetet inom det egna ansvarsområdet följer gällande styrdokument och anvisningar för den interna
kontrollen. Bara kultur- och fritidsförvaltningen uppger att den har fastställda rutiner för det.

Bygg- och miljöförvaltningen har dock ett åtagandedokument som gäller för dess avdelningschefer som bland annat tar upp ekonomi, mål och verksamhet. Vidare menar
barn- och utbildningsförvaltningen att det är tydligt att varje chef ansvarar för att följa
upp och åtgärda brister i sin verksamhet utifrån intern kontroll och satta utvecklingsmål.
•

Alla anställda är skyldiga att följa gällande regler, anvisningar och rutiner
för upprätthållande av god intern kontroll. Ingen förvaltning har fastställda
rutiner för det.

Däremot anger bygg- och miljöförvaltningen att det vid behov tas upp vid medarbetarsamtal och liknande. Kultur- och fritidsnämnden beskriver också hur skriftliga rutiner
kopplade till aktuella internkontrollpunkter kontinuerligt tas fram för att säkerställa att
verksamheten svarar upp emot dem.
•

Fel och brister i verksamheten som identifierats i den interna kontrollen
ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad för vidare rapportering i organisationen. Ingen förvaltning har fastställda rutiner för det.

Kultur- och fritidsförvaltningen har dock sina internkontrollområden som stående punkter på dagordningen vid relevanta möten såsom arbetsplatsträffar och kontinuerliga
budgetavstämningar. Rapportering sker också genom kommunens gemensamma
rapporteringssystem KIA och i verksamhetssystemet Stratsys.
Inom barn- och utbildningsförvaltningen finns rutiner för rapportering av fel och brister
inom det systematiska kvalitetsarbetet liksom dagliga administrativa rutiner, men inte
uttryckt inom ramen för den interna kontrollen. Motsvarande gäller också socialförvaltningen som hänvisar till sin avvikelserutin.
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4.1.3

Bedömning
Vår bedömning är att det finns tillräckliga styrdokument som definierar intern kontroll,
men att det finns stora brister dels i system och rutiner för en tillfredsställande intern
kontroll. Granskningen tyder också på en grundläggande osäkerhet kring vad intern
kontroll egentligen är, bland annat i relation till systematiskt kvalitetsarbete.
Kommunstyrelsen har varken säkerställt en tillfredsställande planering och uppföljning
av den interna kontrollen i kommunen, eller en ändamålsenlig organisation för arbetet.
Bland annat saknas tillräckliga och ändamålsenliga kommunövergripande rutiner. Motsvarande brister återfinns på nämndnivå. Både kommunstyrelsen och nämnderna saknar fastställda och tydliga rutiner för en fungerande intern kontroll, liksom uppföljning
och rapportering av den. Kommunstyrelsen har heller inte bevakat att internkontrollreglementet följs eller haft tillräcklig uppsikt över den interna kontrollen i kommunalägda
bolag och kommunalförbund.
Mot denna bakgrund bedömer vi att kommunstyrelsen inte är tillräckligt ledande och
stöttande i nämndernas internkontrollarbete. Kommunens reglemente ger en god grund
för internkontrollarbetet, men det är viktigt att kommunstyrelsen leder implementeringen och säkerställer att det efterlevs av nämnderna och deras verksamheter. Kommunstyrelsen och dess förvaltning bör därmed utveckla samordningen av arbetet i kommunen liksom stödet till nämnderna och förvaltningarna. Vi rekommenderar därför att
kommunstyrelsen får i uppdrag att snarast ta fram och tillsammans med nämnderna
genomföra en implementeringsplan för att säkerställa efterlevnaden av internkontrollreglementet i kommunens nämnder och verksamheter.
Som ett första steg i implementeringen bör kommunstyrelsen tillsammans med nämnderna gå igenom och tydliggöra kommunens internkontrollprocess för att säkerställa att
den svarar upp emot reglementet. Det ger också en grund för att vid behov fastställa
anpassade rutiner för respektive nämnd och förvaltning. Genomgången bör också syfta
till att fastställa en organisation med uppdrag att utveckla och stödja ett effektivt och
ändamålsenligt internkontrollarbete i kommunen, både kommunövergripande och på
förvaltningsnivå.
Vidare bör kommunstyrelsen och respektive nämnd säkerställa att alla nämndledamöter, chefer och nyckelfunktioner har tillräcklig kunskap om intern kontroll.

4.2

Styrning och uppföljning
Nedan beskrivs utgångspunkterna för och tillämpningen av ledning, styrning och uppföljning av den interna kontrollen i kommunen, följt av våra iakttagelser baserade på
dokumentgranskning och intervjuer.

4.2.1

Styrning
I enlighet med kommunens reglemente för intern kontroll ska kommunstyrelsen och
övriga nämnder årligen anta en plan för uppföljning av sin interna kontroll. Nämnderna
ska i samband med att planen för den egna interna kontrollen beslutats delge denna till
kommunstyrelsen.
Den interna kontrollplanen ska innehålla granskningsområden som valts ut för året
med utgångspunkt i riskanalysen.
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Då en god intern kontroll ska genomsyra allt arbete är det viktigt att åstadkomma en
sådan blandning av kontroller där både kärnverksamhet och ekonomi/stödverksamhet
kontrolleras. För vart och ett av de områden/ processer som ska granskas ska det
framgå:
- Den riskbedömning som gjorts
- Vad som ska kontrolleras
- Hur kontrollen går till
- Vem som ansvarar för kontrollen
- När och hur ofta kontrollen ska göras
- Hur kontrollen ska dokumenteras
- Redovisa vilka eventuella åtgärder som behöver göras
- Kopplat direkt till risken (beroende på riskens art och allvar)
- Kopplat till kontrollen (beroende på om kontrollen påvisat brister)
4.2.1.1

Iakttagelser
Nedan följer en genomgång av hur kommunstyrelsen och nämnderna lever upp till
ovanstående krav i internkontrollreglementet.
•

Alla nämnder hade inte fastställda internkontrollplaner vare sig 2019 eller
2020.

2019 hade tre av nämnderna inte antagit någon plan för uppföljning av sin interna kontroll. För tekniska nämnden förklaras det av att 2019 var dess första verksamhetsår. Av
kommunens årsredovisning 2019 framgår att socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden inte hade någon ”strukturerad internkontrollplan” 2019, men att de båda
nämnderna påbörjat ett arbete med att ”skapa en struktur för hur nämnden systematiskt ska arbeta med den interna kontrollen”.
Kommunstyrelsen saknar internkontrollplan för 2020. Enligt förvaltningen beror det på
organisationsförändringar och corona-pandemin.
•

Tre nämnder har inte delgett 2020 års internkontrollplan till kommunstyrelsen.

Tekniska nämnden har inte delgett kommunstyrelsen sin internkontrollplan efter beslut
och barn- och utbildningsnämnden delgav sin i samband med denna granskning, då
förvaltningen uppmärksammades på att det ska göras. Kultur- och fritidsnämnden hade
delgett protokollsutdraget, men missat att delge själva planen.
•

Nämndernas senaste internkontrollplan innehåller granskningsområden
som valts ut med utgångspunkt i riskanalysen.

Nämndernas internkontrollplaner ska innehålla granskningsområden som valts ut för
året med utgångspunkt i deras riskanalyser. Som framgår av avsnitt 4.3 gör de senaste
internkontrollplanerna det, men riskanalysernas kvalitet varierar både vad gäller framtagande och innehåll.
•

Nämndernas internkontrollplaner ska omfatta både kärnverksamhet och
ekonomi/stödverksamhet. Endast tre nämnder lever upp till det.
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De senaste internkontrollplanerna för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden
samt bygg- och miljönämnden lever upp till kravet. Tekniska nämnden samt socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden saknar kontrollpunkter rörande ekonomi/stödverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden saknar kontrollpunkter för kärnverksamheten.
Vidare kan konstateras att några nämnder såsom tekniska nämnden har få internkontrollområden och att antalet varierar stort mellan nämnderna: från tre till nio kontrollområden.
•

Ingen nämnd har en fullständig internkontrollplan i enlighet med
reglementet.1

Alla nämnders internkontrollplaner innehåller uppgifter om vad som ska kontrolleras,
hur kontrollen ska gå till och vem som ansvarar för den. Däremot saknar alla nämnders
internkontrollplaner uppgifter om hur kontrollen ska dokumenteras samt när och hur
ofta kontrollen ska göras för respektive granskningsområde/-process. Enligt uppgift
från kultur- och fritidsförvaltningen kan det dock finnas angett i systemstödet Stratsys,
men inte i den version av planen som fastställs av nämnden.
Vidare innehåller bara bygg- och miljönämndens, samt kultur- och fritidsnämndens
internkontrollplaner eventuella åtgärder som behöver göras kopplat direkt till risken.
När det gäller redovisning av vilka eventuella åtgärder som behöver göras kopplat till
själva kontrollen är vår bedömning att inte någon nämnd fullt ut lever upp till kravet.

4.2.2

Uppföljning
Enligt kommunens internkontrollreglemente ska uppföljning av internkontrollplanen ske
årligen till ansvarig nämnd. Ansvarig för att rapportera till nämnden om hur den interna
kontrollen fungerar är förvaltningschefen/motsvarande. Rapporteringen ska ge en samlad bild hur den interna kontrollen fungerar, vilka iakttagelser som gjorts och vilka åtgärder som vidtagits för att hantera identifierade risker. Om inte kontroll har kunnat genomföras enligt plan ska det särskilt kommenteras med information om orsak. Rapporteringen ska också innehålla eventuella förslag på förbättringar avseende systemet för
intern kontroll.
Vidare ska förvaltningschefen omedelbart rapportera till nämnden och kommundirektören om allvarligare fel eller brister i verksamheten identifierats genom den interna kontrollen.
När det gäller de kommunala bolagen/kommunalförbund så har bolagsstyrelsen/ förbundsdirektionen det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom bolaget. Bolagsstyrelsen/förbundsdirektionen ska informera kommunstyrelsen om hur bolagets interna
kontroll fungerar, inklusive eventuella förslag på förbättringar avseende systemet för
intern kontroll. Vidare ska bolagsstyrelsen/ förbundsdirektionen omedelbart rapportera
till kommunstyrelsen om allvarligare fel eller brister identifierats genom den interna
kontrollen.
Kommunstyrelsen ska årligen utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll
med utgångspunkt från den egna och övriga nämnders rapportering om intern kontroll.
Kommunstyrelsen ska även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de
kommunala bolagen/kommunalförbund.
1

För kommunstyrelsen har dess internkontrollplan för 2019 granskats.
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Kommunstyrelsen ska utifrån upprättade planer och uppföljningar av den interna
kontrollen analysera:
- Ändamålsenligheten i beslutade planer för intern kontroll.
- Genomförande och utfall av utförda kontroller.
- Hanteringen av brister som identifierats genom den interna kontrollen.
- Eventuella förslag till förbättringar av de kommunövergripande processerna för intern
kontroll som redovisats av respektive nämnd.
Med utgångspunkt från analysen ska kommunstyrelsen bedöma om kommunens samlade system för intern kontroll är väl fungerande eller om det finns anledning att vidta
åtgärder för att stärka den interna kontrollen. Kommunstyrelsen kan med utgångspunkt
från sin bedömning göra påpekanden, lämna råd och anvisningar samt i vissa fall försöka få kommunfullmäktige att ingripa.
4.2.2.1

Iakttagelser
Nedan följer en genomgång av hur kommunstyrelsen och nämnderna lever upp till reglementets krav på uppföljning. Då tekniska nämnden, socialnämnden samt vård- och
omsorgsnämnden inte hade några internkontrollplaner för 2019, har deras uppföljning
av nedanstående inte kunnat bedömas.
•

De fyra nämnder som hade fastställda internkontrollplaner för 2019 har
gjort en årlig uppföljning av dem, men innehållet varierar.

Kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden, bygg- och miljönämnden, samt kulturoch fritidsnämnden följde alla upp sina internkontrollplaner i årsredovisningen för 2019.
Dock var rapporterna överlag kortfattade och varierar i innehåll. Kommunstyrelsen och
kultur- och fritidsnämnden fick också mer detaljerade återrapporteringar i form av internkontrolluppföljningar från systemet Stratsys. Enligt intervjuerna rådet en stor osäkerhet kring rapporteringen: ”Vi ska ju återkoppla till kommunstyrelsen men vi har inte
fått någon vägledning om när, hur och vart. Vi vet heller inte hur uppföljningen ska se
ut, utan har bara fått instruktion om hur vi ska använda Stratsys. Vi vet heller inte hur
kommunstyrelsen använder vårt internkontrollunderlag eller hur vi utifrån det kan förbättra vår rapportering. Vi får bara en påminnelse i Stratsys om att vi ska rapportera,
men mer än så är det inte.”
•

Ingen av de fyra nämnderna som hade fastställda internkontrollplaner för
2019 svarade helt upp emot reglementets krav på återrapportering.

Kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden, bygg- och miljönämnden, samt kulturoch fritidsnämnden har i sina rapporteringar gett en samlad bild av vilka iakttagelser
som gjorts och vilka åtgärder som vidtagits för att hantera identifierade risker. Alla har
kommenterar om inte intern kontroll har kunnat genomföras enligt plan.
Ingen nämnd har dock gett en samlad bild av hur den interna kontrollen fungerar eller
eventuella förslag på förbättringar avseende systemet för intern kontroll.
•

Samtliga nämnder saknar fastställda rutiner för att säkerställa rapportering till nämnden och kommundirektören av allvarligare fel eller brister
som identifierats genom intern kontroll.

Enligt intervjuerna har internkontroll heller inte tagits upp med förvaltningscheferna eller
i kommunchefens ledningsgrupp de senaste åren.
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•

Kommunstyrelsen har inte genomfört någon årlig utvärdering av
kommunens samlade system för intern kontroll.

Kravet på analys av kommunens system för internkontroll tillkom vid revideringen av
internkontrollreglementet 2018 och är därmed nytt från och med 2019. Utvärderingen
skulle därmed ha gjorts för första gången våren 2020, men är nu planerad till hösten.

4.2.3

Bedömning
Vår bedömning är att kommunstyrelsens styrning och uppföljning av den interna
kontrollen är bristfällig både vad gäller den egna verksamheten och nämnderna.
Dokumentgranskningen visar att det enhetliga internkontrollarbete som reglementet
föreskriver inte efterlevs, vilket bekräftas av intervjuerna. Bland annat finns tydliga brister när det gäller internkontrollplaner. Till exempel hade inte alla nämnder internkontrollplaner vare sig 2019 eller 2020 och ingen nämnd har en fullständig internkontrollplan i enlighet med reglementet. Ingen av de nämnder som hade fastställda internkontrollplaner 2019 har i sin uppföljning heller helt svarat upp emot reglementets krav på
återrapportering. Vidare har inte kommunstyrelsen gjort någon årlig utvärdering av
kommunens samlade system för intern kontroll.
Mot denna bakgrund bör kommunstyrelsen ta fram en mall för internkontrollplan som
omfattar alla de delar som föreskrivs i kommunens reglemente, samt tillse att samtliga
nämnder och verksamheter använder den. Kommunstyrelsen bör också se över behovet av en kommungemensam struktur för avrapportering av den interna kontrollen,
utöver den uppföljning som görs i Stratsys. Den bör dels omfatta uppföljning, analys
och redovisning av nämndens interna kontroll, dels en samlad analys och bedömning
av hur väl nämndens interna kontroll fungerar. Detta underlag skulle även utgöra en
god grund för kommunstyrelsens samlade analys.
Kommunstyrelsen bör också säkerställa en årlig skriftlig rapportering av internkontrollarbetet i de kommunala företagen. De bör i samband med överlämningen av verksamhetsberättelsen även redovisa en sammanställning över genomförd intern kontroll.

4.3

Risk- och väsentlighetsanalyser
I enlighet med kommunens reglemente ska respektive nämnd genomföra en riskanalys. Målet med analysen är att identifiera och värdera de största riskerna som hotar
nämndens verksamhet.
Vid identifiering av risker ska det enligt reglementet särskilt beaktas att en god intern
kontroll ska genomsyra allt arbete och att risker därför ska sökas i ledningsprocesser,
verksamhetsprocesser och stödprocesser (till exempel ekonomi- och andra administrativa processer). Analysen ska dokumenteras och uppdateras vid behov för att säkerställa att den omfattar aktuella risker. Identifierade risker ska värderas utifrån en bedömning av sannolikheten för att risken inträffar och vilken konsekvens för verksamheten risken medför. I reglementet beskrivs också den modell för identifiering och hantering av risker som ska användas i Håbo kommun.
Respektive nämnd ska i sin styrning av verksamheten vidta åtgärder i syfte att förebygga allvarliga risker.
18
© 2020 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Confidential

Av reglementet framgår att en genomförd risk- och konsekvensanalys ska vara en av
utgångspunkterna vid planering av verksamheten. För att upprätta en god intern
kontroll är det inte tillräckligt att genom kontroller försöka upptäcka och korrigera fel
och brister. Respektive nämnd och förvaltning ska även vidta åtgärder för att förhindra
de risker som inte kan accepteras. Dessa förebyggande insatser påverkar planeringen
av verksamheten och kan därför behöva ingå i nämndens verksamhetsplan.
4.3.1.1

Iakttagelser
Nedan följer en genomgång av hur kommunstyrelsen och nämnderna lever upp till
ovanstående krav i reglementet.
•

Nämnderna har genomfört en riskanalys inför framtagandet av sin
senaste internkontrollplan.

Enligt förvaltningarna har alla nämnder genomfört riskanalyser inför framtagandet av
sin senaste internkontrollplan (2019 respektive 2020). Riskanalyserna har dock huvudsakligen genomförts på förvaltningsnivå och inte på styrelse-/nämndnivå. Till exempel
gjorde kommunstyrelsens förvaltningens chefer en riskbedömning som redovisades i
förslaget till internkontrollplan för 2019, som kommunstyrelsen sedan beslutade om.
Enligt uppgift från förvaltningen har det dock tidigare funnits en ambition om mer aktivt
deltagande från styrelsen. 2014 gjorde ledamöterna med syfte att ”få en starkare politisk förankring i styrelsens internkontrollverksamhet”2 en prioritering utifrån en bruttolista som tagits fram av förvaltningen baserad på en risk- och väsentlighetsanalys, men
motsvarande upplägg har inte förekommit sedan dess. Kultur- och fritidsnämnden genomförde inför internkontrollplanen 2020 en riskanalys på förvaltningsnivå i Stratsys.
För socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden har förvaltningen tagit fram mindre
utredningar ”inför internkontrollplan” som grund för nämndernas prioritering av risker.
Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan för 2020 bygger enligt uppgift från
förvaltningen på två revisionsgranskningar.
•

Det finns brister när det gäller att beakta de föreskrivna processerna i
nämndernas identifiering av risker.

Nämnderna ska vid identifiering av risker särskilt beakta lednings-, verksamhets- och
stödprocesser. Endast kommunstyrelsens, barn- och utbildningsnämndens samt byggoch miljönämndens internkontrollplaner omfattar både kärnverksamhet och ekonomi/
stödverksamhet. Det tyder på att nämnderna inte beaktat risker inom alla de slags processer som reglementet föreskriver. Eftersom nämnderna inte dokumenterat samtliga
identifierade risker utan enbart de prioriterade, saknas dock underlag för att med säkerhet avgöra om så är fallet (se nedan).
•

Nämndernas dokumentation av riskanalyserna är bristfälliga.

Enligt internkontrollreglementet ska nämnderna dokumentera sina riskanalyser. Av internkontrollplanerna framgår vilket riskvärde de olika kontrollpunkterna fått vid riskanalysen och i flertalet också en sammanfattning av riskanalysen för respektive kontrollpunkt. För socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden finns mer omfattande analyser för kontrollpunkterna i form av en mindre utredning per nämnd.
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Sammanfattningsvis varierar nämndernas redovisning av sina riskanalyser både till
innehåll och omfattning. Ingen nämnd redovisar dock en fullständig riskanalys med
samtliga identifierade risker, i form av en så kallad ”bruttolista”.
•

Granskningsområdena i nämndernas senaste internkontrollplaner uppges
ha valts ut med utgångspunkt i deras riskanalyser.

Granskningsområdena i nämndernas internkontrollplaner ska väljas utifrån deras riskanalyser. Enligt förvaltningarna har så också skett, i enlighet med vad som redovisats
ovan.
•

Ingen av nämnderna har uppdaterat riskanalysen för att säkerställa att
den omfattar aktuella risker.

Enligt internkontrollreglementet ska riskanalysen vid behov uppdateras för att säkerställa att den omfattar aktuella risker. Enligt förvaltningarna har detta inte varit aktuellt
för flertalet granskade nämnder: kommunstyrelsen, tekniska nämnden, socialnämnden
samt vård- och omsorgsnämnden. När det gäller barn- och utbildningsnämnden, samt
bygg- och miljönämnden uppger förvaltningarna att sådana uppdateringar primärt görs
på förvaltningsnivå. För barn- och utbildningsnämnden framgår att aktuella risker som
uppmärksammas av nämnd eller förvaltning analyseras av förvaltningen, som sedan
återrapporterar till nämnden hur verksamheterna arbetar med risken. Internkontrollplanen revideras inte vid varje sådan uppdatering, utan det ”sker löpande mellan förvaltning och nämnd utanför den beslutade planen, som ett led i att synliggöra risk- och
förbättringsmöjligheter inom förvaltningens och nämndens verksamhetsområden”. Motsvarande gäller också för kultur- och fritidsnämnden.
•

Nämnderna använder Håbos modell för riskbedömning.

Enligt internkontrollreglementet ska bedömningen av sannolikhet och konsekvens ske
enligt Håbo kommuns modell för identifiering och hantering av risker. Modellen finns inlagd i verksamhetssystemet Stratsys och intervjuerna tyder på att modellen används.
•

Alla nämnder har använt genomförd risk- och konsekvensanalys som en
utgångspunkt vid planering av sin verksamhet.

Av reglementet framgår att en genomförd risk- och konsekvensanalys ska vara en utgångspunkt vid planering av verksamheten. Enligt förvaltningarna har de granskade
nämnderna utgått från sina riskanalyser vid verksamhetsplaneringen. Ett undantag är
tekniska nämnden som dock kommer att ha den som en utgångspunkt från och med
2021 års internkontrollplan.
•

Alla nämnder har inkluderat förebyggande insatser i sina verksamhetsplaner.

För att upprätta en god intern kontroll ska respektive nämnd och förvaltning vidta åtgärder för att förhindra de risker som inte kan accepteras. Dessa förebyggande insatser
kan behöva ingå i nämndens verksamhetsplan. Enligt förvaltningarna ingår sådana
förebyggande insatser i verksamhetsplanerna för samtliga nämnder. Exempel är inom
IT-området för kommunstyrelsen, framtagande och förbättring av underhållsplaner
inom tekniska nämnden, samt etablering av skyddsombud inom kultur- och fritid.
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4.3.2

De förtroendevaldas delaktighet i arbetet med risk- och väsentlighetsanalyser
Intern kontroll handlar om att i rimlig grad minimera risken för oönskade händelser,
misstag eller fel. Styrelser och nämnder behöver därför ta ställning till vilka konkreta
behov av intern kontroll som finns i den egna verksamheten. En viktig del är att ringa
in, bedöma och förebygga möjliga risker, vilka annars kan skada verksamheten och
påverka medborgarna förtroende både för den och de politiker som ansvarar för den.
Det är därmed viktigt att de förtroendevalda är involverade i arbetet både med att bedöma risker och den interna kontrollen under året.

4.3.2.1

Iakttagelser
Nedan presenteras resultatet av granskningen med avseende på de förtroendevaldas
delaktighet.
•

De förtroendevaldas delaktighet i nämndernas risk- och väsentlighetsanalyser är i flera nämnder låg.

De förtroendevaldas delaktighet i arbetet med risk- och väsentlighetsanalyserna varierar, men är i flera nämnder låg. Också där delaktigheten varit högre, finns exempel på
att oppositionen inte deltagit i nämndens risk- och väsentlighetsanalys.
Inom bygg- och miljönämnden, samt tekniska nämnden har ordföranden varit delaktig
varpå nämnden förelagts ett färdigt förslag. För kommunstyrelsens del har förvaltningens chefer deltagit, men inte de förtroendevalda.
Undantag är socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. Där genomförde socialförvaltningen tillsammans med respektive nämnd workshops för att skapa en nulägesbild av verksamheterna. Utifrån det identifierades områden som riskbedömdes och
prioriterades inför internkontrollplanerna. Enligt intervjuer har barn- och utbildningsnämnden haft ett liknande upplägg. Kultur- och fritidsnämnden har också inlett arbetet
med 2021 års internkontrollplan på ett liknande sätt.

4.3.3

Bedömning
Vår bedömning är att nämndernas väsentlighets- och riskbedömningar brister i ändamålsenlighet. Flertalet nämnder har genomfört något slags riskanalys inför sin senaste
internkontrollplan, men dokumentationen är bristfällig och ingen nämnd redovisar en
fullständig analys med alla identifierade risker. Vidare tar bara tre nämnder upp både
kärnverksamhet och ekonomi/stödverksamhet i sina internkontrollplaner. Det innebär
att nämnderna sannolikt inte beaktat risker inom både lednings-, verksamhets- och
stödprocesser, vilket reglementet föreskriver.
De förtroendevaldas delaktighet i risk- och väsentlighetsanalyserna varierar, men är i
flera nämnder låg. Där har riskanalyserna genomförts på förvaltningsnivå och inte på
styrelse-/nämndnivå. Det innebär att kommunstyrelsens och nämndernas ledamöter i
låg grad är delaktiga i de riskbedömningar som ligger till grund för internkontrollen.
Kommunstyrelsen bör därför få i uppdrag att ta fram en vägledning för riskbedömningsarbetet och en mall omfattande alla de delar som föreskrivs i reglementet, samt tillse
att samtliga nämnder och verksamheter använder den.
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Vidare bör kommunstyrelsen och nämnderna säkerställa att samtliga förtroendevalda
har tillräcklig kunskap för att vara delaktiga i arbetet med risk- och väsentlighetsanalyser samt ges möjlighet att aktiv delta i det. Eftersom alla förtroendevalda ytterst är
ansvariga för nämndens interna kontroll, är det viktigt att både ordinarie ledamöter och
ersättare involveras. På motsvarande sätt är det viktigt att förvaltning- och verksamhetschefer säkerställer kunskap och delaktighet hos sina enhetschefer och medarbetare.
Datum som ovan
KPMG AB

Anna Giotas Sandqvist
Verksamhetsrevisor

Micaela Hedin
Certifierad kommunal revisor
Kundansvarig
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1

Sammanfattning
KPMG har av Håbo kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens arbete
för att integrera nyanlända. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om Håbo kommuns arbete med att stötta
nyanlända att integreras i samhället är tillräckligt, ändamålsenligt och effektivt.
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens och de granskade
nämndernas ledning, styrning och uppföljning av arbetet med att stödja nyanländas
integrering inte har varit tillräckligt tillfredsställande. Socialnämnden har brustit i sitt
samordningsansvar för att genomföra intentionerna i kommunens integrations- och
flyktingpolitiska program, kommunstyrelsen och nämnderna har brustit i sitt ansvar att
inom ramen för den ordinarie verksamhetsplaneringen genomföra programmets
intentioner och kommunstyrelsen har brustit i sin uppsiktsplikt.
Granskningen visar att:
-

Styrningen och uppföljningen av kommunens integrationsarbete inte är ändamålsenlig, samt att det saknas ändamålsenlig uppföljning av resultaten för
nyanlända flickor och pojkar, kvinnor och män.
Det delvis finns en ändamålsenlig ekonomisk styrning av kommunens integrationsarbete. Det finns en ändamålsenlig övergripande ekonomisk styrning och
uppföljning av den statliga schablonersättningen till nämnderna, men saknas
redovisning i relation till resultatet av de finansierade insatserna som grund för
att bedöma verksamhetens effektivitet.

-

Kommunens integrations- och flyktingpolitiska program endast genomförts i
begränsad utsträckning samt att den styrning och uppföljning som gjorts av
kommunstyrelsen i förhållande till programmet samt handlingsplanen varit
otillräcklig.

-

Det delvis finns en fungerande intern respektive extern samverkan i genomförandet av kommunens integrationsarbete när det gäller de prioriterade områdena boende, hälsa och sysselsättning.
Tidigare erfarenheter och lärdomar har tagits tillvara i socialnämndens uppdrag
med att ta fram en övergripande integrationsplan för nyanlända.

-

Rekommendationer
Med utgångspunkt från våra iakttagelser och bedömningar lämnar vi följande rekommendationer:
-

Att kommunstyrelsen i enlighet med den kommande integrationsstrategin utifrån
sin uppsiktsplikt säkerställer en tydlig styrning och uppföljning av nämnders och
styrelsers integrationsarbete med fokus på att uppnå god kvalitet och goda
resultat i etableringen av nyanlända flickor och pojkar, kvinnor och män.
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Bakgrund
Vi har av Håbo kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens arbete för att
integrera nyanlända. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.
Antalet flyktingar som kommer till Sverige har minskat betydligt efter den stora toppen
2015 - 2016. Kommunerna är samtidigt viktiga aktörer i den nationella integrationspolitiken och står inför stora, långsiktiga utmaningar när det gäller integrering och etablering i samhället för de kvinnor och män, flickor och pojkar som kommit till Sverige de
senaste åren.
Kommunerna har ett stort ansvar avseende integration omfattande bl.a.:
- mottagande av nyanlända som fått uppehållstillstånd i Sverige
- vid behov ge praktisk hjälp i samband med bosättning
- undervisning i SFI, samhällsorientering och annan vuxenutbildning
- förskoleverksamhet, skola och fritidshem
- försörjningsstöd innan eller som komplement till etableringsersättning
- särskilda insatser för ensamkommande flyktingbarn
Dagens system vad gäller statliga ersättningar förutsätter en relativt snabb etablering i
samhället och på arbetsmarknaden. Om kommunerna inte lyckas med det, blir följden
stora påfrestningar både för de berörda individerna, kommunen och samhället i stort.
Det är därför av yttersta vikt att arbetet för etablering och integration sker på ett effektivt sätt. Det ställer stora krav på kommunstyrelsen och särskilt berörda nämnder vad
gäller utformning och innehåll i den kommunala servicen.
I Håbo kommun finns ett integrations- och flyktingpolitiskt program samt en kommungemensam handlingsplan för integration, där boende, hälsa, samverkan och sysselsättning är prioriterade områden. För närvarande pågår ett arbete med att ta fram ett förslag på en ny övergripande integrationsplan för nyanlända, vilket dock har pausats
med anledning av Corona-krisen.
Av den nationella integrationsjämförelsen i kommun- och landstingsdatabasen
www.kolada.se framgår samtidigt att Håbo kommun 2019 tillhörde:
•

den andel av landets kommuner som hade lägst andel asylsökande. Håbo hade
också lägst andel vid jämförelse med den grupp av åtta kommuner som har liknande integrationsförutsättningar som Håbo (bl.a. Heby och Tierp). Vidare låg
Håbo under riket när det gäller kommunmottagna flyktingar med uppehållstillstånd per 1000 invånare år 2017 - 2018, samt på riksgenomsnittet 2019.

•

den fjärdedel av landets kommuner med högst andel försörjningsstöd som andel av nettoinkomsten bland skyddsbehövande och anhöriga. Också jämfört
med övriga sju kommuner i samma ”integrationsgrupp” låg Håbo högst med 7,2
procent. Motsvarande var 6,2 i Tierp, 5,9 i Heby och 2,2 i Staffanstorp, som
hade lägst andel i gruppen.

•

den fjärdedel av landets kommuner som hade sämst resultat när det gäller andelen kvinnor som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera.
Kommunen tillhörde också de kommuner med sämst resultat i detta avseende i
jämförelse med övriga i samma ”integrationsgrupp”. Andelen var 14 procent i
Håbo och 31 procent i Tierp, som hade bäst resultat i gruppen.
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Samtidigt hade Håbo betydligt bättre resultat för män än Tierp. Håbo låg dock
under riket även för män.
•

kommunerna över riksgenomsnittet när det gäller andel inskrivna i etableringsuppdraget som saknar formell grundläggande utbildning, men samtidigt de sex
kommunerna i landet med den lägsta andelen flyktingar med förgymnasial utbildning. Parallellt tillhörde Håbo den fjärdedel av landets kommuner som hade
högst andel flyktingar med gymnasial respektive eftergymnasial utbildning.

•

den fjärdedel av landets kommuner som har lägst andel lärare i SFI med lärarlegitimation. Jämfört med övriga i samma ”integrationsgrupp” låg Håbo också
näst sist med 20 procent. Svedala hade högst resultat i gruppen: 74 procent.

Sammanfattningsvis har Håbo jämförelsevis goda förutsättningar när det gäller integration, men i vissa avseenden bristande resultat. Mot denna bakgrund bedömer kommunens revisorer att det finns risk för att otillräckliga processer och rutiner gör att kommunens ambitioner på integrationsområdet inte uppnås. Det är väsentligt att kommunens
arbete med etablering och integration är ändamålsenligt och effektivt så att flickor och
pojkar, kvinnor och män får relevant stöd och goda förutsättningar för sitt nya liv i Sverige. Revisorerna har därför sett ett behov av att genomföra en granskning för att följa
upp effekter av kommunens mottagande och integration av nyanlända.

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen har varit att bedöma om Håbo kommuns arbete med att stötta
nyanlända att integreras i samhället är tillräckligt, ändamålsenligt och effektivt.
Inom ramen för granskningen har följande revisionsfrågor besvarats:
•

Finns en ändamålsenlig styrning av kommunens integrationsarbete både när
det gäller verksamhet och ekonomi?

•

Finns en ändamålsenlig uppföljning av kommunens integrationsarbete samt
resultaten för nyanlända flickor och pojkar, kvinnor och män?

•

I vilken utsträckning har kommunens integrations- och flyktingpolitiska program,
samt den kommungemensamma handlingsplanen för ökad integration
genomförts?

•

Finns en fungerande intern respektive extern samverkan i genomförandet av
kommunens integrationsarbete när det gäller de prioriterade områdena boende,
hälsa och sysselsättning?

•

Tas tidigare erfarenheter och lärdomar tillvara i socialnämndens uppdrag med
att ta fram en övergripande integrationsplan för nyanlända?

Avgränsning
Granskningen har avgränsats till kommunens verksamhet för mottagande och integration av nyanlända.
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Revisionskriterier
Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som används vid granskningen för att avgöra om kommunens arbete sker ändamålsenligt och effektivt. Vi har i denna granskning utgått från följande kriterier:

— Kommunallagen (6 kap 7 §).
— Kommunens integrations- och flyktingpolitiska program samt den kommungemensamma handlingsplanen för ökad integration.

— Övriga tillämpbara interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut.
Ansvarig nämnd/styrelse
Granskningen har avsett kommunstyrelsen, socialnämnden och övriga särskilt berörda
nämnder, det vill säga kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden.

Projektorganisation
Granskningen har utförts av Anna Giotas Sandqvist, verksamhetsrevisor och Diana
Lashgari, granskare. Micaela Hedin, certifierad kommunal yrkesrevisor och kundansvarig för revisionen i Håbo kommun, har kvalitetssäkrat granskningen.

Metoder
Granskningen har utförts genom dokumentstudier och digitala intervjuer, där flertalet
genomförts i grupp, med följande förtroendevalda och tjänstepersoner:
•

Kommunstyrelsens ordförande.

•

Biträdande kommundirektör och chef för centralt verksamhetsstöd.

•

Ekonom, kommunstyrelsens förvaltning.

•

Förvaltningschef och verksamhetsutvecklare för bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen.

•

Förvaltningschef, verksamhetschefer och enhetschef, barn- och
utbildningsförvaltningen.

•

Förvaltningschef, avdelningschef och enhetschef, socialförvaltningen.

Samtliga intervjuade har fått möjlighet att lämna synpunkter på rapportens faktainnehåll.
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3

Resultat av granskningen
I detta avsnitt besvaras revisionsfrågorna med utgångspunkt från dokumentgranskningen och de genomförda intervjuerna.

3.1

Kommunens styrning och uppföljning av integrationsarbetet
Nedan beskrivs utgångspunkterna för styrningen av kommunens integrationsarbete
omfattande övergripande styrdokument, verksamhets- respektive ekonomisk styrning.

3.1.1

Övergripande styrning och uppföljning
Kommunens integrations- och flyktingpolitiska program beslutades av kommunfullmäktige 2014. Syftet med programmet är att skapa en helhetssyn på integrationsfrågorna
inom kommunen, ge underlag för prioriteringar och peka ut en riktning för framtiden.
Boende, hälsa, samverkan och sysselsättning framhålls som prioriterade områden. Socialnämnden har samordningsansvaret för att genomföra programmets intentioner,
men varje styrelse och nämnd ska inom ramen för den ordinarie verksamhetsplaneringen genomföra programmets intentioner. Varje nämnd och styrelse ska också årligen upprätta en plan för hur den ska arbeta för ökad integration. Vidare ska kommunstyrelsen årligen följa upp nämndernas och styrelsernas planer, aktiviteter och resultat i
samband med årsredovisningen.
Av dokumentgranskningen och intervjuerna framgår att de granskade nämnderna inte
upprättat de årliga planer för arbetet för ökad integration som de enligt det integrationsoch flyktingpolitiska programmet ålagts att göra. Programmets intentioner kommer
heller inte till uttryck i de granskade nämndernas budget och verksamhetsplaner samt
årsredovisningar för 2019. Vidare har inte kommunstyrelsen följt upp nämndernas och
styrelsernas planer, aktiviteter och resultat i samband med årsredovisningen. Detta har
även tagits upp i intervjuerna där de intervjuade ser behov av och har saknat efterfrågan från kommunstyrelsen på uppföljning av nämndernas integrationsarbete. Flera uttrycker också ett behov av en mer drivande roll från kommunstyrelsens sida.
2016 antog socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden en första sådan samordnad ”handlingsplan för ökad integration” som skulle ”vara tillräckligt konkret för att
vardera förvaltningen och verksamhet ska kunna definiera vad som bör uträttas och
genomföras inom det egna verksamhetsområdet”. I den förtydligas verksamhets- och
ansvarsfördelningen inom den kommunala organisationen och pågående samt inplanerade aktiviteter för 2015 - 2016 redovisas. Handlingsplanen skulle beredas politiskt i
respektive nämnd senast februari 2016 och en första uppföljning med förslag på reviderad handlingsplan skulle ske i samband med årsredovisning för år 2016. Den kommungemensamma handlingsplanen skulle som längst gälla fram till 2020-02-22 och i
slutet av 2019 påbörjades framtagandet av en ny kommungemensam integrationsstrategi (se också avsnitt 3.3).
Granskningen visar dock att den kommungemensamma handlingsplanen inte har reviderats årligen i enlighet med beslutet 2016. Det har heller inte tagits fram en samlad
uppdaterad plan till politisk beredning och inte någon uppföljning av respektive styrelse
och nämnd.
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Kultur- och fritidsförvaltningen tog 2018 dock fram en reviderad handlingsplan för integration, men enligt intervjuade resulterade det inte i något förslag till kommungemensamma revideringar som kunde tas upp för politisk beredning då bidrag från övriga
förvaltningar saknades.

3.1.2

Nämndernas verksamhetsstyrning och uppföljning av integrationsarbetet
Nedan beskrivs nämndernas ansvar, styrning och uppföljning av sina verksamheter
kopplat till integration.

3.1.2.1

Socialnämnden
Socialnämnden har i enlighet med sitt reglemente ansvar bland annat för utredningar
avseende ensamkommande barn, mottagande av ensamkommande barn, mottagande
av flyktingar och andra skyddsbehövande, samordningsansvar för integrationsfrågor
och arbetsmarknadsåtgärder. Inom samtliga verksamhetsområden ska nämnden verka
för att den enskilde ska komma snabbare ut i självförsörjning och arbete.
Det innebär att socialförvaltningen har ett samordnande ansvar i flykting- och integrationsfrågor utifrån kommunens överenskommelse med Länsstyrelsen. Inom Avdelningen för stöd till barn, unga och vuxna inryms flyktingmottagandes av nyanlända och andra skyddsbehövande med uppehållstillstånd, samt flyktingmottagande av ensamkommande barn, såväl asylsökande som med uppehållstillstånd.
Socialnämndens budget och verksamhetsplan 2019 innehåller ett prioriterat utvecklingsmål av särskild relevans för integration: Inom samtliga verksamhetsområden ska
nämnden verka för att den enskilde ska komma snabbare ut i självförsörjning och arbete. Som strategi för att uppnå målet anges i verksamhetsplanen att nämndens samtliga
verksamheter inom ramen för sitt grunduppdrag ska främja människors väg till arbete,
studier eller annan självförsörjning. Som nyckelindikator anges att redovisningen ska
ske i form av en sammanfattande nulägesrapport från förvaltningen. Enligt uppgift från
förvaltningen har en muntlig rapportering kopplat till försörjningsstöd gjorts vid varje
nämndmöte, men någon skriftlig rapport har inte upprättats.
Vidare innehåller verksamhetsplanen ett antal resurs- och produktionsmått kopplade till
integration: Antal ensamkommande nyanlända och skyddsbehövande flyktingbarn placerade i Håbo kommun, antal ensamkommande nyanlända och skyddsbehövande
flyktingbarn placerade i annan kommun, antal skyddsbehövande hushåll med försörjningsstöd samt antal bidragsmånader med försörjningsstöd för skyddsbehövande.
I nämndens årsredovisning för 2019 anges att utvecklingsmålet är helt uppfyllt och
nämnden redovisar bland annat en utveckling där andelen individer som uppburit ekonomiskt bistånd och som återaktualiseras sjunkit från 23 % till 4 procent år 2016-2019
och att nämndens verksamhet i detta avseende ”nu hör till de kommuner som är näst
bäst i Sverige”. Vidare nämns ett antal projekt med syfte att verka för att den enskilde
snabbare ska komma ut i självförsörjning: Förstärkt praktikhandledare, Kontaktpersoner till nyanlända och DUA-projektet (delegationen för unga till arbete). Redovisningen
av resurs- och produktionsmåtten visar att antal skyddsbehövande hushåll med försörjningsstöd ökade från 92 till 97 och antal bidragsmånader med försörjningsstöd för
skyddsbehövande från 595 till 639 mellan 2018 och 2019.
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Enligt kommentarerna är utfallet för antal skyddsbehövande hushåll med försörjningsstöd 2019 dock i nivå med förväntat och utfallet av antal bidragsmånader försörjningsstöd för skyddsbehövande lägre än budgeterat. Det beror enligt årsredovisningen på
att fler än vad som beräknats har blivit självförsörjande genom socialförsäkringssystemet och att några individer har kommit i egen försörjning, bland annat genom DUAprojektet som fokuserat på praktikplatser hos företagen i kommunen. Inga av nämndens mått redovisas könsuppdelat vilket innebär att det inte går att följa resultatet för
kvinnor respektive män, flickor respektive pojkar.
3.1.2.2

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden har i enlighet med sitt reglemente ansvaret för förskolor,
grundskolor, skolbarnomsorg, elevhälsovård, gymnasieutbildning, kommunal vuxenutbildning, SFI och kommunala kulturskolan. Barn- och utbildningsförvaltningen förvaltar
nämndens uppdrag i enlighet med ovan. Så väl asylsökande barn och ungdomar som
de med permanent uppehållstillstånd har rätt till förskola eller skola enligt skollagen och
tas emot i utbildning så snart som möjligt.
Förvaltningen lyfter i intervjuer och underlag också fram några olika delar i sitt arbete
med integration såsom att sina dokumenterade mottagningsrutiner kring skolplacering,
introduktionsmöte, kunskapskartläggning, språkdusch, klassplacering, modersmål och
studiehandledning. Det finns också rutiner kring både fysisk och psykisk elevhälsa. Vidare har nämnden tagit fram en särskild plan för introduktionsprogrammet i Håbo kommun.
Barn- och utbildningsnämndens budget och verksamhetsplan 2019 innehåller dock
inga mål, resurs-, produktions- eller verksamhetsresultatmått kopplade till integration.
Det innebär att också nämndens årsredovisning 2019 saknar redogörelse för utvecklingen av mål, kvalitetsmått och nyckelindikatorer kopplat till integration. Samtidigt
framgår av verksamhetsplanen att SFI-undervisningen sannolikt kommer att öka de
närmaste åren då fler nyanlända från 2015-2016 troligtvis får uppehållstillstånd. Likaså
kommer trycket att öka på den gymnasiala vuxenutbildningen som följd av nya förordningar gällande rätt till behörighetsgivande utbildning och utbildningsplikt för nyanlända
med kort utbildning med fokus på sammanhållna yrkesutbildningar.

3.1.2.3

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden bildades 2019. Tidigare låg verksamheter under kommunstyrelsen. I enlighet med sitt reglemente ansvarar nämnden för kommunens kultur- och
fritidsverksamhet. Det innebär att nämnden ska främja och stimulera kommunens integrationsarbete som rör kultur- och fritidsverksamhet. Kultur- och fritidsförvaltningen förvaltar nämndens uppdrag genom sina olika verksamheter såsom bibliotek, öppen ungdomsverksamhet, anläggningar/lokaler och föreningsfrågor.
Kultur- och fritidsnämndens budget och verksamhetsplan 2019 innehöll inga mål
eller mått. I nämndens årsredovisning 2019 redovisas ett fåtal mål och mått, men inga
för integration. Däremot framgår av en bilaga om Statlig ersättning för flyktingmottagande att ”Håbo bibliotek spelar en viktig roll i vuxna nyanländas navigering i informationssamhället. Fysiska och digitala medier, informationsteknologisk infrastruktur och
personal som medie och informationskunnighet (MIK) gör att målgruppen kan få kvali8
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ficerade lästips och stöd i att hitta rätt i informationsutbudet. Biblioteket stöder utveckling av nyanländas språkliga färdigheter och kontaktnät vilket har en positiv påverkan
på att korta nyanländas väg till arbete. Språkcaféer, högläsningscirklar på lätt svenska
uppmuntrar målgruppen att lära sig svenska och mer om det svenska samhället.
I nära samarbete med frivilliga organisationer, myndigheter och kommunens olika förvaltningar håller biblioteket även CV-stugor, återvinningsworkshops, föreläsningar om
sexuella rättigheter, demokrati, lagar och regler i Sverige med mera.
Totalt har verksamheten haft 946 deltagare i 80 unika insatser. Den största andelen är
deltagare som läser SFI och behöver stöd med bland annat läxor.”
Andra underlag från kultur- och fritidsförvaltningen ger en närmare bild av de integrationsfrämjande insatser som genomfördes 2019. Exempel är:

3.1.2.4

•

Högläsningscirklar på lättläst svenska omfattande totalt 26 tillfällen och 231
deltagare.

•

Språkcaféer för att utveckla nyanländas språkliga färdigheter och kontaktnät
omfattande totalt 31 tillfällen och 511 deltagare.

•

Språkstöd på arabiska för SFI studerande som har svårt att förstå sina läxor på
SFI omfattande totalt 10 tillfällen och 37 deltagare.

•

Nyhetscafé för SFI-studerande och språkintroduktionsprogramselever i syfte att
träna på att prata om nya ämnen på svenska. Detta genomfördes vid totalt 4
tillfällen omfattande totalt 37 deltagare.

Övriga iakttagelser
I intervjuerna förekommer också en bild av ”hyfsat obefintlig verksamhetsstyrning där
det saknats intresse av att följa upp resultatet av kommunens insatser” trots de brister i
stödet till nyanlända som bland annat framkommer i jämförelser med andra kommuner.

3.1.3

Ekonomisk styrning och uppföljning
Nedan beskrivs nämndernas ekonomiska styrning och uppföljning kopplat till integration. Sammanfattningsvis finansieras kommunens kostnader för integration av nyanlända främst genom statsbidrag, men även inom ramen för kommunens egen verksamhet.
Staten har det ekonomiska ansvaret för mottagandet av asylsökande och nyanlända.
Kommuner och regioner har rätt till statlig ersättning för vissa kostnader, där en del så
kallade schablonersättningar betalas ut utan ansökan medan andra kräver att kommuner och regioner ansöker om medel. En revisionsgranskning från 2018 bedömer att det
finns ändamålsenliga rutiner för så kallade ”återsökning” av dessa ersättningar från
Migrationsverket. Att så är fallet tas också upp av flera intervjuade.
Kommunen får ersättning för etableringsinsatser och introduktion för nyanlända personer med ett schablonbelopp som fastställs varje år av Migrationsverket på direktiv från
riksdagen.
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Schablonbeloppet ska täcka kostnader för etableringsinsatser för nyanlända barn och
vuxna med uppehållstillstånd, såsom mottagande och praktisk hjälp vid bosättning;
särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola, fritidshem och
barnomsorg med mera; utbildning i svenska för invandrare; anpassad kommunal
vuxenutbildning för nyanlända som omfattas av förordningen om etableringsinsatser,
samhällsorientering, tolk, andra kommunala insatser för att underlätta etablering i
samhället samt vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration. Ersättningen betalas ut med delbelopp under en tvåårsperiod.
Exempel på andra kostnader för asylsökande som ersättning kan utbetalas för är beredskap samt mottagande av ensamkommande barn och unga, extraordinära kostnader för ensamkommande barn, bistånd som kommunen utgett enligt lagen om mottagande av asylsökande, viss hälso- och sjukvård samt tandvård och statlig ersättning för
extraordinära utbildningskostnader.
Vidare utgår etableringsersättning från Försäkringskassan till nyanlända flyktingar så
att de inte ska vara hänvisade till försörjningsstöd. För att få tal del av ersättningen
krävs att personen är 20 - 65 år och har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting
eller skyddsbehövande, samt att hen aktivt deltar i en etableringsprogrammet som
genomförs av Arbetsförmedlingen. Etableringsprogrammet syftar till att den nyanlände
ska närma sig arbetsmarknaden och kunna skaffa sig egen försörjning. För att ha rätt
till etableringsersättning måste den nyanlände flyktingen medverka till och följa programmet som är på heltid. De som inte är berättigade till etableringsersättning eller inte
klarar sig på den ersättning de får, är hänvisade till försörjningsstöd. Etableringsersättningen betalas ut under max två år.
Kostnader som uppstår efter dessa två år, till exempel på grund av att den nyanlände
inte blivit självförsörjande, finansieras inom kommunens ordinarie budgetram. Vidare
förekommer externt finansierade projekt såsom Projekt Kontaktperson som beviljades
223 000 kronor för genomförande 2019 - 2020.
3.1.3.1

Nämndernas ekonomiska styrning och uppföljning av integrationsarbetet
Håbo kommuns fördelning av den statliga ersättningen till nämnderna bygger på vissa
antagande och vid årsbokslutet görs en uppföljning av nämndernas användning av de
fördelade medlens, som grund för eventuella justeringar nästkommande år. Nedan
framgår fördelningen av dessa medel till de berörda nämnderna åren 2018 – 2020.
Fördelning
Fördelning 2018
schablonersättning
per nämnd
Barn- och
utbildningsnämnden

Fördelning 2019

Fördelning 2020
(Prognos)1

1 413 747 kr
1 578 348 kr
1 495 055 kr
(varav 600 000 till (varav 590 000 till (varav 703 555 till
utbildningsplikten) utbildningsplikten) utbildningsplikten)

Anledning till att procentsatser föreslås är att prognos kan avvika mot utfallet per december från
Migrationsverket. Dessa uppgifter är hämtade från 2020-09-30.
1
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Kultur- och
fritidsnämnden

244 124 kr
497 530 kr
413 339 kr
(hela summan
(varav 175 889 till
(varav 276 300 till
gick till
utbildningsplikten)
utbildningsplikten)
utbildningsplikten)

Socialnämnden

6 479 598 kr

8 012 700 kr

6 886 047 kr

Summa

8 137 69 kr

10 000 000 kr

8 794 441 kr

2019 tilldelades av den totala schablonersättningen:
•

Barn och utbildningsnämnden 5,9 % för utbildningsplikten, samt 10 % för övriga
kostnader.

•

Kultur- och fritidsnämnden 2 % för utbildningsplikten samt 3 % för övriga
kostnader.

•

Socialnämnden de återstående medlen motsvarande 79,1 %.

I barn- och utbildningsnämndens budget för 2019 framgår inte några budgetposter
kopplat till integration, men i ”verksamhetsanalysen” finns ett särskilt avsnitt om vuxenutbildningen där SFI-undervisningen särskilt tas upp. Där beskrivs att trycket på den
gymnasiala vuxenutbildningen kommer att öka det närmaste året då fler nyanlända från
2015 - 2016 troligtvis kommer att få uppehållstillstånd och på grund av nya förordningar
gällande rätt till behörighetsgivande utbildning och utbildningsplikt för nyanlända med
kort utbildning med fokus på sammanhållna yrkesutbildningar. Förutom prisjustering
och löneökningar sköts 134 000 kronor till i budget för vuxenutbildningen.
I barn- och utbildningsnämndens årsredovisning 2019 finns en särskild bilaga om Statlig ersättning för flyktingmottagande där det framgår att schablonersättningen ska täcka
följande kostnader inom förskola, grundskola och gymnasieskolan: särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola, fritidshem och barnomsorg med
mera, samt tolk. För dessa verksamheter redovisas ingen specifik kostnad och ersättning för integration, då det framgår att nämndens schablonersättning endast fördelades
till SFI-verksamheten (1 139 755 kr) och vuxenutbildningen (438 593). Av årsredovisningen framgår i övrigt ett underskott på 1,6 miljoner kronor inom verksamheten Svenska för invandrare, vilket främst uppges beror på fler deltagare i verksamheten.
Enligt intervjuerna har både grundskoleverksamheten och vuxenutbildningen fått en ökad andel kvotflyktingar med begränsad eller ingen skolgång alls. Det medför ökade
kostnader vilket enligt förvaltningen inte täcks av de tilldelade medlen. Enligt intervjuerna går det dock inte att följa upp dessa kostnader med nuvarande redovisningsstruktur.
Det har också framkommit mer generella frågetecken kring möjligheterna att redovisa
kostnader för etableringen av olika grupper av nyanlända såsom ensamkommande,
”ebo” och kvotflyktingar, samt att ställa det i relation till resultaten av insatserna.
Inom kultur- och fritidsnämnden sker integrationsarbete i flera verksamheter, men
mer strukturerat inom ramen för biblioteksverksamheten. Förvaltningens interna fördelning av ersättningen är baserad på kostnaderna för olika aktiviteter inklusive uppskattad personalkostnad.
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I nämndens budget och verksamhetsplan för 2019 framgår att ersättning flyttats till
biblioteksverksamheten för att täcka upp för personalkostnader kopplat till integration,
men i övrigt finns inga uppgifter kopplat till integration i budgeten. I kultur- och
fritidsnämndens årsredovisning finns också finns en särskild bilaga om Statlig
ersättning för flyktingmottagande där nämnden redovisar hur den använt sin tilldelade
schablonersättning, men den innehåller ingen närmare redovisning av hur medlen
fördelats mellan de genomförda insatserna.
I socialnämndens budget och verksamhetsplan 2019 kommenteras flyktingmottagande i ett särskilt avsnitt kopplat till ”Driftbudget år 2019 och plan år 2020 - 2021”. Där
framgår att ”verksamheten för ensamkommande barn kräver större ram år 2019 eftersom den lägre ersättningen från Migrationsverket ger full helårseffekt, liksom kommunfullmäktiges beslut om att ensamkommande barn över 18 år, som är i asylprocessen,
ska få stanna i kommunen om de går i gymnasiet. Utmaningen under 2019 består
främst i att integrera ungdomarna så att de blir självförsörjande. För nyanlända med
uppehållstillstånd - vuxna och familjer - kan driftprojektet där ersättning och kostnader
finns under 3 år inte längre finansiera all personal som arbetar med målgruppen, varför
ett par deltidstjänster omfördelats från projekt till driftbudget för år 2019.” Vidare finns i
driftsbudgeten en särskild budgetpost för flyktingmottagande av ensamkommande
barn, såväl asylsökande som med uppehållstillstånd.
Socialnämndens årsredovisning har också en särskild bilaga om Statlig ersättning för
flyktingmottagande där nämnden redovisar hur den använt sin tilldelade schablonersättning. Av den framgår att ”Kostnader och ersättningar för vuxna och familjer som
anvisas enligt bosättningslagen redovisas i ett driftprojekt sedan år 2006. I driftbudget
under verksamhet flyktingmottagning redovisas kostnader och ersättning från Migrationsverket för ensamkommande barn och unga där nämnden har ansvaret. Migrationsverkets schablonersättningar gäller främst vuxna och familjer enligt bosättningslagen och ska användas till: samhällsorientering, andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället, mottagande och praktisk hjälp vid bosättning, särskilda
introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola, fritidshem, barnomsorg med
mera, utbildning i svenska för invandrare, anpassad kommunal vuxenutbildning för nyanlända som omfattas av förordningen om etableringsinsatser, tolk, vissa kostnader för
ekonomiskt bistånd och administration.
Efter fördelning av schablonersättningen till barn- och utbildningsnämnden och kulturoch fritidsnämnden var nära 8 miljoner kronor kvar i socialnämndens driftprojekt, för att
täcka kostnader som: flyktingsekreterare (mottagande och praktisk hjälp vid bosättning)
försörjningsstöd, tolkar, bostäder och övriga kostnader för integration. Vid varje bokslut
periodiseras överskottet till nästa period. Årets resultat var 2,9 miljoner kronor kvar i
projektet och bokades därför till nämndens driftprojekt år 2020.”
Av bilden nedan framgår fördelningen av socialnämndens kostnader över tid, från den
nyanländes ankomst till kommunen till avslutat etableringsprogram. Bland annat framträder det så kallade försörjningsglappet, det vill säga den period innan påbörjat etableringsprogram hos Arbetsförmedlingen då inte etableringsersättning täcker de nyanländas levnadsomkostnader och försörjningsstöd istället utgår. Utvecklingen av dessa
kostnader beskrivs i intervjuerna vara beroende av hur andra myndigheter och förvaltningar bedriver sina verksamheter kopplat till etableringsuppdraget. Bland annat har
längre handläggningstider hos Arbetsförmedlingen inneburit längre försörjningsglapp
än tidigare år, vilket gett ökade kostnader för försörjningsstöd.
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Motsvarande gäller om inte SFI-undervisningen ger deltagarna förväntade kunskaper
med fördröjd etablering och därmed ökade kostnader för försörjningsstöd som
konsekvens.

3.1.4

Bedömning
Vi bedömer att kommunfullmäktiges integrations- och flyktingpolitiska program inte har
verkställts på ett tillfredställande sätt utan endast genomförts i begränsad utsträckning,
samt att socialnämnden har brustit i sitt samordningsansvar för att genomföra intentionerna i programmet och kommunstyrelsen har brustit i sin uppsiktsplikt. Vidare är vår
bedömning att det inte finns en ändamålsenlig styrning av uppföljning av kommunens
integrationsarbete samt resultaten för nyanlända flickor och pojkar, kvinnor och män. Vi
bedömer att det finns en ändamålsenlig övergripande ekonomisk styrning och uppföljning av den statliga schablonersättningen till nämnderna, men att det endast delvis
finns en ändamålsenlig ekonomisk styrning av kommunens integrationsarbete.
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Hänvisningar till det integrations- och flyktingpolitiska programmet och den kommungemensamma handlingsplanen saknas i nämndernas verksamhetsplaner och budget
samt övriga dokument som varit föremål för granskningen. Intervjuer bekräftar denna
bild. Kultur- och fritidsnämnden, samt socialförvaltningen redogör för att handlingsplanen från 2016 utgjort ett styrdokument för verksamheternas interna arbete och insatser, men inga reviderade handlingsplaner har tagits fram. Vidare har inte kommunstyrelsen följt upp nämndernas och styrelsernas planer, aktiviteter och resultat i samband
med årsredovisningen. Den styrning och uppföljning som gjorts av kommunstyrelsen i
förhållande till programmet och handlingsplanen har därmed varit otillräcklig.
Ingen av de granskade nämnderna har några specifika mål för integration i 2019 års
verksamhetsplaner, men att socialnämnden har ett mål av relevans för integration samt
några mått. Det innebär att socialnämnden är den enda av de granskade nämnderna
som 2019 redovisade någon resultatutveckling kopplat till integration. Det betyder att
ingen av nämnderna ”i sin ordinarie verksamhetsplanering genomfört kommunens
Integrations- och flyktingpolitiska program”.
Samtidigt visar främst kultur- och fritidsnämndens årsredovisning liksom intervjuerna
att det pågår integrationsarbete inom ramen för de granskade nämndernas kärnuppdrag. Huruvida det över lag är i linje med ambitionerna i kommunens integrations- och
flyktingpolitiska program eller inte och vilka resultat arbetet lett till framgår som redan
nämnts dock inte av verksamhetsplanerna och årsredovisningarna.
Beträffande den övergripande ekonomiska styrningen och uppföljningen av den statliga
schablonersättningen till nämnderna finns ett etablerat arbetssätt för fördelningen både
mellan nämnderna och över åren inom ramen för ett särskilt driftsprojekt. Däremot
finns ingen närmare redovisning i budget eller uppföljning av fördelningen av medel
relaterat till integration inom respektive nämnd. Därmed finns heller inte någon
redovisning i relation till resultatet av de finansierade insatserna för olika grupper av
nyanlända kvinnor och män, flickor och pojkar som grund för att bedöma verksamhetens effektivitet.

3.2

Samverkan i genomförandet av kommunens integrationsarbete
Håbo kommuns integration- och flyktingpolitiska program slår fast att samverkan är ett
prioriterat område i kommunens integrationsarbete. Samverkans betydelse betonas
mellan de olika verksamheterna i kommunen men även mellan och gentemot andra
aktörer såsom landstinget, myndigheter, näringslivet och det civila samhället.
Nedan beskrivs kommunens samverkan utifrån integrations- och flyktingpolitiska programmets prioriterade områden. Inledningsvis beskrivs dock de regionala överenskommelsen RÖK som omfattar samtliga prioriterade områden.
RÖK
Kommunen har ingått i en regional överenskommelse med Länsstyrelsen i Uppsala län
om integration och etablering i Uppsala län 2019–2021. Samverkan prioriteras inom
områdena bosättning och mottagande, arbete och utbildning och hälsa. Ett särskilt fokus läggs på personer som står långt ifrån arbetsmarknaden samt jämställdhet mellan
kvinnor och män, flickor och pojkar och ickebinära. En samordningsgrupp styr och prioriterar inom överenskommelsens prioriterade mål. Regionala nätverk förvaltar handlingsplaner för hur aktörerna gemensamt ska arbeta för att uppnå målen.
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En viktig del i uppdraget innefattar att tydliggöra hur de regionala aktiviteterna förhåller
sig till aktiviteterna i de lokala överenskommelserna. Samordningsgruppen ansvarar för
att följa upp arbetet mot de uppsatta målen i handlingsplanen som uppdateras två
gånger per år och rapporteras vidare till rådet för social hållbarhet två gånger per år.
3.2.1.1

Sysselsättning
I programmets avsnitt om sysselsättning betonas arbetets betydelse som nyckel till etablering och är ett medel för människor att känna delaktighet och att vara oberoende.
Det lyfter fram vikten av goda kontakter med näringslivet och ett aktivt arbetsmarknadsoch integrationsarbete.
Viktiga exempel på samverkan inom sysselsättningsområdet är de så kallade DUArespektive LÖK-överenskommelserna, vilka beskrivs nedan.
DUA-överenskommelsen (Delegationen för unga och nyanlända till arbete)
Kommunen och Arbetsförmedlingen har tecknat en förnyad överenskommelse om
samverkan om nyanländas etablering som trädde i kraft i mars 2018 och som gäller till
och med december 2020. Syften med överenskommelsen är att genom fördjupad
samverkan påskynda nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden. Det
övergripande målet med överenskommelsen är att långsiktigt korta etableringstiden till
två år. Parterna ansvarar för att följa upp den fördjupade samverkan. Kommunen
ansvarar för att löpande registrera deltagarnas aktivitet under tiden i kommuninsats.
Sedan 2015 finns en styrgrupp för DUA-överenskommelsen som nu består av socialförvaltningens avdelningschef, enhetschef för ekonomiskt bistånd och integration, chefer från barn- och utbildningsförvaltningen, verksamhetsutvecklare för bibliotek, arbetsförmedlingschef, näringslivsenheten samt representanter från projektet Framsteget.
Enligt uppgift från kommunstyrelsens förvaltning har uppföljningar gjorts på DUA-möten
och styrgruppen, vuxenutbildningen och arbetsförmedlingen svarat på enkäter från
länsstyrelsen. Kommunstyrelsens förvaltning och socialförvaltningen har dock inte
tillgång till enkätsvaren eller tidigare minnesanteckningar från styrgruppsmötena.
LÖK
Kommunen har också ingått en lokal överenskommelse om etableringsuppdraget för
nyanlända. Den lokala överenskommelsen ska bidra till en gemensam bild av den enskildes behov och en enhetlig målsättning kring den enskildes insatser. Den syftar också till att tydliggöra uppdrag, ansvarsfördelning och rutiner mellan Arbetsförmedlingen,
Håbo Kommun och andra berörda myndigheter. Överenskommelsen trädde i kraft i juli
2018 och gäller tills en ny sluts.
Målet är att gemensamt kunna erbjuda alla nyanlända goda förutsättningar för egen
försörjning och ett aktivt deltagande i samhällslivet i Håbo kommun. En ökad flexibilitet
i arbetet och individualisering av etableringsinsatser ska underlätta att möta särskilda
behov, främja jämställdhet och delaktighet utifrån individens behov och förutsättningar.
Överenskommelsen omfattar målgruppen nyanlända i arbetsför ålder (20-64 år) med
tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting och skyddsbehövande samt deras anhöriga.
Uppföljning av överenskommelsen sker enligt uppgift två gånger per år av en styrgrupp
där Arbetsförmedlingen är sammankallande.
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Styrgruppen består av både chefer och handläggare i respektive verksamhet, varav
chef från Arbetsförmedlingen, chef från verksamhetsområdet inom Socialförvaltningen
samt representant för Håbo vuxenutbildning. Enligt uppgift från Socialförvaltningen har
inga uppföljningar av överenskommelsen gjorts på grund av arbetsförmedlingens
omorganisation.
Utöver detta slags samverkan har ett antal projekt genomförts. Ett exempel är Förstärkt
handledare som syftade till att komplettera SFI-deltagares undervisning med praktik
inom vård och omsorg. Förvaltningen bedömer att projektet var framgångsrikt och tanken var att det skulle pågå också 2020. Det finansierades dock av arbetsförmedlingen
som på grund av bristande ekonomiska resurser lade ner projektet i slutet av 2019.
Sammanfattningsvis fungerar samverkan inom området sysselsättning enligt intervjuerna delvis väl. Samverkan med arbetsförmedlingen sker löpande inom ramen för de
olika överenskommelserna, till exempel när det gäller försörjningsstöd. Enligt intervjuerna har dock samverkan med arbetsförmedlingen påverkats negativt först av myndighetens flytt från Håbo och sedan av dess omorganisation.
Vidare upplevs samverkan ha varit personberoende och engagemanget alltför ensidigt
från kommunens sida. Sammanfattningsvis upplevs det finns ett stort behov och en
stor potential i att förbättra samverkan med arbetsförmedlingen. I intervjuerna framhölls
också vikten av att kommunen ”är proaktiv och inte sitter och väntar när staten fallerar.
Vi behöver skapa fungerande processer och rutiner som säkerställer att vi kan hjälpa
våra invånare som kommer i kläm och inte luta oss tillbaka när till exempel arbetsförmedlingen inte uppfyller sin roll.” Här framkommer kritik av alltför mycket interna
stuprör, men också att inte alla nämnder och förvaltningar tar sin fulla roll och bidrar till
etableringsprocessen.
Samtidigt lyfts DUA-överenskommelsen av flera intervjuade som ett exempel på väl
fungerande intern samverkan med positiva resultat. Även processen fram till, och
implementeringen av samverkansavtalet för SFI-undervisning med Upplands-Bro
kommun lyfts fram som ett gott exempel på intern samverkan.
3.2.1.2

Hälsa
Ett annat prioriterat samverkansområde i genomförandet av kommunens integrationsarbete är hälsa. Samverkan kopplat till hälsa omfattar främst det integrationsnätverk
som finns i kommunen och de aktiviteter som biblioteksverksamheten bedriver.
I Håbo finns ett integrationsnätverk med representanter från civilsamhället, berörda förvaltningar i kommunens samt Arbetsförmedlingen. Nätverket träffas 2-3 gånger per termin för att delge vad som är på gång avseende mottagande, SFI/utbildning, arbete och
hur civilsamhället kan vara delaktiga.
Tillsammans med integrationsnätverket har kommunen också genomfört projektet Kontaktpersoner till nyanlända som syftade till att erbjuda personer med stort behov av
stöd i kontakten med myndigheter och övriga samhället en kontaktperson. Projektet
finansierades i samråd med integrationsnätverket i Håbo av medel från länsstyrelsen.
Ett annat exempel på intern och extern samverkan är de hälsofrämjande aktiviteter
som biblioteket anordnar.
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Både vuxna och barn hänvisas dit av socialförvaltningen för att delta i exempelvis
språkcafé och läxhjälp, samtidigt som en rad aktiviteter genomförs i samverkan med
bland annat civilsamhällesorganisationer såsom Röda korset och religiösa samfund.
Enligt intervjuerna fungerar samverkan kopplat till hälsa väl. Dock lyfts ett behov av att
utveckla integrationsnätverket. Det handlar bland annat om att bredda deltagandet i
nätverket både från kommunens och övriga aktörers sida. I det senare fallet vore det
enligt intervjuade önskvärt med fler nyanlända och asylsökande i nätverket. Vidare lyfts
ett behov för nätverket att se över sin funktion och identifiera gemensamma mål. ”Det
är sällan några diskussioner kring vad parterna kommer lägga sin tid på, vilken effekt
de vill uppnå samt hur de vill komplettera varandra. Vi behöver ha tätare dialog för att
komma på möjliga förslag på gemensamma lösningar.” Vikten av att från kommunens
sida skapa en samverkan som inte är personbunden utan processbaserad lyfts också
fram.
3.2.1.3

Boende
Ett tredje prioriterat område i kommunens integrations- och flyktingpolitiska program är
boende, där den samverkan som tagits upp i granskningen omfattat samarbete mellan
socialförvaltningen och Håbo bostäder. Utgångspunkten är lagen om mottagande av
vissa nyanlända invandrare för bosättning, där kommunen ansvarar för bostäder till
anvisade nyanlända. Kommunfullmäktige har beslutat att 5% av bostadsbeståndet hos
Håbohus ska vara tillgängligt för sociala bostäder och hanteras av socialnämnden. Praxis har fram till 2019 varit att bostäder kan erbjudas under 4 år. Från och med 2020 erbjuds nyanlända bostad i 2 år och ytterligare ett år om etableringsprogrammet inte är
slutfört.
Vidare finns i handlingsplanen från 2016 uppgifter om integrationsaktiviteter kopplade
till boende, men då uppföljningar saknas finns inga uppgifter om faktiskt genomförande
och utfall.

3.2.2

Bedömning
Vår bedömning är att det endast delvis finns en fungerande intern och extern samverkan. Kommunens samverkan inom det flykting- och integrationspolitiska programmets
prioriterade områden varierar. Inom sysselsättningsområdet förekommer en förhållandevis aktiv samverkan både internt och med externa aktörer, vilket är fallet också när
det gäller hälsa. Rörande boende framstår samverkan som mer begränsad. Samtidigt
framkommer utvecklingsbehov inom alla tre områden bland annat när det gäller gemensamma mål, uppföljning och arbetsformer.

3.3

Framtagande av övergripande integrationsplan för nyanlända
Kommunfullmäktige gav i april 2019 socialnämnden i uppdrag att samordna framtagandet av ett förslag på en övergripande integrationsplan för nyanlända. Bakgrunden var
bland annat att Bålstapartiet i juni 2018 inkom med en motion till fullmäktige om att ta
fram ett nytt flyktingpolitiskt program.
Som ett led i framtagandet bjöds berörda tjänstepersoner i mars 2020 in till ett möte,
där förvaltningarna tillsammans med Länsstyrelsen informerade om aktörernas ansvar
och uppdrag i mottagandet av nyanlända samt gav en nulägesbild av vilka möjligheter
och utmaningar som finns i arbetet med nyanlända.
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Efter mötet tog ansvarig utredare med stöd från berörda förvaltningar fram ett förslag
till ny kommunövergripande integrationsplan, som i enlighet med kommunens
styrdokumentshierarki benämnts Strategi för integration i Håbo kommun. Den
lämnades till beredning, vilket resulterade i att en omarbetning av strategi gjordes efter
inkomna synpunkter varpå en uppdaterad version har lämnats till kommunfullmäktige. I
remissprocessen har ytterligare ett förslag till integrationsstrategi inkommit från SD. Det
har inte behandlats av förvaltningen eller i remissförfarandet och kommunfullmäktige
har nu båda förslagen till en kommungemensam integrationsstrategi att ta ställning till.

3.3.1

Tillvaratagande av tidigare erfarenheter och lärdomar
Enligt intervjuerna har förvaltningen i framtagandet av sitt förslag till ny strategi tagit vara på erfarenheter av arbetet med kommunens integrations- och flyktingpolitiska program såsom:
•

att arbetet med att årligen upprätta handlingsplaner som komplement till programmet inte fungerat fullt ut

•

att programmet inte anger några tydliga målsättningar eller tillvägagångssätt

•

att integrationsbegreppet varit alltför otydligt och behöver konkretiseras i den
nya strategin.

•

att det för många verksamheter varit otydligt vad de bör bidra med inom ramen
för integrationsuppdraget.
behovet att betona en individuellt anpassad planering för studier och praktik.

•

3.3.2

Bedömning
Vår bedömning är att tidigare erfarenheter och lärdomar tagits tillvara i socialnämndens
uppdrag med att ta fram en övergripande integrationsplan för nyanlända.
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KPMG AB

Micaela Hedin
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1

Sammanfattning
KPMG har av Håbo kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en grundläggande
granskning av kommunstyrelsen och nämnderna samt den gemensamma lönenämnden. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.
Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen har varit att bedöma om
kommunstyrelsen, nämnderna samt den gemensamma lönenämnden på en övergripande nivå har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av
verksamheten.
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens och nämndernas ledning,
styrning, uppföljning och kontroll delvis har varit tillräckligt tillfredsställande. Den gemensamma lönenämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll har inte varit tillräckligt tillfredsställande.
Vi bedömer att:

— Kommunstyrelsens och nämndernas, förutom den gemensamma lönenämnden,
måluppfyllelse delvis varit tillfredsställande.

— Kommunstyrelsen, socialnämnden samt tekniska nämnden inte vidtagit tillräckliga

åtgärder för att anpassa verksamheten och dess kostnader till fastlagd budget.
Barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, bygg- och miljönämnden
och vård- och omsorgsnämnden vidtagit tillräckliga åtgärder för att anpassa verksamhet och ekonomi till fastlagt budget.

— Kommunstyrelsen inte har säkerställt en tillräcklig struktur för intern styrning och

kontroll avseende verksamhet och ekonomi. Barn- och utbildningen, Bygg- och miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden och
vård- och omsorgsnämnden har ett system för att säkerställa en tillräcklig intern
kontroll.

— Lönenämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll av verksamhet och ekonomi inte har varit tillräckligt ändamålsenlig och tillfredsställande. Vi bedömer att
det är väsentligt att nämnden fortsatt beslutar om styrande dokument, stärker sin
interna kontroll och överväger att ha fler än ett sammanträde under året.

Vi rekommenderar:

— Kommunstyrelsen och övriga nämnder att se över mätmetoder och mätvärden för
att säkerställa en effektiv målstyrning.

— Kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska nämnden att framöver tydliggöra
åtgärder som genomförs för att nå en budget i balans.

— Kommunstyrelsen och övriga nämnder att fortsätta utvecklingsarbetet med den interna kontrollen utifrån revisorernas granskning om intern kontroll 2020.

— Lönenämnden att säkerställa att nämndens ledning, styrning, uppföljning är ändamålsenlig och tillfredsställande.
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2

Inledning/bakgrund
KPMG har av Håbo kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en grundläggande
granskning av kommunens styrelse och nämnder. Uppdraget ingår i revisionsplanen
för år 2020.
Kommunallagen (KL 12 kap 1§) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde. Grundläggande
granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta
och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan.
Granskningen avser kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden, socialnämnden, vård- och
omsorgsnämnden samt den gemensamma lönenämnden.

2.1

Syfte
Syftet med den övergripande grundläggande granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen, nämnderna samt den gemensamma lönenämnden på en övergripande nivå
har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:

— Har kommunstyrelsen, för den egna verksamheten, och nämnderna samt den ge-

mensamma lönenämnden säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål och uppdrag?

— Har kommunstyrelsen/nämnden samt den gemensamma lönenämnden säkerställt

att den får tillräcklig uppföljning och rapportering avseende verksamhetens ekonomi
och resultat?

— Har kommunstyrelsen/nämnden samt den gemensamma lönenämnden ett system
för att säkerställa en god internkontroll?

2.2

Avgränsning
Den grundläggande granskningen är av översiktlig karaktär och syftar i huvudsak till att
ge revisorerna information om kommunstyrelsen och nämnderna samt den gemensamma lönenämnden har övergripande strukturer för styrning, uppföljning och kontroll.
De bedömningar som görs inom ramen för den grundläggande granskningen baserar
sig på de underlag som hämtats in i anslutning till avstämningar som genomförts samt
de styr- och uppföljningsdokument som upprättas löpande under året.
Den information som inhämtats inom ramen för den grundläggande granskningen och
de bedömningar som framgår av denna rapport, utgör till viss del grund för revisorernas slutliga bedömning av respektive nämnds styrning och uppföljning av fullmäktiges
mål, måluppfyllelse samt interna kontroll. Den bedömning som görs i revisionsberättelse och revisionsredogörelse grundar sig sedan i samtliga granskningsinsatser som
revisorerna genomfört under året.
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2.3

Revisionskriterier
Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens slutsatser och bedömningar. Revisionskriterier i denna granskning utgörs av:

—
—
—
—
—

2.4

Kommunallag (2017:725)
Kommunens mål och budget 2020
Reglemente för internkontroll, 2018-12-10 KF § 176
Reglementen
Övriga styrdokument

Metod
Granskning har i huvudsak skett genom dokumentstudier. För kommunstyrelsen och
nämnderna den gemensamma lönenämnden har vi gått igenom reglementen, protokoll,
verksamhetsberättelser för 2020 och andra relaterade dokument i granskningen samt
haft en avstämning med alla ordförande. Vi har även haft avstämningar med personalchefer i samband med granskningen av den gemensamma lönenämnden. Syftet har
varit att få en bild av hur styrningen ser ut i respektive verksamhetsområde.
Rapporten har skickats för faktakontroll till respektive ordförande för kommunstyrelsen
och nämnd, samt till respektive personalchef i lönenämndens samverkanskommuner.

2.5

Övergripande styrmodell Håbo kommun
Kommunen tillämpar en horisontell och tillitsbaserad styrmodell. Med utgångspunkt i
kommunens vision beslutade kommunfullmäktige (2018-12-10, §177) om tre övergripande fokusområden och mål för kommunen som gäller från 2019:

— Ett starkt lokalt näringsliv och arbetsmarknad i fokus
— Samhällsbyggnad med helhetssyn och livsperspektiv i fokus
— Mötesplatser för alla och ett engagerat föreningsliv i fokus
Kommunfullmäktiges mål omhändertas av kommunstyrelsen och kommundirektör som
tillsammans med kommunens ledningsgrupp styr och leder utvecklingsarbetet i dessa
frågor. Kommunfullmäktiges mål syftar till kommunens långsiktiga utveckling med fokus
på samhällsutveckling och demokratifrågor.
Kommunstyrelsens och övriga nämnders mål- och kvalitetsstyrning fokuserar på kommunens grunduppdrag, service och lagstyrda verksamhet. Målen finns beskrivna i respektive verksamhetsberättelse som vi tagit del av.
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Resultat av granskningen

3.1

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är enligt reglementet kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning och
ska samordna och leda planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter.

3.1.1

Målstyrning
Kommunstyrelsens utvecklingsmål och måluppfyllelse redovisas i nedanstående tabell:
Utvecklingsmål/Kritisk kvalitetsfaktor

Måluppfyllelse

Öka företagarnas nöjdhet med kommunens och bolagens fysiska och digitala bemötande

Mål helt uppfyllt

Utveckla områden för bostäder, arbetsplatser och service utifrån samhällets behov.

Mål delvis uppfyllt

Utveckla mötesplatser som stärker Håbos attraktivitet

Mål delvis uppfyllt

Ett av tre mål anses vara uppfyllt. Utifrån protokollgranskning kan vi konstatera att målen följs upp i samband med ekonomirapporterna i mars, augusti samt vid årsbokslut.
Kommunstyrelsen kan enligt vår avstämning besluta om åtgärder vid avvikelser i samband med uppföljningarna. Under 2020 har styrelsen inte beslutat om några särskilda
åtgärder som syftar till en ökad måluppfyllelse.
Bedömning
Vi bedömer att kommunstyrelsens mål är i linje med de kommunövergripande målen
och fokusområdena. Vi bedömer vidare att måluppfyllelsen delvis är tillfredsställande.

3.1.2

Ekonomi
Enligt avstämning finns en fungerande ekonomistyrningsprocess med tillräckliga underlag för att kunna följa och besluta om budget, prognos och utfall. Ekonomiska rapporter erhålls muntligt eller skriftligen vid sammanträdena.
Kommunstyrelsens utfall efter december 2020 visar en negativ avvikelse mot budget
på ca 13,5 mnkr mot budget. Det negativa resultatet beror framförallt på nedanstående
avvikelser:

— Kommunfullmäktige antog 9 december 2019 budgetram för kommunstyrelseförvalt-

ningen som innebar en kostnadsreducering med totalt 18,9 mnkr. Ett åtgärdsförslag
för kommunstyrelsens avdelningar avseende en kostnadsreducering på 10,9 mnkr
presenterades under året. Resterande åtgärder, för 8,0 mnkr, var planerade att presenteras till kommunstyrelsen i samband med den pågående organisationsöversynen våren 2020. Eftersom organisationsöversynen blev senarelagd till år 2021 presenterades inte detta åtgärdsförslag.
5
© 2021 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Public

— Avvecklingen av Håbo Marknads AB har medfört högre kostnader.
— Personalkostnaderna är 8 procent (4,7 mnkr) högre än förra året. Jämfört med budget är kostnaderna 1,3 mnkr högre vilket motsvarar 2,1 procent. Två avtal om uppsägning har ingåtts under året till en kostnad av 2,1 mnkr. Personalavdelningens
omorganisation genomfördes inte, vilket medfört 1 mnkr högre kostnad än budget.

— Övriga externa kostnader är 2 procent högre än föregående år.
Utifrån protokollgranskning kan vi konstatera att under 2020 har styrelsen inte beslutat
om några åtgärder med anledning av det prognostiserade underskottet som redovisats
till nämnden i samband med ekonomiuppföljningen.
Bedömning
Vi bedömer att kommunstyrelsen på en övergripande nivå, har säkerställt en tillräcklig
uppföljning och rapportering avseende verksamhetens ekonomi och resultat.
Vi bedömer att kommunstyrelsen inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att anpassa verksamheten och dess kostnader till fastlagd budget. Vidare bedömer vi att styrelsen framöver bör tydliggöra åtgärder som genomförs för att nå en budget i balans.

3.1.3

Intern kontroll
Granskningen visar att kommunstyrelsen inte beslutat om en intern kontrollplan för
2020. Under året har KPMG på uppdrag av kommunrevisorerna genomfört en granskning av kommunens arbete med intern kontroll. Den sammanfattande bedömningen av
granskningen var att det fanns tillräckliga styrdokument som definierar intern kontroll
inom kommunen men att arbetet brast i ändamålsenlighet och systematik.
Under 2020 har det inte aktivt genomförts en samlad riskanalys för de eventuella risker
kommunstyrelsen har i sin verksamhet.
Bedömning
Enligt kommunallagen ska nämnder ansvara för att den interna kontrollen är tillräcklig
samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.
Vi bedömer att kommunstyrelsen inte har säkerställt en tillräcklig struktur för intern styrning och kontroll avseende verksamhet och ekonomi.

3.1.4

Övrigt
Kommunfullmäktiges budgettilldelning för 2021 innebär att en effektivisering motsvarande 28,4 mnkr behöver ske under året inom kommunstyrelsens verksamheter. För
att minska underskottet kommer kommunstyrelsens förvaltning att under året se över
vilka verksamheter som kan vara lämpliga att utsättas för konkurrens.
Kommunstyrelsens förvaltning kommer att omorganiseras under 2021. Ett förslag på
omorganisation ska enligt uppgift presenteras under våren 2021.

3.2

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för grundskola, förskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, musikskola och fritidshem.
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Nämnden ansvarar även för den kommunala vuxenutbildningen, särskild utbildning för
vuxna och utbildning i svenska för invandrare.

3.2.1

Målstyrning
Nämndens utvecklingsmål och måluppföljning redogörs i nedanstående tabell:
Utvecklingsmål/Kritisk kvalitetsfaktor
Varje barn och elev får utifrån sina förutsättningar möjlighet att utveckla sina kunskaper och förmågor maximalt.

Måluppföljning
God kvalitetsnivå

Ökad måluppfyllelse avseende studieresultat.

Mål delvis uppfyllt

Elevers självledarskap kring den egna hälsan ska öka.

Inte uppfyllt

Trygg och tillgänglig lärmiljö.

Mål delvis uppfyllt

Attraktiv skolkommun.

God kvalitetsnivå

Ökad effektivitet i verksamheten.

Mål delvis uppfyllt

Säkerställa kontinuitet i verksamheten utifrån risk- och sårbarhetsanalys (RSA).

Mål helt uppfyllt

Medarbetare med hög kompetens.

God kvalitetsnivå

Attrahera och behålla kompetens.

Ingen bedömning har genomförts

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv, och ett ekonomiskt ansvar

God kvalitetsnivå

Ekonomi i balans

Mål delvis uppfyllt

Ett av elva mål/kritiskkvalitetsfaktor anses vara uppfyllda (grönmarkerade) och ett mål
bedöms inte som uppfyllt under 2020 (rödmarkerad) d.v.s. Elevers självledarskap kring
den egna hälsan ska öka. Flera av de planerade aktiviteterna har inte varit möjliga att
genomföra med anledning av coronapandemin och därför bedömer nämnden att målet
inte är uppfyllt för 2020. Nämnden har inte gjort någon bedömning av ett mål:

— Attraktiv skolkommun
Under året har ingen medarbetarundersökning genomförts vilket är förklaringen till att
inget utfall finns för året och ingen bedömning gjorts.
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Bedömning
Vi bedömer att barn- och utbildningsnämndens mål är i linje med kommunens grunduppdrag, service och lagstyrda verksamhet. Vi bedömer att måluppfyllelsen är delvis
tillfredsställande.

3.2.2

Ekonomi
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 0,4 mnkr under 2020. Resultatet mot budget förklaras bland annat av följande avvikelser:

— Minskade kostnader för skolskjutsar
— Flytt av lokalkostnader
— Nämndens kostnader, som exempelvis personalkostnader och verksamhetsköp,
överstiger budget

— Två återbetalningar av statsbidrag, likvärdig skola 2019 (1,4 mnkr) och bidrag för
yrkesvux (1,5 mnkr)

— Interna intäkter ger ett underskott på grund av att barn- och elevpeng blivit lägre än
budgeterat

Enligt avstämningar finns tydliga rutiner för ekonomistödet, men på grund av avsaknaden av en personalresurs har dessa inte efterlevts fullt ut under 2020.
I samband med månadsuppföljningen i februari 2020 gav barn- och utbildningsnämnden förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder för att få en budget
i balans. Åtgärderna redovisades i samband med delårsuppföljningen mars 2020. Av
sex förslag beslutade nämnden om två åtgärdsförslag. Uppföljning av åtgärderna rapporterades till nämnden i juni 2020. I samband med beslut om delårsrapporten (202009-30, §111) uppdrog nämnden till förvaltningen att fortsätta arbetet med att minska
nämndens prognostiserade underskott.
Bedömning
Vår bedömning är att nämnden har en tillräcklig uppföljning och rapportering avseende
verksamhetens ekonomi och resultat. Utifrån vad som framkommit av den översiktliga
grundläggande granskningen, trots att barn- och utbildningsnämnden redovisar ett
mindre underskott, bedömer vi att nämnden vidtagit åtgärder i syfte att anpassa verksamheten och dess kostnader till fastlagd budget.

3.2.3

Intern kontroll
Nämnden har beslutat om en internkontrollplan 2020-04-01 §41. Planen innehåller fem
kontrollområden.

— Resursfördelningen sker utifrån identifierade behov, uppföljning till nämnden innefattar analys av skillnader mellan skolenheter.

— Former för uppföljning och kontroll i förhållande till privata utförare inom vuxenutbildningen inklusive SFI.

— Säkerställa att det finns intern kontroll gällande ekonomi.
— Betyg och bedömning av nationella prov i grundskolan.
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— Säkerställa att arbetet med elever i behov av mer utmaningar och stimulans struktureras.

Uppföljning av kontrollerna redogörs i nämndens verksamhetsberättelse.
Bedömning
Vår övergripande bedömning är att barn- och utbildningsnämnden har ett system för att
säkerställa en tillräcklig intern kontroll.

3.2.4

Övrigt
Nämnden står inför stora utmaningar gällande behöriga lärare i både förskola och skola
på grund av stora pensionsavgångar och krav på kompetens.
Ett ökat antal barn och elever kommer att ställa högre krav på förskole- och skolplatser.
Byggnader behöver ses över och/eller byggas om.
De flesta nationella prov väntas bli obligatoriskt att genomföra digitalt inom de närmsta
åren, vilket ökar kraven på nämndens digitalisering.

3.3

Bygg- och miljönämnden
Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning beträffande
plan- och byggnadsväsendet1 och miljö- och hälsoskydd. Därutöver är nämnden tillsynsmyndighet i miljö- och hälsoskyddsfrågor enligt miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen, strålskyddslagen och smittskyddslagen med flera.

3.3.1

Målstyrning
Nämndens utvecklingsmål och måluppföljning redogörs i nedanstående tabell:
Utvecklingsmål/Kritisk kvalitetsfaktor

Måluppföljning

Förbättrad tillgänglighet

Helt uppfyllt

Rättssäker och effektiv handläggning

God kvalitetsnivå

Effektiva processer och stödverktyg

Helt uppfyllt

Utveckla samverkan internt och externt

Delvis uppfyllt

Attraktiv och trivsam arbetsplats

God kvalitetsnivå

Samtliga taxor är aktuella med rimlig kostnadstäckningsgrad

Inte uppfyllt

Innefattar inte planeringen av användningen av mark och vatten, då detta ingår i kommunstyrelsens ansvar. (Reglemente Bygg- och miljönämnden, 2020-02-04)
1
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Två av sex mål anses som helt uppfyllda (grönmarkerad) och ett mål anses inte uppfyllt
(rödmarkerad), d.v.s. Samtliga taxor är aktuella med rimlig kostnadstäckningsgrad.
Taxorna inom miljöbalkens- och livsmedelsområdena har vid uppföljningstillfället inte
beslutats om politiskt. Plan- och bygglovtaxan är överklagad och väntar på beslut från
förvaltningsrätten.
Utifrån protokollgranskning kan vi konstatera att målen följs upp i samband med ekonomirapporterna i mars, augusti samt vid årsbokslut. Under 2020 har nämnden inte beslutat om några särskilda åtgärder för att nå en högre måluppfyllelse.
Bedömning
Vi bedömer att bygg- och miljönämndens mål är i linje med de kommunövergripande
målen och satsningarna. Vi bedömer att måluppfyllelsen delvis tillfredsställande.

3.3.2

Ekonomi
Nämnden redovisar ett överskott på 3,4 mnkr. Resultatet mot budget förklaras bland
annat av följande orsaker:

— Intäkterna är omkring 27 procent högre än budget, medan utfallet av kostnaderna
är omkring 3,5 procent lägre än budgeterat. De högre intäkterna finns såväl inom
bygglov som miljö- och hälsoskydd och geodataverksamheten.

— Kostnaderna inom bostadsanpassningsbidrag är lägre än budgeterat.
Av protokollgranskningen framgår att nämnden under 2020 fått en löpande uppföljning
av verksamheternas ekonomi. Enligt avstämningar är rapporteringen tydlig och tillräcklig. Under 2020 har nämndens prognoser inte identifierat några negativa avvikelser mot
budget, vilket inte föranlett några beslut om åtgärder.
Bedömning
Vi bedömer att bygg- och miljönämnden har vidtagit tillräckliga åtgärder för att anpassa
verksamheten och dess kostnader till fastlagd budget.

3.3.3

Intern kontroll
Bygg- och miljönämndens intern kontrollplan 2020 beslutades 2020-02-18, § 16. Planen innehåller fem kontrollområden. Av granskad verksamhetsberättelse framgår att
tre av fem kontrollområden genomförts under 2020:

— GDPR: Dataskyddsförordningen inte följs.
— Bostadsanpassningsbidrag: Tillfredsställande handläggning
— Debitering sker korrekt till kund
De två riskområden som nämnden inte kontrollerat under 2020 är:

— IT-säkerhet
Processen är enligt uppföljning påbörjad, men kommer inte slutföras förrän under
första kvartalet 2021. Processen avser att tydliggöra ansvar och stödfunktioner till förvaltningens olika stödsystem.

— Beredskapsplanen för livsmedel
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Planen ska även beakta dricksvatten som livsmedel. Arbetet påbörjades inte under
2020, vilket förklaras av en omprioritering på grund av pandemin.
Nämnden är enligt avstämning inte delaktig i arbetet med riskanalysen, som ligger till
grund för den beslutade internkontrollplanen. Enligt uppgift åligger det förvaltningen att
arbeta fram en riskanalys.
Bedömning
Vår övergripande bedömning är att bygg- och miljönämnden har ett system för att säkerställa en tillräcklig intern kontroll.

3.3.4

Övrigt
Under 2021 planeras en omorganisation träda i kraft vid halvårsskiftet. Det innebär en
ny samhällsbyggnadsförvaltning där bland annat bygg- och miljönämndens verksamhet
ingår.
En av nämnden stora utmaningar är tillgången till arbetskraft. Utmaningen är att både
lyckas behålla personal och att vara en attraktiv arbetsgivare vid nyrekryteringar.

3.4

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet. Det
omfattar bland annat kommunens biblioteksverksamhet, den öppna fritidsverksamheten, kommunens idrotts-, kultur- och fritidsanläggningar samt bidrags-, pris- och stipendieverksamhet inom kultur- och fritidsområdet.

3.4.1

Målstyrning
Nämndens utvecklingsmål och måluppföljning redogörs i nedanstående tabell.
Utvecklingsmål/Kritisk kvalitetsfaktor

Måluppföljning

Översyn av lokalförsörjningen för föreningslivet

Delvis uppfyllt

Tydlig administrativ struktur

Delvis uppfyllt

Förbättrad arbetsmiljö genom systematiskt
arbetsmiljöarbete

Delvis uppfyllt

Kompetenssäkring och ledarutveckling

Helt uppfyllt

Ett av fyra mål anses vara helt uppfyllt (grönmakerat).
Utifrån protokollgranskning kan vi konstatera att målen följs upp i samband med ekonomirapporterna i mars, augusti samt vid årsbokslut. Enligt avstämning har nämnden beslutat om åtgärder vid avvikelser, vilket också styrks av genomförd protokollgranskning.
Bedömning
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Vi bedömer att kultur- och fritidsnämndens mål är i linje med de kommunövergripande
målen och satsningarna. Vi bedömer vidare att måluppfyllelsen delvis tillfredsställande.

3.4.2

Ekonomi
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 1,5 mnkr för 2020. Överskottet
beror främst på:

— Minskade utredningskostnader
— Lägre kostnader för arrangemang, simhall och bibliotek samt föreningsbidrag.
Utifrån protokollgranskning kan vi konstatera att nämnden får en regelbunden
uppföljning av ekonomin i förhållande till budget. Vid avvikelser har nämnden beslutat
om åtgärder. Exempelvis har överskottet kompenserats genom ökade kostnader för lokalanpassningar, underhåll av lokaler, kapitalkostnader och uteblivna intäkter på grund
av covidpandemin.
Bedömning
Vår bedömning är att kultur- och fritidsnämnden tillser en löpande uppföljning och rapportering avseende verksamhetens ekonomi och resultat. Vidare bedömer vi att nämnden vidtagit tillräckliga åtgärder för att anpassa verksamheten och dess kostnader till
fastlagd budget.

3.4.3

Intern kontroll
Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan för 2020 beslutades av nämnden 202006-09, § 43. I planen finns följande kontrollområden:

—
—
—
—
—
—

Det systematiska arbetsmiljöarbetet
Ändamålsenliga delegationsbeslut
Hantering av allmänna handlingar
Direktupphandlingar sker enligt regelverk
Dataskyddsförordningen följs
Skriftliga rutiner för hur externa bidrag söks

Internkontrollplanen för 2021 har arbetats fram utifrån en riskanalys som sammanställdes under en utvecklingsdag, 2020-09-11, och var ett samarbete mellan förvaltning och
nämnd.
Bedömning
Vår övergripande bedömning är att kultur- och fritidsnämnden har ett system för att säkerställa en tillräcklig intern kontroll.

3.4.4

Övrigt
Ett nytt föreningssystem ska upphandlas för att förbättra service till medborgare och
föreningar, samt ökad kontroll av bidragshandläggningen.
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3.5

Socialnämnden
Socialnämnden ansvarar bland annat över individ- och familjeomsorgsverksamhet enligt socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen
om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och annan särskild lagstiftning. Inom nämndens ansvarsområde finns även familjerådgivning, budget- och skuldrådgivning, vårdnad och umgängesrätt, mottagande och utredningar avseende ensamkommande barn,
flyktingar och andra skyddsbehövande. Nämnden har samordningsansvar för integrationsfrågor.

3.5.1

Målstyrning
Socialnämndens utvecklingsmål och måluppföljning redogörs i nedanstående tabell:
Utvecklingsmål/Kritisk kvalitetsfaktor

Måluppföljning

Inom relevanta verksamhetsområden ska
nämnden verka för att den enskildes individuella förutsättningar och möjligheter tillvaratas
för att nå självförsörjning

Delvis uppfyllt

Utveckla och förstärka förvaltningens systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete

Delvis uppfyllt

Att följa ekonomistyrprinciperna och ha en
ekonomi i balans

Mycket låg kvalitetsnivå

Genom effektivisering i förvaltningens handläggning av ansökningar skapa möjligheter
att frigöra resurser för att arbeta med socialt
arbete och stödja de personer vi finns till för.

Delvis uppfyllt

Inget mål anses vara uppfyllt. Ett av målen anses inte uppfyllt och ha mycket låg kvalitetsnivå (rödmarkerad), d.v.s. Att följa ekonomistyrprinciperna och ha en ekonomi i balans
Enligt verksamhetsberättelsen har socialnämnden inte haft möjlighet att följa ekonomistyrprincipen och lämna en redovisning i balans med budget för 2020. Se avsnittet
Ekonomi kap. 3.5.2. för en längre analys från nämnden.
Utifrån protokollgranskning kan vi konstatera att målen följs upp i samband med ekonomirapporterna i mars, augusti samt vid årsbokslut. Enligt avstämning har nämnden beslutat om åtgärder vid avvikelser, vilket också styrks av genomförd protokollgranskning.
Bedömning
Vi bedömer att socialnämndens mål är i linje med kommunens grunduppdrag, service
och lagstyrda verksamhet.
Vi bedömer att måluppfyllelsen delvis är tillfredsställande
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3.5.2

Ekonomi
Socialnämnden redovisar ett underskott mot budget på 10,5 mnkr för 2020. Underskottet avspeglar enligt verksamhetsberättelsen den konsekvensanalys som nämnden lämnade i samband med beslut om budget 2020. Trots lägre kostnader på flera områden
har nämnden inte klarat bedriva lagstadgad verksamhet inom ramen för tilldelad budget. Nämnden och förvaltningen har fört en dialog kring åtgärder men inte identifierat
några för att komma i balans med budget. Enligt verksamhetsberättelsen har socialnämnden därför bedömt det som nödvändigt att omprioritera satsningar beslutade av
kommunfullmäktige för att hantera det totala underskottet i nämndens verksamheter.
Det avser bland annat insatser inom öppenvård och förebyggande arbete.
Bedömning
Vår bedömning är att nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering avseende verksamhetens ekonomi och resultat.
Utifrån vad som framkommit av den översiktliga grundläggande granskningen bedömer
vi att nämnden inte vidtagit tillräckliga åtgärder med syfte att anpassa verksamheten
och dess kostnader till fastlagd budget.

3.5.3

Intern kontroll
Socialnämnden beslutade om en internkontrollplan 2020 vid sammanträdet 2020-0128, § 7. Inför 2020 har nämnden identifierat tre kontrollområden som bedöms som kritiska inom nämndens ansvarsområde:

— Avvikelsehantering
— Dokumentation
— Rättssäker handläggning
Genomförda kontroller har enligt verksamhetsberättelsen redovisats löpande för nämnden. Utifrån protokollgranskning kan vi konstatera att uppföljning genomfördes i september och december 2020. En åtgärdsplan för de avvikelser som bekräftats i samband med genomförda kontroller 2020 ska presenteras för nämnden tillsammans med
kvalitetsberättelsen i februari 2021.
Enligt avstämning har socialnämnden varit delaktig i arbetet med en riskanalys som ligger till grund för nämndens internkontrollplan 2021.
Bedömning
Vår övergripande bedömning är att nämnden säkerställt en struktur för intern styrning
och kontroll avseende verksamheten.

3.5.4

Övrigt
Effekter av den pågående pandemin kommer att ha fortsatt stor påverkan på kommunen. Socialnämndens ansvar för individ- och familjeomsorgen innebär att när social
ohälsa, missbruk och arbetslöshet ökar i samhället, så ökar även nämndens kostnader
för åtgärder och förebyggande insatser.
En upphandling av ett nytt verksamhetssystem påbörjas hösten 2021.
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3.6

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden ansvarar för kommunens tekniska verksamhet. Det omfattar bland
annat väg-och gaturenhållning, parkeringsövervakning, upplåtelse av offentlig plats,
hantera bidrag till enskilda vägar, samt förvaltning och nyanläggning av parker, lekplatser, grönytor, skogar och andra allmänna platser. Nämnden ansvarar även för kommunens åtaganden enligt trafikförordningen.

3.6.1

Målstyrning
Nämndens utvecklingsmål och måluppföljning redogörs i nedanstående tabell:
Utvecklingsmål/Kritisk kvalitetsfaktor

Måluppföljning

Gator, vägar, och gång- och cykelvägar ska
vara i farbart skick

Ingen bedömning

En trygg och säker trafikmiljö, god framkomlighet
Attraktiva, trygga samt socialt och ekologiskt
hållbara utemiljöer
Ändamålsenliga och sunda lokaler
Väl fungerande avfallshantering

God kvalitetsnivå
Ingen bedömning
God kvalitetsnivå
Ingen bedömning

Väl fungerande vatten- och avloppstjänster
Energieffektiva lokaler

Mycket god kvalitetsnivå
Ingen bedömning

Förbättra underhållsplaner

Delvis uppfyllt

Nytt insamlingssystem för avfallshantering

Helt uppfyllt

Gott medarbetarengagemang

Mycket god kvalitetsnivå

God personalhälsa

Låg kvalitetsnivå

En ekonomi i balans

God kvalitetsnivå

Genomföra investeringar enligt plan

Inte uppfyllt

Tre av tretton mål anses som helt uppfyllda/ av mycket god kvalitetsnivå (grönmarkerad). Två utvecklingsmål/kvalitetsfaktorer anses inte vara uppnådda/av låg kvalitetsnivå
(röd- eller orangemarkerad):

— God personalhälsa
Frisknärvaron var 87,4 procent under 2020. Enligt analysen har personalhälsan påverkats av den rådande pandemin, vilket gör det svårt att analysera resultatet.
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— Genomföra investeringar enligt plan
Av målet på 100 procent når nämnden en måluppfyllelse på 40,32 procent av genomförda investeringar. Enligt analysen har flera projekt försenats av olika anledningar,
som till exempel upphandlingar som överklagats, problem med markåtkomst och åtgärder som inte kunnat genomföras på grund av rådande pandemi.
Nämnden har inte lämnat någon bedömning i fyra utvecklingsmål/kvalitetsfaktorer:

— Gator, vägar och gång- och cykelvägar ska vara i farbart skick
Ingen SCB-undersökning genomfördes 2020, vilket gör att det inte fanns något utfall att
rapportera eller bedöma. Övriga kvalitetsfaktorer följs upp via enkäten Kritik på teknik,
som genomförs vart tredje år av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), senaste
undersökningen genomfördes 2019.

— Attraktiva, trygga samt socialt och ekologiskt hållbara utemiljöer
De kvalitetsfaktorer som följs upp via enkäten Kritik på teknik, genomförs vart tredje år
av SKR och gjorde senast 2019, och därmed har ingen bedömning genomförts 2020.
Under 2020 har förutsättningarna för gaturenhållning parkskötsel förändrats genom besparingar och effektiviseringar.
För lekplatser har ingen förändring skett i skötsel och underhåll jämfört med vid undersökningen 2019.

— Väl fungerande avfallshantering
Då ingen SCB-undersökning genomfördes 2020 finns inget utfall att rapportera och
därmed har ingen bedömning genomförts 2020.

— Energieffektiva lokaler
Ett önskemål har varit att mäta förbrukningen av vatten i fastighetsavdelningens objekt
och främst i de verksamheter som bedöms vara storförbrukare, exempelvis produktionsköken. För att mätning ska kunna ske krävs undermätare vilket saknas idag.
Nämndens mål följs upp i samband med ekonomirapporterna i mars, augusti samt vid
årsbokslut. Under 2020 har nämnden inte beslutat om några särskilda åtgärder för att
nå en högre måluppfyllelse.
Bedömning
Vi bedömer att tekniska nämndens mål är i linje med kommunens grunduppdrag, service och lagstyrda verksamhet. Vi bedömer vidare att måluppfyllelsen delvis är tillfredsställande.

3.6.2

Ekonomi
Tekniska nämnden redovisar ett underskott på 5,1 mnkr. Enligt nämnden beror underskottet främst på:

— Att fastighetsavdelningen, genom ett politiskt beslut, debiteras kostnader för paviljonger som används av barn- och utbildningsförvaltningen vid Viby- och Futurum
skolan. Kostnaderna för paviljongerna uppgår till 8,6 mnkr.
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— De taxefinansierade verksamheterna VA och avfall redovisar ett lägre uttag från

VA- respektive avfallsfonden än budgeterat med totalt 2,4 mnkr.
Utifrån protokollgranskning kan vi konstatera att målen följs upp i samband med ekonomirapporterna i mars, augusti samt vid årsbokslut. Enligt avstämning beslutar nämnden
om analys, utredning och åtgärder vid ekonomiska avvikelser. Utifrån protokollgranskning kan vi inte se att nämnden beslutat om några åtgärder under 2020, trots att nämnden redovisade ett prognostiserat underskott vid samtliga ekonomiuppföljningar under
året.
Bedömning
Vår bedömning är att nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering avseende verksamhetens ekonomi och resultat.
Utifrån vad som framkommit av den översiktliga grundläggande granskningen bedömer
vi att nämnden inte vidtagit tillräckliga åtgärder med syfte att anpassa verksamheten
och dess kostnader till fastlagd budget.

3.6.3

Intern kontroll
Tekniska nämnden beslutade om en intern kontrollplan 2020-04-23 (§ 53). Enligt intervjuade sammanställdes en riskanalys genom ett samarbete mellan nämndens ordförande, förvaltningschef och enheterna inom nämndens verksamhetsområde. Förslag till
plan diskuterades därefter i nämndens presidium innan det fastställdes i nämnden.
Nämnden har vid uppföljning av internkontrollen för verksamheterna gata/park, fastighet, lokalvård, avfall och VA konstaterat att:

— Ingångna ramavtal som rör den tekniska verksamheten följs i hög grad. Endast i ett
fåtal fall har avtalsbrott skett. Detta har hanterats i organisationen.

— Avtal med entreprenörer följs upp för att säkerställa att de levererar enligt avtal för
driftentreprenader.

— Återkoppling och genomförande av politiska uppdrag har förbättrats under 2020.

Gamla uppdrag har eller ska avslutas, alternativt flyttas över till annat uppdrag. Nya
uppdrag genomförs eller återkopplas i tid.

En rapport av genomförda kontroller lämnas till nämnden i samband med ekonomirapporterna i mars, augusti och vid årsbokslut.
Bedömning
Vår övergripande bedömning är att nämnden säkerställt en struktur för intern styrning
och kontroll avseende verksamheten.

3.6.4

Övrigt
Under 2021 kommer tekniska förvaltningen utvecklas och förändras för att bli en ny organisation för samhällsbyggnad tillsammans med bygg, miljö, plan - och exploatering.
Fastighet och lokalvård tillhör från årsskiftet 2021 kommunstyrelsens förvaltning,
centralt stöd och service.
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3.7

Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden har kommunens hälso- och sjukvårdsansvar som vårdgivare enligt hälso- och sjukvårdslagen. Nämnden har bland annat till uppgift att inom
kommunen svara för omsorg om äldre- och funktionsnedsatta enligt socialtjänstlagen
(SoL) och omfattande särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre
människor. Nämnden ansvarar även för hemtjänst, hemsjukvård, dagverksamhet till
äldre och personer med funktionsnedsättningar, stöd och insatser till personer med
funktionsnedsättning enligt lagen om stöd och servicetill vissa funktionshindrade (LSS).

3.7.1

Målstyrning
Nämndens utvecklingsmål och måluppföljningen redogörs i nedanstående tabell:
Utvecklingsmål/Kritisk kvalitetsfaktor

Måluppföljning

Utveckla nämndens arbete med att skapa
möjligheter för den enskilde att tillvarata sina
egna förmågor.

Delvis uppfyllt

Kvalitetssäkrad dokumentation i individärenden inom nämndens verksamheter

Delvis uppfyllt

Utveckla och förstärka nämndens systematiska kvalitet- och utvecklingsarbete

Delvis uppfyllt

Inget mål anses vara uppfyllt.
Utifrån protokollgranskning kan vi konstatera att målen följs upp i samband med ekonomirapporterna i mars, augusti samt vid årsbokslut. Om en avvikelse föranleder behov
av åtgärd uppdrar nämnden åt förvaltningen att direkt vidta åtgärder eller arbeta fram
en åtgärdsplan för redovisning och beslut vid kommande nämndssammanträde. Utifrån
protokollgranskningen kan vi inte se att nämnden beslutat om några särskilda åtgärder
för att nå en högre måluppfyllelse.
Bedömning
Vi bedömer att vård- och omsorgsnämndens mål är i linje med kommunens grunduppdrag, service och lagstyrda verksamhet. Vi bedömer vidare att måluppfyllelsen delvis är
tillfredsställande.

3.7.2

Ekonomi
Nämnden redovisar ett överskott mot budget med cirka 21,4 mnkr för 2020. Överskottet beror bland annat på:

— Ökade statsbidrag till följd av Covid-19
— Staten har under året ersatt sjuklöner vilket påverkar de externa intäkterna positivt
med cirka 4,5 miljoner kronor.

— De externa intäkterna för måltider är lägre än budgeterat till följd av covid-19, som

medfört stängd restaurang under stor del av året samt delvis reducerat antal vårdplatser.
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— De interna intäkterna är lägre jämfört med budget och ungefär i nivå med föregå-

ende års utfall. De lägre interna intäkterna beror till stor del på lägre volymer kommunal hemtjänst än förväntat.

— Kostnaden för särskilt boende äldre är lägre på grund av försenad upphandling av
boendeplatser och ett lägre avtalspris.

— Korttidsboende för barn och unga enligt LSS visar markant lägre kostnader till följd
av senarelagda insatser till följd av covid-19, men också avböjda insatser.

— Färdtjänst redovisar ett överskott till följd av lägre resande nästintill enbart orsakat
av covid-19.

Nämnden redovisar högre kostnader för förbrukningsmaterial i form av skyddsutrustning som behövt köpas in för att möta oförutsägbarheten under pandemin vad gäller
både tillgång på skyddsmaterial och förväntad förbrukning. Jämfört med föregående år
är kostnaderna för skyddsmaterial högre.
Vård- och omsorgsnämnden får en regelbunden rapportering och uppföljning av
ekonomin i förhållande till budget. Enligt avstämning anses rapportering avseende såväl frekvens som kvalitet vara god. Vid avvikelser beslutar nämnden om åtgärder. Om
det däremot inte finns något åtgärdsbehov, så protokollförs att nämnden informerats
om den ekonomiska uppföljningen. Detta styrks av genomförd protokollgranskning.
Bedömning
Vår bedömning är att vård- och omsorgsnämnden tillser en löpande uppföljning och
rapportering avseende verksamhetens ekonomi och resultat. Vidare bedömer vi att
nämnden vidtagit tillräckliga åtgärder för att anpassa verksamheten och dess kostnader till fastlagd budget för 2020 samt att överskottet sammantaget är effekter av covid19.

3.7.3

Intern kontroll
Vård- och omsorgsnämnden beslutade om en intern kontrollplan 2020-01-28, § 4.
Nämndens presidium har utifrån en riskanalys identifierat tre risker som bedöms som
kritiska inom nämndens ansvarsområde. Riskanalysen är gjord utifrån modellen sannolikhet multiplicerat med den konsekvens för de riskområden som identifierats. De tre
processerna som hanterades inom ramen för intern kontroll 2020 var:

— Dokumentation
— Avvikelsehantering
— Verkställighet av gynnande beslut
På grund av coronapandemin beslutade nämnden att senarelägga vissa delar av planens kontroller. Utförda kontroller har redovisats för nämnden och beslut om åtgärder
har tagits utifrån dessa.
Vård- och omsorgsnämnden har arbetat fram en bruttorisklista där ett flertal riskområden identifierats och som nu ligger till grund för nämndens internkontrollplan 2021.
För år 2021 har nämnden beslutat att redovisning av samtliga internkontroller ska ske i
december månad, med undantag för stora brister som ska rapporteras om direkt. En
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åtgärdsplan baserad på genomförda kontroller redovisas i ett eget avsnitt i den årliga
kvalitetsberättelsen.
Bedömning
Vår övergripande bedömning är att nämnden säkerställt en struktur för intern styrning
och kontroll avseende verksamheten.

3.7.4

Övrigt
Vård och omsorgsnämnden kommer även fortsättningsvis att påverkas av den rådande
pandemin. Vaccinationerna som ska genomföras under 2021 kommer att medföra behov av stora arbetsinsatser i flera verksamheter.
Resvanorna med färdtjänst och riksfärdtjänst har kraftigt förändrats under rådande
pandemi. Nämnden och förvaltningens bedömning är att resandet kommer att återgå
till ett normalläge från och med år 2022.
Nämnden och förvaltningen ser ett fortsatt stort behov av att systematiskt följa och utveckla kvaliteten inom nämndens verksamhetsområden. Upphandling av nytt verksamhetssystem beräknas starta under hösten 2021.

3.8

Lönenämnden
Håbo kommun ingår tillsammans med Salem och Trosa kommuner, från och med den
1 januari 2020, i en gemensam lönenämnd. Håbo och Trosa kommuner har ingått i
denna gemensamma lönenämnd sedan 1 november 2005. Syftet med nämnden är att
samverka kring löneadministrationen.

3.8.1

Styrning, kontroll och uppföljning
Håbo kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Håbo kommuns organisation. Utöver vad som följer av lag gäller reglementet, samt ett mellan
kommunerna ingånget samverkansavtal för den gemensamma nämnden.
Verksamhetsåret 2020 började med att samverkanskommunerna genomförde en uppgradering av lönesystemet. Den rådande pandemin ska enligt avstämningen bidragit till
stora utmaningar för utbildning och introduktion av det nya systemet. Utöver det har det
varit stora problem med systemet då leverantören inte uppges ha levererat det som utlovats. Problemen har enligt avstämning inneburit både långa handläggningstider och
hög frustration.
Kommunikationen mellan samverkanskommunerna sker bl.a. via personalcheferna och
upplevs av de intervjuade fungera väl.
Enligt avstämningar har det inte genomförts några riskanalyser inför 2020. Nämnden
har inte beslutat om någon verksamhetsplan eller intern kontrollplan för 2020. I nämndens reglemente framgår att nämnden ska sammanträda minst en gång per år. Vi konstaterar att lönenämnden haft ett sammanträde, i enlighet med reglementet, under
2020 och då i december.

Enligt personalchefen i Håbo kommun har ett arbete pågått under 2020 för att ta fram
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verksamhetsplan och övriga styrande dokument för att stärka nämndens ledning, styrning och uppföljning.
En ekonomisk uppföljning ska enligt reglementet, till respektive kommunfullmäktige i de
samverkande kommunerna, ske i samband med årsredovisningen. Uppföljningen ska
innehålla en rapport om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är. Utifrån protokollgranskning kan vi konstatera att nämnden inte genomfört
detta under 2019. Årsredovisningen 2020 är vid granskningstillfället inte hanterad av
kommunfullmäktige.
Bedömning
Nämnderna ska enligt kommunallagen se till att verksamheten bedrivs i enlighet med
de bestämmelser, mål och riktlinjer som finns för verksamheten, som fullmäktige har
bestämt eller de bestämmelser i lag som gäller för verksamheten. Nämnden ska tillse
en tillräcklig intern kontroll samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande
sätt.
Vidare ska fullmäktige behandla minst en delårsrapport som upprättats i enlighet med
lagen om kommunal bokföring och redovisning. En årsredovisning ska lämnas över till
fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som
redovisningen avser.
Utifrån genomförd grundläggande granskning bedömer vi att lönenämndens ledning,
styrning, uppföljning och kontroll av verksamhet och ekonomi inte har varit tillräckligt
ändamålsenlig och tillfredsställande. Vi bedömer att det är väsentligt att nämnden fortsatt beslutar om styrande dokument, stärker sin interna kontroll och överväger att ha
fler än ett sammanträde under året.

KPMG

Anna Hammarsten
Micaela Hedin
Kundansvarig

Anna Hammarsten
Verksamhetsrevisor
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1

Sammanfattning
Vi har av Håbo kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur kommunstyrelsen styr
och följer att kommunens arbetsmiljöarbete uppfyller lagar, föreskrifter och interna
styrdokument. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.
Arbetsgivarpolitiken berör bland annat arbetsmiljö, hälsa, jämställdhet, mångfald,
lönepolitik och ledarfrågor. Hur kommunen agerar och uppfattas som arbetsgivare till
exempel anställningsvillkor, arbetsmiljö m.m. är mycket betydelsefulla faktorer för hur
kommunen ska lyckas att rekrytera och behålla personal med rätt kompetens samt
motverka ohälsa och sjukfrånvaro hos medarbetarna.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt ett
ändamålsenligt arbetsmiljöarbete med fokus på hur kommunen hanterar Coronapandemin utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.
Kommunstyrelsen har i sin roll som anställningsmyndighet för samtliga medarbetare i
kommunen och ett övergripande ansvar för medarbetarfrågorna och för att säkerställa
att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar i hela kommunen.
Enligt vår bedömning har kommunstyrelsen inte tagit detta ansvar då det saknas
övergripande styrdokument för det systematiska arbetsmiljöarbetet, uppföljningar av
hur det bedrivs i kommunen samt mål och handlingsplaner för arbetsmiljön.
Vi kan konstatera att nämnderna har på olika sätt tagit sitt arbetsmiljöansvar och
utformat egna rutiner och arbetssätt för arbetsmiljöarbetet. Det är positivt att
nämnderna har gjort detta trots avsaknad av stöd från centrala rutiner och riktlinjer.
Enligt vår bedömning har kommunen förstärkt sitt arbetsmiljöarbete under pandemin.
Vi ser särskilt positivt på att det genomförts kontinuerliga riskbedömningar och
rapportering till ledningsgrupper och krisledningsnämnd.
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen brister i sin styrning och
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet vilket är otillfredsställande. Det finns
en tydlig ambition från kommunledningen att styra upp och stärka det systematiska
arbetsmiljöarbetet, vilket innebär att det finns förutsättningar att komma till rätta med de
brister som finns i dag.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att:
‒

Utforma en struktur med rutiner och riktlinjer för det systematiska
arbetsmiljöarbetet för hela kommunen.

‒

Säkerställa att det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete i
kommunstyrelsens egna förvaltning.

‒

Ta fram mål för arbetsmiljön med tillhörande handlingsplaner.

‒

Säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp regelbundet och
inte endast i samband med årsredovisningen samt formulera vad som ska ingå
i uppföljningen.
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‒

Informera och utbilda nämnder och förvaltningar i systematiskt
arbetsmiljöarbete och hur det ska bedrivas i Håbo kommun i enlighet med
gemensamma rutiner och riktlinjer. Vi ser också som en fördel om utbildningar
genomförs tillsammans med fackliga företrädare.

‒

Säkerställa att det finns en dokumenterad ansvarsfördelning av
arbetsmiljöuppgifterna för alla som har detta ansvar.
Besluta och dokumentera vilka krav som ska ställas på kompetens innan en
chef erhåller ansvar för arbetsmiljöuppgifterna.
Inventera och dokumentera vilken utbildning cheferna har i arbetsmiljöfrågorna.
Ta fram en rutin för att dokumentera vilka arbetsmiljöutbildningar cheferna
genomgår.

‒
‒
‒
‒

Tillsammans med de fackliga organisationerna ta fram och dokumentera vilka
förutsättningar som ska gälla för de fackliga företrädarna till exempel planering
av facklig tid.
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2

Inledning/bakgrund
Vi har av Håbo kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur kommunstyrelsen styr
och följer att kommunens arbetsmiljöarbete uppfyller lagar, föreskrifter och interna
styrdokument. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.
Arbetsgivarpolitiken berör bland annat arbetsmiljö, hälsa, jämställdhet, mångfald,
lönepolitik och ledarfrågor. Hur kommunen agerar och uppfattas som arbetsgivare till
exempel anställningsvillkor, arbetsmiljö mm. är mycket betydelsefulla faktorer för hur
kommunen ska lyckas att rekrytera och behålla personal med rätt kompetens samt
motverka ohälsa och sjukfrånvaro hos medarbetarna.
Det är de förtroendevalda som ska sätta mål och dra upp riktlinjer. Chefer och övriga
medarbetares ansvar är att verkställa detta. Det är ytterst viktigt att ansvars- och
rollfördelningen är tydlig. HR-avdelningens kompetens och stöd är av yttersta vikt för
att ansvariga chefer ska ha förutsättningar för att kunna ta sitt arbetsgivaransvar i
enlighet med lagar, föreskrifter samt kommunens mål och styrdokument.
Under 2020 har den pågående Coronapandemin medfört en kraftigt ökad belastning på
anställda i kommunen. Det gäller särskilt inom vård- och omsorgsverksamheten men
även inom andra verksamhetsområden. Förutom de utmaningar som pandemin
innebär i form av ökad arbetsbelastning inom vissa verksamheter medför också den
nya situationen bland annat en högre sjukfrånvaro, nya rutiner för att minska
smittspridning och risk för övertid och/eller att planerad ledighet dras tillbaka.
Pandemin har också i hög utsträckning inneburit en psykisk påfrestning på de anställda
på grund av oro för smittspridning. Sammantaget innebär detta att den fysiska, sociala
och organisatoriska arbetsmiljön kan påverkas.
Håbo kommuns revisorer bedömer att det är av stor betydelse att det finns en
tillfredsställande styrning och uppföljning av arbetsmiljöarbetet. I granskningen kommer
särskilt fokus att ligga på hur kommunen hanterar pandemin utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.

2.1

Syfte och revisionsfråga
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt ett
ändamålsenligt arbetsmiljöarbete med fokus på hur kommunen hanterar Coronapandemin utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.
Vi har därför granskat:
•

Om styrelse, nämnder och har fastställda mål för arbetsmiljön?
o

Dokumenterade handlingsplaner kopplade till målen?

•

Om det finns styrdokument, rutiner och riktlinjer (med särskilt fokus på riktlinjer
och rutiner för organisatoriska och social arbetsmiljö, tillbud) för hur kommunen
ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete?

•

Om kommunen har policy eller motsvarande för att klargöra att kränkande
särbehandling inte accepteras i kommunen?
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•

Om utbildningsinsatser har gjorts för att säkerställa att alla som har ett
arbetsmiljöansvar har tillräcklig kompetens avseende arbetsmiljöarbetet i
allmänhet?

•

Om fackliga företrädare uppfattar att kommunstyrelse, nämnder och bedriver ett
tillfredställande systematiskt arbetsmiljöarbete?
Om fackliga företrädare uppfattar att det är ett bra samarbete mellan de
fackliga företrädarna och kommunen?

o

Finns utsedda skyddsombud?

•

Om kommunstyrelsen har ett systematiskt angreppsätt kring arbetsmiljöfrågor,
personalomsättning och sjukfrånvaro?

•

Om kommunstyrelsen och nämnder har vidtagit särskilda åtgärder med
anledning av Coronapandemin?

•

2.2

o

o

Har arbetsmiljöarbetet förstärkts med anledning av pandemin?

o

Vilka förebyggande åtgärder har vidtagits?

o

Har särskilda riskbedömningar för arbetsmiljön gjorts?

o

Finns ett system för att kontinuerligt fånga upp risker?

o

Vilka risker har identifierats?

o

Vilka åtgärder har vidtagits med anledning av identifierade risker?

Vilka särskilda uppföljningar av arbetsmiljön gör kommunstyrelsen och nämnder
under pandemin.

Revisionskriterier
Följande revisionskriterier är aktuella:
•

Arbetsmiljölagen

•

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 – Systematiskt arbetsmiljöarbete

•

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4 – Organisatorisk och social arbetsmiljö

Kommunens fastställda styrdokument avseende arbetsgivaransvaret med fokus på
arbetsmiljö.

2.3

Metod
Granskningen har genomförts genom:

— Dokumentstudier av relevanta dokument
— Intervjuer med berörda tjänstemän däribland kommundirektör, förvaltningschefer,
HR-chef, ordförande i kommunstyrelsen samt fackliga företrädare för Kommunal,
Vårdförbundet och Vision.
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Samtliga intervjuade har getts möjlighet att faktakontrollerna rapporten.

3

Resultat av granskningen

3.1

Arbetsmiljöarbetet i Håbo kommun

3.1.1

Styrning och ansvar för arbetsmiljöfrågorna
I Reglemente för kommunstyrelsen, antaget av fullmäktige 2020-02-24, § 21, fastslås
att kommunstyrelsen ska vara anställningsmyndighet för all personal inom kommunen.
Kommunstyrelsen är därmed ansvarig för kommunens personalpolitik och frågor som
rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.
Vidare framgår det i Reglemente för Håbo kommuns nämnder, antaget av fullmäktige
2020-04-14, §37, att varje enskild nämnd ansvarar för det systematiska
arbetsmiljöarbetet vars grunder regleras i Arbetsmiljölagen.
I Budget 2020, plan 2021–2022, antagen av KF, Dnr 2019/00336, fastslås följande som
en del i Håbo kommuns vision
”Vi ska vara Hållbara Håbo och sträva mot jämlikhet och delaktighet.”
I Håbo kommuns medarbetarpolicy, antagen av fullmäktige 2019-09-30 § 133, fastslås
att relationen mellan Håbo kommun som arbetsgivare och medarbetare i kommunen.
Policyn tar avstamp i fullmäktiges vision, Hållbara Håbo, en strävan mot jämlikhet och
delaktighet. Den beskriver medarbetarens likväl arbetsgivarens förhållningssätt till olika
situationer så som kompetensutveckling, diskriminering, respekt och återkoppling.
Likaså fastställs att medarbetare och arbetsgivare arbetar aktivt för ett hållbart
medarbetarengagemang och en god arbetsmiljö i vilken samtliga individer trivs,
utvecklas och är stolta över sitt arbete.
Medarbetarpolicyn utgör även arbetsmiljöpolicy samt policy för arbetsanpassning och
rehabilitering.
I vår granskning framkommer det att från kommunstyrelsen inte finns någon
övergripande styrning gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter till förvaltningarnas
chefer. Dock framgår det i våra intervjuer med förvaltningscheferna att denna styrning
istället finns ute i respektive förvaltning.

3.1.1.1

Bedömning
Enligt vår bedömning finns det genom kommunstyrelsens och nämndernas
reglementen en tydlig och dokumenterad ansvarsfördelning när det gäller det politiska
ansvaret för att arbeta md det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Det saknas dock en övergripande styrning av hur ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna
ska fördelas ut från ansvarig styrelse/nämnd till förvaltningarnas chefer vilket är en
brist.
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3.1.2

Kommunstyrelsens och nämndernas styrning och uppföljning av
arbetsmiljöfrågorna
Kommunstyrelsen har i sin budget och verksamhetsplan för 2020 inte fastställt några
mål avseende medarbetare eller arbetsmiljö. De har inte heller brutit ner fullmäktiges
vision avseende ett hållbart Håbo och strävan mot jämlikhet och delaktighet.
Av vad som framgår i reglemente för kommunens nämnder har varje enskild nämnd
ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta återspeglas i samtliga nämnders
budget och verksamhetsplan för 2020. Nämnderna har för 2020 antagit perspektiv,
kritiska kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål avseende medarbetare och arbetsmiljö i
sina budget och verksamhetsplaner. Till de kritiska kvalitetsfaktorerna finns det i
många fall kvalitetsmått och för utvecklingsmålen finns det nyckelindikatorer. Vi
redovisar perspektiv, kritiska kvalitetsfaktorer, utvecklingsmål samt
kvalitetsmått/nyckelindikatorer.
Nämnd

Perspektiv

Barn- och
utbildningsnämnden

Verksamhet

Barn- och
utbildningsnämnden

Barn- och
utbildningsnämnden

Kritisk
kvalitetsfaktor

Utvecklingsmål

Kvalitetsmått/
nyckelindikator

Ökad effektiv i
verksamheten

•

Antal (st.) enheter som
har ett systematiskt
arbete och nedskrivna
rutiner gällande
arbetsmiljön

•

Antal (st.) enheter som
har ett systematiskt
arbete och nedskrivna
rutiner gällande miljö
och hälsa

•

Rutiner och
organisation för krisoch beredskap finns
på samtliga nivåer i
organisationen

•

Minst två
kontinuitetsplaner
färdigställs per å

•

Heltidstjänster med
förskollärarlegitimation
, kommunal regi, andel
(%)

•

Lärare (heltidstjänster)
med lärarlegitimation
och behörighet i minst
ett ämne i grundskola,

Säkerställa
kontinuitet i
verksamheten
utifrån risk
och
sårbarhetsana
lys (RSA)

Verksamhet

Medarbetare

Medarbetare
med hög
kompetens
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kommunala skolor,
andel (%)

Bygg- och
miljönämnden

Medarbetare

Attraktiv och
trivsam
arbetsplats

•

Lärare (Årsarbetare)
med lärarlegitimation
och behörighet i minst
ett ämne i
gymnasieskola,
kommunala skolor,
andel (%)

•

Personalomsättning
(%)

•

Andel (%) sjukfrånvaro
totalt

•

Medarbetarenkät
(nöjda medarbetare)

•

Korttidsfrånvaro

•

Andel medarbetare
som nyttjat
friskvårdsbidraget

Kultur- och
fritidsnämnden

Verksamhet

Tydlig
administrativ
struktur

•

Arbetsmiljöplan

Kultur- och
fritidsnämnden

Medarbetare

Förbättrad
arbetsmiljö
genom
systematiskt
arbetsmiljöarb
ete

•

Systematiskt
arbetsmiljöarbete

Socialnämnden

Medarbetare

Behålla den
kompetens
som finns
inom
nämndens
verksamheter

Tekniska
nämnden

Medarbetare

Gott
medarbetar
engagemang

•

Medarbetarindex

Tekniska
nämnden

Medarbetare

God
personalhälsa

•

Frisknärvaro

-
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3.1.2.1

Tekniska
nämnden

Medarbetare

God
personalhäls
a - öka
frisknärvaron
inom
Lokalvården

Vård och
omsorgsnämnden

Medarbetare

God
arbetsmiljö

Vård och
omsorgsnämnden

Medarbetare

Lärande miljö

Vård och
omsorgsnämnden

Medarbetare

Kompetenta
och
engagerade
medarbetare

•

Frisknärvaro

Bedömning
Vi kan konstatera att samtliga nämnder har formulerat kritiska kvalitetsfaktorer eller
utvecklingsmål för medarbetare som har bärning på arbetsmiljön. Av kommunens sex
nämnder är det endast två nämnder som beslutat om utvecklingsmål som handlar om
medarbetare och berör arbetsmiljö, barn och utbildningsnämnden samt kultur- och
fritidsnämnden. De utvecklingsmål som de två ovan nämnda nämnderna beslutat anser
vi vara tydligt formulerade, har en tydlig strategi för att uppnå målet samt relevanta
nyckelindikatorer kopplade till sig för att kunna mäta utfallet.
I de fall nämnden endast har formulerat kritiska kvalitetsfaktorer gällande medarbetare
som har beröring på arbetsmiljöarbetet är dessa i flera fall inte så tydligt formulerade
och det är inte alltid kopplat kvalitetsmått till dessa vilket gör att de ej blir mätbara.
Vi anser att det är positivt att samtliga nämnder behandlar medarbetare och arbetsmiljö
i sina budget och verksamhetsplaner. Dock anser vi att, med bakgrund i att nämnden
är ansvarig för det systematiska arbetsmiljöarbetet, borde det finnas utvecklingsmål för
samtliga nämnder gällande medarbetare och arbetsmiljö. Det är även av stor vikt att
dessa går att mäta för att säkerställa resultatet.
Vi kan konstatera att kommunstyrelsen vare sig har fattat några mål eller på annat sätt
benämnt medarbetare med bäring på arbetsmiljö i deras budget och verksamhetsplan.
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för alla medarbetare i kommunen och har
ett övergripande ansvar för medarbetarna i kommunen. De har dessutom
arbetsmiljöansvaret för de anställda i kommunstyrelsens förvaltning. Vi anser därför att
styrelsens bristande styrning och uppföljning av medarbetarfrågorna är allvarlig.
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3.1.3

Systematiskt arbetsmiljöarbete
De övergripande styrdokumenten för arbetsmiljöarbetet finns samlade och tillgängliga
för organisationen på kommunens intranät. Vi har tagit del av följande styrdokument
avseende arbetsmiljöarbetet:
Dokument

Antaget

Medarbetarpolicy

Kommunfullmäktige 2019-09-30 § 133

Sjukfrånvaro och rehabilitering

2013-09-18

Arbetsplatsträffar-riktlinjer

2010-04-28 Reviderad 2010-11-11

Våld och hot

2012-01-09

Samverkansavtal i Håbo kommun

2008-02-01

Kommentarer och riktlinjer för tillämplig
av Håbo kommuns samverkansavtal

2013-02-20

Medarbetarpolicyns syfte beskrivs enligt nedan
”Policyn beskriver kommunens förhållningssätt för att skapa attraktiva arbetsplatser
som kännetecknas av jämlikhet och delaktighet, eget ansvarstagande och fortlöpande
utveckling av såväl verksamheten som den egna kompetensen samt för lönebildning
och lönesättning.”
Policyn antogs av kommunfullmäktige 2019-03-30 §133 och ligger till grund för
kommunens arbetsmiljöarbete. När den trädde i kraft ersatta den ett flertal tidigare
versioner av policys, riktlinjer och rutiner så som den tidigare arbetsmiljöpolicyn.
Medarbetarpolicyn är av övergripande karaktär och sätter förhållningssättet för
arbetsmiljöarbetet. För sammanfattning av medarbetarpolicyn se kapitel 3.1.1.
Som komplement till medarbetarpolicyn finns nedan riktlinjer och rutiner:
•

Rehabilitering och sjukfrånvaro

•

Arbetsplatsträffar-medarbetare- bisyssla

•

Samverkansavtal- arbetsmiljö- likabehandling

•

Personförmåner

•

Uppvaktning av anställda och förtroendevalda inklusive julklappar

•

Rökfri arbetsmiljö och arbetstid

•

Kompetensbaserad rekrytering
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•

Regler för pälsdjur i kommunens lokaler

•

Regler för pensionsförmåner

I intervjuer med HR-chef samt kommundirektören framgår att de upplever att det finns
en avsaknad av styrdokument och rutiner upprättade för hela kommunen. Detta menar
HR-chefen medför att stödet till förvaltningarna blir bristande då de inte har tillgång
centralt upprättade styrdokument och rutiner att använda som stöd i det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
I våra intervjuer med HR-chef och kommundirektör samt KSO framhålls att
arbetsmiljöarbetet har varit underprioriterat under flera år men kommunen har nu via
HR-enheten påbörjat ett arbete med att se över arbetsmiljöarbetet i syfte att främja och
säkerställa ett systematiskt arbetsmiljöarbete. De styrdokument som legat till grund för
arbetsmiljöarbetet kommer att revideras och likaså kommer det att i samråd med
fackförbunden att tas fram förslag på nytt samverkansavtal.
Vi har i granskningen kunnat notera att det inte finns något särskilt styrdokument för
organisatoriskt och systematiskt arbetsmiljöarbete.
Nämnder och förvaltningar
I våra intervjuer med förvaltningscheferna framkommer att flera av
nämnderna/förvaltningarna har upprättat egna riktlinjer och rutiner för det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Nedan följer en sammanfattning av hur det systematiska
arbetsmiljöarbetet bedrivs i kommunstyrelse och nämnder med tillhörande
förvaltningar:
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har, förutom det övergripande ansvaret för arbetsmiljöarbetet i
kommunen, ett arbetsmiljöansvar för de anställda i kommunstyrelsens förvaltning. Vi
kan konstatera att kommunstyrelsen inte tagit sitt ansvar för det systematiska
arbetsmiljöarbetet då det inte finns några dokumenterade rutiner för att undersöka och
följa upp arbetsmiljön.
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden är en relativt ny nämnd vilket innebär att de nyligen har
genomfört ett arbete med att ta fram arbetssätt och rutiner. I intervju med
förvaltningschef framkommer att de har använt sig av HR-chefen för stöd och guidning
vid framtagande av nya arbetsmiljödokument för förvaltningen. Arbetsmiljöplan 2020,
antagen av kommunfullmäktige 2020-06-04 §44, ligger till grund för hur
arbetsmiljöarbetet inom nämndens verksamhetsområde ska bedrivas. Syftet med
arbetsmiljöplanen är att skapa en tydlighet och struktur i förvaltningens
arbetsmiljöarbete samt bidra till en enhetlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet.
I arbetsmiljöplanen har nämnden för perioden 2020 fastställt fem specifika
arbetsmiljömål samt en aktivitetsplan med arbetsåtgärder som respektive verksamhet
kommer att genomföra i syfte att uppfylla de fem arbetsmiljömålen.
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Som stöd i arbetsmiljöarbetet använder förvaltningen ett årshjul för när olika aktiviteter
ska genomföras.
Socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden
Socialförvaltningen servar både socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden och
kommer därför att redovisas gemensamt.
I samband med byte av förvaltningschef 2019 genomfördes en total omorganisation av
socialförvaltningen, den nya organisationen trädde i kraft den 1 januari 2020.
Inom socialnämnden arbetar de med arbetsmiljön utifrån de centralt upprättade
styrdokumenten. Enligt förvaltningschef för socialförvaltningen är arbetsmiljöansvaret
tydlig delegerat nedåt i förvaltningen. Dock uppger han att det är lite otydligt kring vem
det är som äger de olika frågorna och hur rapportering ska ske samt att det finns en
osäkerhet till hur de system som finns fungerar. I vår intervju framkommer att
förvaltningen upplever att de gör det som de ska och följer de styrdokument som finns
men att det från centralt håll och då främst från HR-avdelningen är otydligt i hur det
systematiska arbetsmiljöarbetet ska genomföras.
Bygg- och miljönämnden
Bygg och- miljönämnden har den minsta förvaltningen i kommunen och har i och med
det inte stora arbetsgrupper att ha ansvar över. De bedriver arbetsmiljöarbetet i linje
med de centralt beslutade styrdokumenten. De har även upprättat egna rutiner som är
specifika för bygg- och miljöförvaltningen exempelvis rutin för kränkande särbehandling
och rutin för hot och våld.
Förvaltningen tar årligen fram en handlingsplan för arbetsmiljö och hälsa, mångfald och
jämställdhet i vilken aktiviteter och åtgärder som ska genomföras under den aktuella
perioden fastställs. Uppföljning av planen sker i samverkansgrupp och redovisas i stort
som del i delårsuppföljningen.
För sitt arbete med att få systematik vid arbetsplatsträffar (APT) har förvaltningen
upprättat en årscykel i vilket det framgår vad som ska tas upp utöver annan aktuellt.
Denna årscykel uppdateras årligen.
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsförvaltningen är kommunens största förvaltning, de har ansvar för
barnomsorg från förskola till gymnasieskola, vuxenutbildning, barn- och elevhälsa,
kostenhet och kulturskola. I vår intervju med förvaltningschef framkom att förvaltningen
använder sig av medarbetarpolicyn i sitt arbetsmiljöarbete. Förvaltningen använder sig
även av de övriga styrdokument som är framtagna centralt för kommunen men
upplever att det finns en otydlighet i vilka som är aktuella vilket medför att det blir svårt
för cheferna att veta hur de ska arbeta med arbetsmiljön.
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Tekniska nämnden
Inom tekniska förvaltningen arbetar de med den systematiska arbetsmiljön utifrån de
centralt fastställda riktlinjerna så som medarbetarpolicyn. Alla avdelningar inom
förvaltningen har tagit fram egna rutiner för det systematiska arbetet. Dessa egna
rutiner är anpassade efter verksamheten men bygger på de kommunövergripande
riktlinjerna. Exempel på vad de avdelningsspecifika rutinerna omfattar är struktur för
APT, medarbetarsamtal, riskbedömning och handlingsplan.
3.1.3.1

Bedömning
Vi kan konstatera att det inte finns något sammanhängande och gemensamt system
för systematiskt arbetsmiljöarbetet i kommunen. Det finns vissa styrdokument men det
saknas ett övergripande styrdokument för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska
bedrivas. Det saknas även andra rutiner och riktlinjer och vi anser t.ex. att det bör
finnas rutiner och riktlinjer för tillbudsrapportering, åtgärder för att motverka och fånga
upp kränkande särbehandling m.m.
Vi ser allvarligt på kommunstyrelsens bristande styrning och uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen. Vi ser också allvarligt på att
kommunstyrelsen inte tagit sitt arbetsmiljöansvar för de anställda i kommunstyrelsens
förvaltning.
Vi bedömer dock att det nu finns en tydlig ambition från kommunledningen att styra upp
och stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet vilket innebär att det finns förutsättningar att komma till rätta med de brister som finns i dag.
Vi kan dock konstatera att nämnderna till viss del tagit sitt arbetsmiljöansvar och
utformat egna rutiner och arbetssätt för arbetsmiljöarbetet. Vi ser som positivt att
nämnderna har gjort detta trots avsaknad av stöd från centrala rutiner och riktlinjer. Vi
menar dock att det finns en risk för att kvalitet och omfattning, exempelvis på
styrdokument, kan variera vid avsaknad av en central styrning.

3.1.4

Arbetsmiljöutbildning
I våra intervjuer framgår det tydligt att det råder en osäkerhet i huruvida chefer och
skyddsombud genomgår arbetsmiljöutbildning. Inte heller i några av de
kommunövergripande dokumenten finns det fastställt några former för
arbetsmiljöutbildning av chefer och skyddsombud. I vår intervju med HR-chef framkom
att det inte funnits någon regelbundenhet i arbetsmiljöutbildning av chefer. Vidare
upplever han att det skulle behöva genomföras en omfattande arbetsmiljöutbildning för
samtliga chefer både de som är nya i sina roller samt de som har varit chef en längre
tid så att alla ska ha fått tagit del av samma information.
I intervjuerna med förvaltningscheferna och kommundirektören framkommer att
förvaltningarna i viss utsträckning använder sig av ”Sunt arbetsliv” vid utbildning av
chefer. I exempelvis bygg- och miljönämnden ska utbildning genomföras innan dess att
delegering av arbetsmiljöansvar skrivs på av förvaltningschef. Liknande rutin har ej
framkommit inom de andra förvaltningarna.
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3.1.4.1

Bedömning
Enligt vår bedömning bör kontrollen stärkas av vilken kompetens den chef har som ska
tilldelas ansvar för arbetsmiljöuppgifterna. Vi anser att det bör formaliseras vad som
krävs för att få ansvar för arbetsmiljöuppgifterna. För att säkerställa att de som inte har
tillräcklig kompetens erhåller det så snart som möjlig bör det också följas upp och
registreras vilken utbildningen de genomgått. Vi anser också att det även för andra
arbetsmiljöutbildningar som genomförs inom olika arbetsmiljöområden bör finnas en
uppföljning för att säkerställa chefernas kompetens inom arbetsmiljöområdet.

3.2

Arbetsmiljöarbete under Covid-19-pandemin
I samband med att pandemin början under våren 2020 genomförde kommunen
riskanalys och upprättade handlingsplaner. De beslutade i tidigt skede att stänga ner
kommunhuset och möjliggöra för så många som möjligt att utföra sitt arbete hemifrån
för att minska smittorisken. Arbetsmiljöansvaret flyttades från nämnderna till
krisledningsnämnden för att enklare kunna styra och ställa om organisationen vid
behov. I våra intervjuer framkom att flera av nämnderna har haft personal som tillfälligt
gått över och arbetat inom vård- och omsorg för att säkra upp tillgängligheten på
personal inom verksamheten.
Utifrån förvaltningens förutsättningar har medarbetare i olika stor utsträckning kunnat
genomföra sitt arbete hemifrån. I de fall som hemarbete varit aktuellt framhåller flera
förvaltningschefer att de har haft tätare medarbetarkontakt så som avstämningar och
digitala fikapauser. Likaså har de försökt att i största möjliga mån servat medarbetarna
med utrustning för att kunna ha en god fysisk arbetsmiljö även vid hemarbete.
Upplevelsen bland förvaltningscheferna är att medarbetarna har varit överraskande
positiva till hemarbete.
Hemarbete har inte varit möjligt för alla medarbetare, flera av förvaltningarna har haft
majoriteten av sin personal ute på sina ordinarie arbetsplatser. Socialförvaltningen
redogör att de under våren haft det tufft med hög arbetsbelastning och hög
sjukfrånvaro. Ledningsgruppen inklusive medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
träffades dagligen för avstämning och uppdatering kring dagsläget. Förvaltningen
stärkte upp med bemanningscentral för att hjälpa och avlasta cheferna så att de istället
kunde vara mer närvarande i verksamheterna och tillgängliga för sin personal. Mycket
av ledningsgruppens arbete har handlat om att avlasta och trygga personalen ute i
verksamheterna, både genom att se till att rutiner och information funnits lättillgängligt
samt att säkerställa att det finns en ändamålsenlig skyddsutrustning.
HR-chefen uppger att arbetsmiljöarbetet har flutit på bra under pandemin och att det i
jämförelse med normalfallet har förstärkts. I våra intervjuer med förvaltningscheferna
framkommer att det skett löpande avstämningar både till krisledningsnämnd samt inom
ledningsgrupp i den egna förvaltningen. Det har löpande genomförts riskanalyser och
handlingsplaner har upprättats och reviderats.
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I våra intervjuer med representanter från fackförbund framgår att de är positiva till det
arbetsmiljöarbete och den omställning som gjorts både inom förvaltningarna och från
centralt håll.

3.2.1

Bedömning
Enligt vår bedömning har kommunen förstärkt sitt arbetsmiljöarbete under pandemin.
Vi ser särskilt positivt på att det genomförts kontinuerliga riskbedömningar och
rapportering till ledningsgrupper och krisledningsnämnd.

3.3

Fackliga företrädares uppfattning om kommunstyrelse och
nämnder bedriver ett tillfredsställande systematiskt
arbetsmiljöarbete
I våra intervjuer med fackliga representanter framkommer att det systematiska
arbetsmiljöarbetet till viss del upplevs vara bristfälligt. Det uppges finnas en viss
okunskap kring arbetsmiljöarbete i förvaltningarna och bland cheferna. Dock rör detta
inte alla chefer utan det framgår i våra intervjuer även att det finns chefer som är väl
insatta i och prioriterar arbetsmiljöarbetet. Den varierade kunskapen och intresset leder
till att arbetsmiljöarbetet bedrivs olika inom kommunen och även olika inom en och
samma förvaltning.
Generellt förmedlas en bild av att det inom kommunen inte funnits något större intresse
för arbetsmiljöfrågor vilket har medfört att Håbo kommun på flera plan ligger efter i
arbetsmiljöarbetet. Dock har arbetsmiljöarbetet fått ett uppsving under det senaste året
då det skett en del förändringar centralt inom HR som nu tagit omtag i frågan kring hur
de ska få igång ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
Samverkansmöten sker regelbundet i vilka fackförbunden deltar. Vid dessa möten lyfts
allehanda frågor och facken ges möjlighet att lyfta sina ärenden samt att ta del av
information från arbetsgivaren.
De fackliga representanterna upplever att det har skett en viss förbättring i och med att
nya styrdokument börjat tas fram men menar att det fortfarande är en lång resa kvar till
dess att hela kommunen har ett fungerande arbetsmiljöarbete. Det räcker inte med att
det tas fram nya styrdokument dessa måste sedan börja nyttjas ute i organisationen för
att göra skillnad. Det framhålls inte enbart vara brist på styrdokument utan det måste
även genomföras ett arbete med att ändra arbetsgivarens attityd gentemot
arbetsmiljöarbete och skapa ett intresse för det i organisationen.
Kommunal uppger att det är svårt att hitta personer som vill åta sig rollen som
skyddsombud. Det har tidigare förekommit starka diskussioner kring hur den fackliga
tiden ska registreras och vem det är som ska stå för kostnaden vilket har medfört att
medarbetare som åtagit sig rollen som skyddsombud känt sig motarbetade och
ifrågasatta. Den känslan tillsammans med att kommunens brist på struktur gällande
exempelvis arbetsmiljöarbetet menar Kommunal ha bidragit till att många medarbetare
upplever det svårt att ta på sig rollen som skyddsombud. I och med det omtag gällande
arbetsmiljön som påbörjats i kommunen uppger Kommunal att det känns mer hoppfullt
att fler ska vilja åta sig uppdraget som skyddsombud.
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Både representanten för Vision och representanten för Vårdförbundet är själva aktiva
som skyddsombud i deras respektive förvaltningar. De förmedlar inte samma bild om
Kommunal gör gällande svårighet att rekrytera skyddsombud. Vision upplever att
skyddsombud inte involveras i processer i den utsträckning som de borde.
Något som lyfts upp i intervjuerna är att fackets involvering vid rekrytering av
chefstjänster har minskat och att de känner sig utelämnade från rekryteringsprocessen.

3.3.1

Bedömning
För att samverkan i arbetsmiljöarbetet ska fungera på ett ändamålsenligt sätt krävs att
även de fackliga organisationerna har representanter till exempel skyddsombud. Vi
menar här att kommunen kan bidra till det genom att tillsammans med de fackliga
organisationerna ta fram och dokumentera vilka förutsättningar som ska gälla för de
fackliga företrädarna till exempel planering av facklig tid.
Datum som ovan
KPMG AB

Karin Helin Lindkvist
Karin Helin Lindkvist
Certifierad kommunal revisor

Micaela Hedin
Certifierad kommunal revisor
Kundansvarig

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i
tryckfrihetsförordningen.
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1

Sammanfattning
Vi har av Håbo kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens resursfördelningsmodell. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen inte säkerställt att resursfördelningsmodellen är ändamålsenlig. Vi konstaterar att kommunen inte har någon
tydlig fastslagen resursfördelningsmodell utan att den beskrivs i en tjänsteskrivelse
som ligger till grund för fördelningen i budget.
Vi bedömer:
• att den tillämpade resursfördelningsmodellen i stort är tillfredsställande,
såtillvida att flertalet av de beräkningsvariabler som är vanligt förekommande i
kommunala resursfördelningssystem och/eller -modeller också används i Håbo
kommun.
• däremot att resursfördelningsmodellen ej upplevs som tydlig när det gäller
politiska prioriteringarna, att modellen avseende en del specifika verksamheter
ej upplevs rättvis samt att uppföljningen ej upplevs tillfredställande.
• det som en risk för otydlighet avseende resursfördelningens förutsättningar att
kommunstyrelsen ej fastställt resursfördelningsmodellen.
• det vara av vikt att modellen kontinuerligt ses över och utvärderas i syfte att
över tid säkerställa variablernas träffsäkerhet.
• även att dialogen avseende resursfördelningen mellan kommunstyrelsen och
kommunledningsgruppen brister.
• specifikt avseende skollagens krav att resurserna ska fördelas efter elevernas
behov genom att tillämpa socioekonomisk resursfördelning, att det beaktas i
Håbo kommun.
Utifrån våra bedömningar och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

— Tydliggöra kommunens principer för resursfördelning i en fastslagen
resursfördelningsmodell.

— Säkerställa att resursfördelningsmodellen kontinuerligt ses över och utvärderas i
syfte att över tid säkerställa variablernas träffsäkerhet.

— Säkerställa en tydligare dialog mellan kommunledningsgruppen och

kommunstyrelsen avseende resursfördelningsfrågorna i syfte att öka förståelsen och
transparensen mellan kommunledningsgruppens budgetförslag respektive politikens
prioriteringar och ambitioner.

— Överväga behovet av en översyn av budgetprocessen för att bedöma om tidplanen
ger de förutsättningar som behövs för en ändamålsenlig budgetberedning.

— Säkerställa en tydligare uppföljning av modellen avseende socioekonomisk

resursfördelning i syfte att kontinuerligt identifiera eventuella brister och justera
dessa för att säkerställa modellens träffsäkerhet.
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2

Inledning/bakgrund
Vi har av Håbo kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens resursfördelningsmodell. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.
Att fördela kommunens resurser mellan verksamheterna för att tillgodose invånarnas
behov på bästa sätt är en komplex process, där kommunen behöver beakta olika
lokala förutsättningar över tid i relation till relevant lagstiftning och olika intressenter.
För att hantera detta behöver kommunen ett välfungerande resursfördelningssystem.
Kommunens resursfördelningssystem kan definieras som den övergripande resursfördelningen från fullmäktige till nämnderna, omfattande alla delar som medverkar till
resursfördelningen. En del av detta system utgörs av den kommunala budgetprocessen, vilken består av flera steg som på en övergripande nivå utgår från kommunens
vision, politiska målsättningar och aktuell lagstiftning.
Det finns inget generellt svar på hur ett resursfördelningssystem bör vara utformat för
att fungera så effektivt och bra som möjligt1, utan de behöver anpassas efter varje
kommuns specifika förhållanden där olika faktorer avgör vilken utformning som är bäst
lämpad för organisationen och dess processer.2 Bland annat påverkar demografisk
sammansättning, sociala förutsättningar, kvalitets- och omsättningskrav hur resurskrävande verksamheterna är och därmed hur kostnaderna varierar i olika kommuner.
Grundläggande för den kommunala resursfördelningen är bedömningen av behov. Syftet är att identifiera det faktiska resursbehovet i verksamheterna för att kunna fördela
de tillgängliga medlen effektivt och rättvist. I resursfördelningssystemet ingår ofta olika
resursfördelningsmodeller som kan vara både kommunövergripande och specifika för
delar av verksamheten. Syftet med en kommunal resursfördelningsmodell kan beskrivas som att objektivt försöka fastställa förutsättningarna i förhållande till föregående års
budget. Huvudfrågan är hur mycket mer eller mindre resurser som krävs för att verksamheten ska ha samma förutsättningar som föregående år. Det ger ett utgångsläge
för att avgöra om ett verksamhetsområde bör ha mer eller mindre resurser än året
innan.
En resursfördelningsmodell ersätter inte politiska avvägningar utan ger underlag för
politiskt beslut om nämndernas ramar. En tydlig och accepterad resursfördelningsmodell bidrar därmed snarare till att tydliggöra vad som är de politiska prioriteringarna
vid ramtilldelningen. Det innebär bland annat att den bör vara enkel och lätt att förstå,
samt uppfattas som rättvis av nämnderna. En sådan modell kan också bidra till
transparens i relation till medborgarna och en mindre detaljfokuserad ramdiskussion
som ger större utrymme för långsiktiga och strategiska överväganden. Vidare kan en
förutsägbar modell, där varje nämnd är medveten om vilka kommande resurser den
förmodligen kommer ha att röra sig med, bland annat främja effektivitet. Sammanfattningsvis är detta viktiga delar i ändamålsenliga system och modeller för resursfördelning.

1
2

Klintbo, Östgren, Johansson & Legerius (2007), SKL (2017)
Chenhall (2003)
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2.1

Syfte, revisionsfråga och avgränsning
Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunens
resursfördelningsmodell är ändamålsenlig.
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:

— Är kommunens resursfördelningsmodell ändamålsenlig avseende enkelhet, tydlighet, förutsägbarhet och acceptans?

— Är de variabler som ingår i kommunens resursfördelningsmodell ändamålsenliga i
relation till kommunens mål och god ekonomisk hushållning?

— Beaktar resursfördelningsmodellen skollagens krav att resurserna ska fördelas efter
elevernas behov genom att tillämpa socioekonomisk resursfördelning?

Granskningen avgränsas till kommunstyrelsen och nämnderna.
Granskningen omfattar alla nämnder med särskilt fokus på kommunstyrelsens ansvar.

2.2

Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser, slutsatser och bedömningar.
Följande revisionskriterier är aktuella:
-

2.3

Kommunallagen (6 kap 7 §).
Skollagen
Övriga tillämpbara interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut.

Metod
Granskningen har genomförts genom:
-

Dokumentstudier av relevanta dokument och ekonomisk information.
Analyser av såväl övergripande resursfördelningsprinciper som nämndspecifika.
Intervjuer med ekonomichef och controller samt avstämningar med samtliga
förvaltningschefer och kommunstyrelsens ordförande.

Granskningen har att utförts av Micaela Hedin, certifierad kommunal yrkesrevisor,
Anders Petersson, certifierad kommunal yrkesrevisor, samt Daniel Strandberg
verksamhetsrevisor.
Rapporten är faktakontrollerad av samtliga intervjuade.
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3

Resultat av granskningen

3.1

Håbo kommun i jämförelse
Nedan diagram visar nettokostnaden för Håbo kommuns egentliga verksamhet räknat i
kronor per invånare jämfört med liknande kommuner3, medelvärdet för Uppsala läns
kommuner samt medelvärdet för alla Sveriges kommuner i syfte att ge en bild av Håbo
kommuns ekonomiska läge ur ett omvärldsperspektiv.
Totalt sett är Håbo kommuns kostnader lägre än kostnaderna för jämförelsegrupperna.
Sett till kostnader för kommunens olika verksamheter kan däremot konstateras att
Håbo kommuns kostnader för pedagogisk verksamhet ligger högre än för samtliga
jämförelsegrupper.

Med liknande kommuner avses enligt KOLADAs sammansättning: Båstad, Hammarö, Höganäs,
Nynäshamn, Stenungssund, Strängnäs, Östhammar.
3
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3.2

Håbo

Liknande Uppsala läns
Alla
kommuner, kommuner
kommuner
övergripande, (ovägt medel) (ovägt medel)
Håbo, 2019

Håbo kommuns styrmodell
Håbo kommun tillämpar horisontell och tillitsbaserad styrning. Kommunens styrmodell
består av tre delar: (i) ekonomistyrning, (ii) målstyrning och (iii) kvalitetsstyrning.
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Uppföljning ska ske löpande under året i dialog med styrande politiker och överordnad
chef. Skriftlig återrapportering ska ske två gånger per år i samband med delår- och
årsbokslut.
Styrmodellen illustreras i bilden nedan.

Kommunens långsiktiga utveckling, med fokus på samhällsutveckling och
demokratifrågor, styrs utifrån kommunfullmäktiges vision – Vårt Håbo 20304. Visionen
har brutits ned ytterligare av kommunfullmäktige i tre övergripande fokusområden5 med
tillhörande mål6.
Nämndernas mål- och kvalitetsstyrning fokuserar på kommunens grunduppdrag,
service och lagstyrd verksamhet. Nämndernas, förvaltningarnas och avdelningarnas
mål tas fram fristående från kommunens fokusområden och mål. Dessa fastställs
årligen i samband med budget. Varje organisatorisk enhet ska fristående analysera
enhetens nuläge, förutsättningar och utmaningar utifrån sitt grunduppdrag. Analysen
ligger till grund för planering och prioritering av enhetens kvalitetsarbete och
utvecklingsmål utifrån enhetens budgetram.

Beslutad av kommunfullmäktige 2014-03-24
Beslutad av kommunfullmäktige 2018-12-10
6 Beslutad av kommunfullmäktige 2019-05-06
4
5
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3.2.1

Vision och mål
Kommunens övergripande vision antogs av kommunfullmäktige 24 mars 2014: Vårt
Håbo 2030 – vägledande i kommunens arbete. Visionen visar hur kommunen ska
utvecklas fram till år 2030.
Visionen består vidare av fyra huvudområden:
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.
Kommunfullmäktige fastställde 10 dec 2018 tre övergripande fokusområden med
utgångspunkt i visionen. Utifrån fokusområdena fastställde kommunfullmäktige den 6
maj 2019 tre övergripande mål för kommunen:
-

Fokusområde

Mål

Ett starkt lokalt näringsliv och
arbetsmarknad i fokus

Öka företagarnas nöjdhet med
kommunens och bolagens fysiska och
digitala bemötande

Samhällsbyggnad med helhetssyn och
livsperspektiv i fokus

Utveckla områden för bostäder,
arbetsplatser och service utifrån
samhällets behov.

Mötesplatser för alla och ett engagerat
föreningsliv i fokus

Utveckla mötesplatser som stärker
Håbos attraktivitet

Håbo kommun har följande övergripande finansiella mål:
- Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt 2 % av
skattenettot exklusive realisationsvinster och investeringsbidrag från andra än
staten.
- Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att
minska kommunens skuldsättningsgrad eller för att finansiera kommunens
investeringar.
- Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till
kommunen.
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3.3

Generellt om kommunala resursfördelningsmodeller
Vilka variabler som ingår i beräkningarna i en kommuns resursfördelningsmodell skiljer
sig åt, men följande är vanligt förekommande:7
•

Befolkningsprognoser är en viktig beräkningsvariabel, där prognosen i regel
används för att räkna fram behovet av medel i olika verksamheter. Den ska
också ge underlag om framtida förändringar av bland annat invånarantal och
fördelningen mellan olika åldersgrupper. Det spelar en särskilt stor roll inom individuella tjänster som skola och omsorg, där förändringar i antalet användare
har en stark påverkan på verksamhetens resursbehov. Eftersom en stor del av
resursfördelningen utgår från befolkningsprognoser är det viktigt att de är välgrundade och kontinuerligt uppdateras efter nya förändringar.

•

Styckkostnader är en annan viktig variabel i flertalet kommuner. Vid dessa
beräkningar tillämpas någon form av genomsnittlig kostnad per enhet, exempelvis kostnad per elev eller äldre inom en viss ålder. Det görs främst för individuella tjänster såsom skola och äldreomsorg, där en del kommuner använder
liknande beräkningar för alla verksamhetsområden medan andra tillämpar olika
beräkningar i olika verksamheter. Styckkostnaden kan användas för att beräkna
utvecklingen av den totala kostnaden inom en viss verksamhets målgrupp genom att multipliceras kostnaderna för tjänsterna med antal användare. Samtidigt kan kostnader mellan individer i en viss målgrupp skilja sig kraftigt åt,
främst inom omsorgen där äldrevård, socialvård och handikappomsorg har betydligt större variationer i kostnader per person än exempelvis förskola och skola. En del kommuner har därför utvecklat mer avancerade beräkningar för
dessa verksamhetsområden. Vidare skiljer det sig vilka kostnader som ingår i
styckkostnaderna, där ett skäl är att alla kostnader inte ökar eller minskar proportionellt med förändringar av invånarantalet. Exempel på det är kostnader för
lokaler och administration.

•

En annan beräkningsvariabel är nyttjandegrad som ska spegla hur stor andel
inom varje målgrupp som de facto nyttjar en viss kommunal verksamhet. Detta
är främst en utmaning inom äldre- och handikappomsorgen där långt ifrån alla
inom en målgrupp använder sig av verksamheten.

•

Pris- och löneuppräkningar är en annan vanligt förekommande beräkningsvariabel. Ofta görs det genom generella pris- och löneuppräkningar, där hänsyn
bör tas till att alla verksamheter inte har lika stor löneandel och att kostnader
och priser inte alltid förändras på samma sätt i olika verksamheter. Också här
finns skillnader mellan kommunernas beräkningar.

Tillsammans ger dessa variabler ett beräkningsunderlag av ekonomiska och statistiska
data som visar på kommande förändringar eller behov. Som redan nämnts kan detta
7

Rylander R, Svensson L (2018) Den kommunala resursfördelningen – ett svårlagt pussel.
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underlag fungera som grund för en annan viktig beståndsdel i resursfördelningssystemet: politiska prioriteringar om hur tillgängliga medel ska fördelas i budgeten. Exempel är produktivitetskrav för kommunens verksamhetsområden, ambitionsförändringar
utifrån den politiska plattformen och lönenivåer utifrån lokal lönebildning.

3.3.1

Resursfördelning i Håbo kommun
Håbo kommuns driftbudget omfattar år 2020 knappt 1,2 miljarder kronor. Nedan visar
fördelningen av de ekonomiska resurserna mellan kommunens nämnder och styrelser i
jämförelse med fördelningen 2019.

Nämnd/styrelse

Driftbokslut
2019 (tkr)

Driftbudgetramar
2019 (tkr)

Avvikelse budget
2019

Driftbudgetramar 2020
(tkr)

Förändring ram i
procent mellan
2019–2020
procent

Kommunfullmäktige

1 482

1 498

-1%

1 514

2%

Stöd till politiska partier

1 013

1 024

-1%

1 050

4%

12

215

-1692%

23

92 %

1 300

1 161

11%

1 311

1%

20 820

20 820

0%

21 050

1%

4 964

4 964

0%

2 500

- 50 %

Anslag för digitalisering

0

0

-

4 000

-

Anslag för lönesatsning

0

0

-

2 462

-

Kommunstyrelsen

68 372

72 965

-7%

57 279

- 16 %

Kultur- och fritidsnämnd

51 773

49 146

5%

54 239

5%

Socialnämnd

63 929

63 608

1%

59 941

-5%

Bygg- och miljönämnd

14 853

13 290

11%

13 465

-9%

612 728

-4%

616 948

5%

273 828

3%

306 131

9%

Valnämnd
Revision
Räddningstjänst
Håbo Marknads AB

Barn- och
utbildningsnämnd

589 309

Vård- och
omsorgsnämnd

282 133

Teknisk nämnd

55 695

63 048

-13%

64 078

-3%

2 407

2 097

13%

2 200

-9%

Överförmyndarnämnd
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Resursfördelningen har beslutats av kommunfullmäktige i Budget 2020, plan 20212022.
3.3.1.1

Resursfördelningsmodellens delar
Granskningen har tagit del av en skrivelse, framtagen av kommunstyrelsens förvaltning
2018-10-31, där Håbo kommuns resursfördelningsmodell beskrivs. Där framgår att
modellen består av tio delar. Punkt 1-9 förbereds av tjänstemän/
kommunledningsgrupp och punkt 10, politiska ambitioner tillkommer i den politiska
beredningen av budgetramarna vilket enligt uppgift sker under hösten.
1. Demografiska förändringar: Utgår från den nettobudget som nämnderna fastställt
för sina respektive verksamheter för innevarande år. En fördelning sker per
invånare inom verksamhetens målgrupp utifrån kommunens officiella
befolkningsprognos för den 31 december aktuellt år. Detta ger ett belopp per
invånare i aktuell målgrupp. Ökning/minskning av antal invånare i åldersgruppen
multipliceras med belopp per invånare och leder till tillskott eller avdrag i
nettobudgetramen.
2. Löneökning: Budget för beräknad löneökning tillförs nämndernas budget baserat på
personalbudget för innevarande år. Nivån på löneökningen bedöms av
personalchef.
Medel kan avsättas centralt för lönesatsningar. Fördelning av den central budget
sker då i enlighet med utfallet av lönesatsningen, normalt under pågående år,
genom beslut om tilläggsbudget i kommunfullmäktige.
3. Prisökning: Tillskott till nämnder för prisökning för verksamheter. Bedöms av
ekonomichef, baserat på SKRs bedömningar av prisökning och omfattar
nettobudget, samtliga kostnader eller vissa valda kostnadsslag. Beräknas utifrån
den valda basen i innevarande års budget.
4. Kapitalkostnader: Förändras årligen till följd av investeringarnas volym,
ianspråktagandedatum och livslängd samt internräntenivå.
Följande kapitalkostnadsförändringar medför tillskott/avdrag i budget:
-

Nya och befintliga gatu- och parkanläggningar inom tekniska verksamheten
Nya och befintliga idrotts- och fritidsanläggningar inom kultur- och
fritidsverksamheten
- Nya och befintliga kommunägda lokaler inom samtliga verksamheter.
Om anläggningen/lokalen hyrs genom fastighetsförvaltningen tillförs budgeten den
nämnd som använder lokalen.
Övriga förändringar i kapitalkostnader påverkar inte budgetramen.
5. Justering engångsåtgärder: Ändring av budgetram för endast ett år – budgetram
återgår sedan till tidigare nivåer – kan gälla särskilda ökade eller minskade
driftkostnader för ett visst år för en begränsad insats.
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6. Internhyra: Debiteras av fastighetsavdelningen. Prisnivån för befintliga lokaler
påverkas av den årliga omräkningen som görs av fastighetsavdelningen.
Ändringar i internhyra på grund av prisförändring medför ändrad budget i samma
omfattning så att budget täcker de ändrade kostnaderna.
Budget ändras inte om nya lokaler hyrs in till verksamheterna eller om
ombyggnationer sker i inhyrda lokaler som medför tilläggshyra.
Internhyresförändring till följd av verksamhetsinitierade ombyggnationer ger inte
förändring i budget.
Fastighetsavdelningen ansvarar för beräkning av internhyra och förändring av
budget.
7. Omorganisation: Organisatoriska förändringar som påverkar budgetram mellan
nämnderna. Ansvaret för vilken verksamhet som överförs och beräkning av
tillhörande budget ligger hos berörda nämnder/förvaltningar.
8. Statliga beslut: Ökade eller minskade statsbidrag. Berörd nämnd/förvaltning
bevakar dessa förändringar inför nytt budgetår.
9. Övrigt: Omständigheter som inte inryms i ovanstående rubriker – t.ex. förändringar
av ersättning till räddningstjänsten enligt samråd.
10. Politiska ambitioner och prioriteringar: Kan vara satsningar på olika områden,
ställningstaganden för att omprioritera mellan verksamheter eller krav på
kostnadssänkningar inom vissa områden.

3.3.2

Budgetprocessen
Budgetprocess för budget 2020
Nedan beskrivs processen för Håbo kommuns arbete med budget 2020.
•

Februari-mars: ekonomiska förutsättningarna för kommunens verksamhet
utifrån kommunens ekonomiska mål tas fram. Bildar tillsammans med
befolkningsprognos och prisförändringar de preliminära inriktningsramarna som
förvaltningarna får utgå från.

•

Mars- april: förvaltningarna tar fram en analys av sin verksamhet utifrån:
o Förändringar i befolkning
o Lagar och förordningar
o Lokaler och kapitalkostnader
o Möjliga omprioriteringar och effektiviseringar
o Investeringar på kort och lång sikt.

•

Maj: kommunledningsgruppen arbetar med budgetförslag utifrån de
ekonomiska förutsättningarna och verksamhetsanalyserna.
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3.3.3

•

Juni: kommunledningsgruppens förslag färdigställs och distribueras till samtliga
politiker.

•

September: budgetkonferens med kommunstyrelsen och nämndsordförande
och vice ordförande, inklusive Håbo Marknads AB. Kommunledningsgruppen
presenterar förslaget. Utrymme för dialoger och diskussioner.

•

September-oktober: politisk beredning. Håboalliansen presenterade sitt förslag
7 oktober 2020.

Iakttagelser
Baserat på de avstämningar som genomförts inom ramen för granskningen varierar det
mellan de olika verksamheterna i vilken utsträckning modellen upplevs tillgodose
verksamheternas behov. Ett antal av cheferna uppger att modellen överlag fungerar
bra men en majoritet lyfter, det till trots, upp exempel på verksamheter inom deras
förvaltning där variablerna ej speglar de behov som enligt cheferna anses behövas.
En majoritet av de intervjuade upplever brister avseende hur de förslag som, baserat
på resursfördelningsmodellen, tagits fram under våren förankras i de politiska
prioriteringar och ambitioner som presenteras under hösten. Intervjuade upplever att
den politiska beredningen kommer kort inpå kommunledningsgruppens förslag. Det har
enligt uppgift lett till att kommunledningsgruppens förslag inte fullt ut förankrats av
politiken. Politikens förslag ledde i sin tur till en situation där nämnder och förvaltningar
på kort tid fått ställa om till de skilda förutsättningar som ges i politikens förslag i
jämförelse med kommunledningsgruppens. Av flertalet intervjuer framgår även ett
upplevt behov inom ett antal förvaltningar av att djupare genomlysa verksamheternas
kostnader i förhållande till ”reellt” behov och kommunens mål.
Granskningen konstaterar att den skrivelse där kommunens resursfördelningsmodell
beskrivs ej varit föremål för politiska beslut. Av intervjuer med tjänstepersoner på
kommunstyrelsens förvaltning upplevs detta dock inte vara ett problem då
budgetdokumntet innehåller en beskrivning av modellen, baserat på tjänsteskrivelsen
från 2018.
Vid ett flertal intervjuer lyfts att det, trots att resursfördelningen överlag anses fungera
tillfredställande, finns en osäkerhet avseende om de variabler som används är
ändamålsenliga. Vidare efterfrågar flera av de intervjuade cheferna vid Håbo kommuns
förvaltningar en tydligare uppföljningsprocess för att säkerställa
resursfördelningsmodellens träffsäkerhet och ändamålsenlighet. Intervjupersoner
menar att uppföljningen idag inte sker med systematik utan endast sporadiskt,
exempelvis i samband med revisioner. Av intervju med tjänstepersoner från
ekonomifunktionen framgår att modellen är framtagen baserad på en omvärldsanalys
av hur andra kommuners modeller är uppbyggda. Vidare framgår att modellen setts
över vid ett flertal tillfällen och det varje år görs mindre justeringar inom ramen för
modellens punkt 9. Övrigt samt punkt 10. Politiska ambitioner och prioriteringar.
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3.3.4

Kommentar och bedömning
Kommunen har ingen tydligt fastslagen resursfördelningsmodell, men vår bedömning
är att den tillämpade resursfördelningsmodellen i stort är tillfredsställande såtillvida att
flertalet av de beräkningsvariabler som är vanligt förekommande i kommunala
resursfördelningssystem och/eller -modeller också används i Håbo. Vi konstaterar
däremot att resursfördelningsmodellen ej upplevs som tydlig när det gäller politiska
prioriteringarna samt baserat på intervjuer, att modellen avseende en del specifika
verksamheter ej upplevs rättvis samt att uppföljningen ej upplevs tillfredställande.
Vidare kan konstateras att det av ett flertal förvaltningsföreträdare upplevs finnas ett
behov av att fördjupat genomlysa verksamheternas kostnader. Vi bedömer att
kommunstyrelsen bör säkerställa att resursfördelningsmodellen är transparant för att
på så sätt möjliggöra förändringar i fall det bedöms nödvändigt. Mot bakgrund av det
bedömer vi att kommunstyrelsen bör överväga behovet av att tydliggöra kommunens
principer för resursfördelning i en fastslagen resursfördelningsmodell. I samband med
fastställande av resursfördelningsmodellen bör kommunstyrelsen även överväga att
historiskt analysera och undersöka de verksamheter som uppvisat större avvikelser.
Detta då det är av vikt att modellen är accepterad i kommunen vilket en sådan analys
hade kunnat bidra till. Vi bedömer det vara av vikt att modellen kontinuerligt ses över
och utvärderas i syfte att över tid säkerställa variablernas träffsäkerhet.
Vår bedömning är även att dialogen avseende resursfördelningen mellan
kommunstyrelsen och kommunledningsgruppen bör stärkas och tydliggöras i syfte att
öka förståelsen mellan parterna avseende kommunledningsgruppens förslag
respektive politikens budgetförslag. Som ett led i det bör kommunstyrelsen överväga
en översyn av budgetprocessen för att bedöma om tidplanen ger de förutsättningar
som behövs för en ändamålsenlig budgetberedning.

3.4

Resursfördelning avseende för- och grundskola

3.4.1

Bakgrund
Av skollagen (2010:800 ) kap 2, 8 b §, framgår att kommuner ska fördela resurser till
utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och
behov.
Skollagens krav på en likvärdig skola innebär bland annat att utbildningen ska vara
kompensatorisk och uppväga skillnader i elevers bakgrund och förutsättningar. Ett sätt
att göra det är genom en socioekonomisk differentiering när kommunen fördelar resurser till skolorna. Det innebär att kommunen ger olika mycket pengar till skolorna baserat på deras elevsammansättning sett till faktorer såsom föräldrarnas utbildningsbakgrund och invandrarbakgrund. Socioekonomisk resursfördelning har använts förhållandevis länge i många kommuner och frågan aktualiserades 2014 då det i skollagen infördes ett uttryckligt krav på kommuner att fördela resurserna efter elevers olika förutsättningar och behov. En studie från Sveriges Kommuner och Landsting (nu Sveriges
Kommuner och Regioner/SKR) visade 2018 att tre fjärdedelar av alla storstadskommuner tillämpar socioekonomisk resursfördelning. Av de kommuner som använder socioekonomisk fördelning omfördelar samtliga en mindre del av de medlen på detta sätt.
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SKR understryker att det inte finns en generell modell för socioekonomisk fördelning
som passar i alla kommuner, vid alla tidpunkter. Många kommuner justerar kontinuerligt sina modeller genom att tillföra, ta bort eller vikta om faktorer för att öka träffsäkerheten. En svårighet för kommunerna är samtidigt att mäta och utvärdera effekter av
socioekonomisk resursfördelning, vilket SKR ser som ett viktigt utvecklingsområde.
Sammanfattningsvis framhåller SKR vikten av följande sju steg i en kommuns arbete
med socioekonomisk resursfördelning:
1. Slå fast vilka systematiska skillnader som finns i den socioekonomiska elevsammansättningen på kommunens olika skolor.
2. Bestäm vilka faktorer som ska vara med i kommunens resursfördelningsmodell
och vilken vikt de ska ges.
3. Beräkna hur behoven varierar mellan skolorna utifrån de valda faktorerna.
4. Ta ställning till hur stor andel av budgeten som ska avsättas för socioekonomisk
ersättning och hur stor omfördelningen ska vara.
5. Skapa legitimitet för kommunens sätt att fördela resurser till skolorna, så att de
berörda, särskilt rektorerna, förstår och accepterar resursfördelningsmodellen.
6. Följ upp vad ersättningen leder till genom att skolorna redogör för hur de
använder sina resurser och hur elevernas resultat påverkas – på ett sätt som
gör att uppföljningen stärker det systematiska kvalitetsarbetet.
7. Följ kontinuerligt upp modellens träffsäkerhet och justera eventuella brister.

3.4.2

Resursfördelning barn- och utbildningsnämnden Håbo kommun
Barn- och utbildningsnämndens interna resursfördelningssystem framgår av budget
och verksamhetsplan 2020.
Barn- och utbildningsnämnden i Håbo kommuns verksamheter finansieras i form av ett
grundbelopp per barn. Grundbeloppet ska utgå från samma grunder som kommunen
tillämpar vid fördelning av egna resurser där principen är grundersättning på lika villkor
oavsett huvudman och utifrån barnet/ elevens behov.
Grundersättningen inom för- och grundskola ska fördelas dels på en rak ersättningsdel
och en socioekonomiskt fördelad ersättningsdel.

3.4.3

Modell för ersättning till för och grundskola på lika villkor
Av nedan framgår Håbo kommuns modell för resursfördelning till förskola och skola på
lika villkor utifrån barn/elevs behov.
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3.4.4

Socioekonomisk fördelning till för och grundskola
Enligt barn- och utbildningsnämndens modell ska den socioekonomiska fördelningen
baseras på följande faktorer:
•

Föräldrars sammanvägda utbildningsnivå

•

Elever födda utomlands med båda föräldrarna födda utomlands

•

Elever födda i Sverige där båda föräldrarna är födda utomlands

•

Andel pojkar

•

Familjer med försörjningsstöd

•

Elever med en vårdnadshavare

För att beräkna fördelningen skickas ett underlag till statistiska centralbyrån under
hösten med inskrivna barn och elever på kommunens samtliga förskolor och skolor
(både kommunala och fristående). Fördelningen kan förändras mellan åren för
förskolorna och skolorna. Det beror på hur barn- och elevunderlaget per enhet har
förändrats mellan åren när det gäller faktorerna ovan.
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Inom förskolan och fritidshem fördelas ca 8 % av den totala grundersättningen enligt
barnens socioekonomiska förutsättningar. Inom förskoleklass och grundskolan fördelas
ca 12 % av den totala grundersättningen.

3.4.5

Iakttagelser
Barn- och utbildningsnämnden har under ett antal år redovisat negativa avvikelser mot
budget. Av intervju med chefer inom barn- och utbildningsförvaltningen framgår en
osäkerhet huruvida de variabler som ingår i barn- och utbildningsförvaltningens interna
resursfördelningsmodell speglar det ”reella behovet” för verksamheterna. Intervjuade
betonar att modellen och fördelningen i sig inte nödvändigtvis brister men efterfrågar,
likt vad som framkommit för kommunens övergripande fördelning, en tydligare
uppföljning. Det ligger även i linje med de slutsatser som drogs i rapporten Granskning
av ekonomistyrning inom barn- och utbildningsnämnden vilken KPMG gjorde på
uppdrag av Håbo kommuns revisorer (2020-11-27) där nämnden bland annat
rekommenderas att tydligare genomföra analyser, avvägningar och prioriteringar kring
nämndens ekonomi.

3.4.6

Kommentar och bedömning
Vi konstaterar att Håbo kommun applicerar en resursfördelningsmodell som beaktar
skollagens krav på att resurserna ska fördelas efter elevernas behov genom att
tillämpa socioekonomisk resursfördelning. Vidare kan konstateras att modellen i
huvudsak överensstämmer med SKRs rekommendationer. Däremot är det vår
bedömning kommunstyrelsen bör säkerställa en tydligare uppföljning av modellen i
syfte att kontinuerligt identifiera eventuella brister och justera dessa för att säkerställa
modellens träffsäkerhet.
Datum som ovan
KPMG AB

Micaela Hedin
Certifierad kommunal
yrkesrevisor

Anders Petersson

Daniel Strandberg

Anders Petersson
Certifierad kommunal
yrkesrevisor

Daniel Strandberg
Verksamhetsrevisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta
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dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i
tryckfrihetsförordningen.
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1

Sammanfattning
Håbo kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska om kommunens
upphandlingar och inköp sker i enlighet med EU-direktiv, svensk lagstiftning och
interna styrdokument. Uppdraget avser 2020 års revision.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen ledning, styrning
och uppsikt är tillfredställande och tillräcklig av att kommunens upphandlingar och
inköp sker i enlighet med beslutad policy, d.v.s. enligt EU-direktiv, svensk lagstiftning
och interna styrdokument.
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens ledning, styrning, uppföljning
och uppsikt är bristfällig och inte tillfredsställande samt att den interna kontrollen inte är
ändamålsenlig gällande kommunens upphandlingar och inköp. Vi bedömer att det
utifrån vår granskning finns väsentliga risker för olagliga upphandlingar och inköp vilket
kan leda till olika former av sanktioner, skadestånd och att ingångna avtal ogiltighetsförklaras samt brister gällande avtalstrohet och därmed onödigt dyra inköp.
Vi bedömer att:
•

kommunstyrelsen säkerställt en organisationsstruktur för upphandlings- och
inköpsarbetet och att det finns en uppgifts- och ansvarsfördelning för
kommunens inköp- och upphandlingsarbete.

•

det finns ändamålsenliga styrdokument och tillämpningsanvisningar för
upphandling och inköp. Dokumenten utgår från aktuell lagstiftning och EUrättens grundläggande principer för upphandling och inköp.
Vi bedömer kommunstyrelsen bör i sin fortsatta verksamhetsplanering i mål och
budget överväga mål för upphandlingsverksamheten.

•

att kommunstyrelsen behöver skyndsamt säkerställa att upphandlings- och
inköpsprocessen är ändamålsenlig och tillfredsställande i kommunens
verksamheter. Vi konstaterar att det trots beslutad policy och tydliga
anvisningar finns stora brister i kommunens upphandlings- och inköpsprocess.
Det förekommer avvikelser från processen och upphandlingar genomförs utan
att upphandlingsenheten blir involverade. Detta medför en stor risk att
upphandlingar inte sker på ett korrekt sätt.

•

att det är väsentligt att kommunstyrelsen följer upp att utbildningen för
certifierade beställare fortsätter att genomföras för att säkerställa att
kommunens upphandlingar och inköp efterlever EU-direktiv, svensk lagstiftning
och interna styrdokument.

•

att det finns väsentliga brister i uppföljningen av efterlevnaden av policyn och
anvisningarna gällande kommunens upphandlingar och inköp.

•

kommunstyrelsen inte har säkerställt en tillräcklig intern kontroll vad gäller
avtalsuppföljning och kontroll av leverantörer och att avtalsuppföljning
genomförs i den omfattning som policy och anvisningar anger.
2
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Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att säkerställa:

— en tillfredsställande efterlevnad av upphandlings- och inköpsprocessen i
kommunens verksamheter.

— en ändamålsenlig uppföljning av upphandling och inköp och återkoppla i

delårsrapport och årsredovisning resultat av eventuellt beslutade mål, uppföljning av
internkontrollplan, väsentliga händelser och risker.

— en tillräcklig intern kontroll vad gäller avtalsuppföljning och kontroll av leverantörer
och att avtalsuppföljning genomförs i den omfattning som policy och anvisningar
anger.
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2

Inledning/bakgrund
KPMG har av Håbo kommuns revisorer fått i uppdrag att granska om kommunens
upphandlingar och inköp sker i enlighet med EU-direktiv, svensk lagstiftning och
interna styrdokument. Uppdraget avser 2020 års revision.
Att inköp görs i enlighet med gällande regelverk ska säkerställa att anlitade
leverantörer har god affärsetik, följer lagar och förordningar, och fullgör sina
skyldigheter gentemot samhället. Ur kommunens perspektiv är det vidare viktigt att
säkerställa att varor, tjänster och entreprenader köps med rätt kvalitet till rätt kostnad
samtidigt som det tas hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga krav. Kommunens
inköp och upphandlingar ska rimligtvis medverka till en marknadssituation som präglas
av uthållighet och väl fungerande konkurrens, vilket i sin tur över tid medverkar till
affärsmässighet.
Objektivitetskravet i den offentliga förvaltningen är tydligt i svensk lagstiftning;
verksamheten ska bedrivas sakligt och opartiskt, dvs. utan hänsyn till personliga
intressen. Medborgarnas förtroende kräver att förtroendevalda och anställda i offentlig
verksamhet inte låter sig påverkas av ovidkommande önskemål eller intressen i sina
uppdrag eller sitt arbete. Det är därmed viktigt att bedöma och förebygga eventuella
risker för mutor och jäv i samband med upphandlingar. Likaså är det angeläget att
inköp attesteras enligt gällande regler.
I Håbo kommun finns en policy för upphandling samt anvisningar för upphandling och
inköp. Revisionen gör bedömningen att det finns en risk för att det inom kommunen
sker inköp där det görs avsteg från policyn samt gällande lagstiftning. Bristande
efterlevnad leder inte sällan till fördyringar och/eller kvalitetsbrister. Mot bakgrund av
ovanstående har revisorerna beslutat att granska den interna kontrollen av
upphandling och inköp samt genomföra stickprov för att bedöma om policyn efterlevs
på ett tillfredsställande sätt.

2.1

Syfte, revisionsfråga och avgränsning
Granskningen har syftat till att bedöma om kommunstyrelsen ledning, styrning och
uppsikt är tillfredställande och tillräcklig av att kommunens upphandlingar och inköp
sker i enlighet med beslutad policy d.v.s. enligt EU-direktiv, svensk lagstiftning och
interna styrdokument.
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:
•

Har kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig organisationsstruktur för
upphandlings- och inköpsarbetet?
- Finns en tydlig uppgifts- och ansvarsfördelning i kommunens inköp- och
upphandlingsarbete?

•

Finns ändamålsenliga processer och rutiner för upphandling och inköp?

•

Har kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig intern kontroll vad gäller
avtalsuppföljning och kontroll av leverantörer?
- Genomförs avtalsuppföljning utifrån policy och anvisningar?
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•

Har kommunstyrelsen säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade
ramavtal?

•

Stickprov gällande upphandling av:
- Deloittes rådgivningsuppdrag gällande Håbo Marknads AB 2019
- SFI
- Simhallen

Granskningen omfattar och upphandling och inköp gjorda inom Håbo kommun.

2.2

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller

— Kommunallagen 6 kap § 6
— Lagen om offentlig upphandling
— Upphandlings- och inköpspolicy
— Anvisningar för upphandling och inköp
— Övriga tillämpbara interna regelverk och policys

2.3

Metod
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av relevanta dokument samt
intervjuer/avstämningar med kommundirektör, upphandlingschef, ansvarig skolledare
vuxenutbildningen och kommunjurist. Vi har även fått i uppdrag att genomföra tre
stickprover.
Samtliga intervjuade har erbjudits att faktakontrollera rapporten.

3

Resultat av granskningen

3.1

Lagen om offentlig upphandling (LOU)
Offentlig upphandling är en lagreglerad inköpsprocess som ska säkerställa att
offentliga inköp öppnas upp för konkurrens och att offentliga medel används så effektivt
som möjligt. Den offentliga upphandlingen regleras bland annat av lag (2016:1145) om
offentlig upphandling (LOU. Lagen bygger främst på direktiv från EU. Direktiven är en
viktig del i arbetet med att främja fri rörlighet för varor och tjänster inom EU. Genom att
följa de svenska upphandlingsbestämmelserna uppfyller upphandlande myndigheter
och enheter de skyldigheter som följer av EU-rätten.
De som omfattas av skyldigheten att upphandla enligt LOU kallas upphandlande
myndigheter. Dessa är statliga och kommunala myndigheter, såsom beslutande
församlingar i kommuner och regioner, vissa offentligt styrda organ (till exempel
flertalet kommunala och en del statliga bolag) och sammanslutningar av en eller flera
upphandlande myndigheter eller ett eller flera offentligt styrda organ.
Det beräknade förväntade värdet av kontraktet och, beträffande tjänster, kategori av
tjänst, avgör vilket kapitel och förfarande som ska tillämpas vid upphandlingen.
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Är det fråga om en upphandling som beräknas understiga aktuellt tröskelvärde ska
bestämmelserna i 19 kap. LOU tillämpas.
Gränsen för direktupphandling uppgår från 1 januari år 2020 till högst 615 312 kr,
motsvarande 28 % av tröskelvärdet för varor och tjänster. Tröskelvärdet för varor och
tjänster uppgår till 1,43 mnkr för statliga myndigheter och ca 2,20 mnkr för övriga
upphandlande myndigheter. Beroende på beloppsgräns kan olika förfaranden väljas för
upphandling.
En upphandlande myndighet ska vid genomförande av en upphandling fastställa
kontraktets värde. Kontraktsvärdet ska beräknas exklusive mervärdesskatt och för
avtalets hela löptid. Upphandling får inte delas upp och beräkningen får inte
konstrueras i syfte att komma under tröskelvärdet. Upprepade upphandlingar av
samma kategori varor och tjänster under ett budgetår ska räknas samman. Om det
handlar om upprepade behov, exempelvis i form av ett ramavtal, ska värdet för löptiden
räknas samman.

3.2

Grundläggande principer
De lagar som styr all offentlig upphandling bygger på fem principer som har sin grund i
EU-rätten.
•

Principen om icke-diskriminering - förbjudet att diskriminera leverantörer på
grund av nationalitet. Man får inte ställa krav som enbart svenska företag
känner till eller kan utföra. Lokala företag får inte ges företräde.

•

Principen om likabehandling - alla leverantörer ska behandlas lika och ges lika
förutsättningar. Alla leverantörer ska exempelvis få samma information vid
samma tillfälle.

•

Principen om transparens - den upphandlande myndigheten ska skapa
öppenhet genom att lämna information om upphandlingen och hur den kommer
att genomföras. Upphandlingsdokumenten vara klara och tydliga och innehålla
samtliga krav på det som ska upphandlas.

•

Proportionalitetsprincipen - kraven som ställs i upphandlingsdokumenten måste
vara rimliga i förhållande till det som ska upphandlas. Kraven ska vara både
lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet med upphandlingen.

•

Principen om ömsesidigt erkännande - intyg och certifikat som har utfärdats av
en medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU- och EESländer.

3.3

Organisation

3.3.1

Iakttagelser
Enligt kommunstyrelsens reglemente 2016-12-12 är kommunstyrelsen ansvarig för
upphandlingsverksamheten. Det innebär att kommunstyrelsen har det övergripande
ansvaret för upphandling och inköp i kommunen och ska sköta och driva upphandlingsoch inköpsprocessen.
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Upphandlingsenheten är placerad under kommunstyrelsens förvaltning och består av
tre upphandlare, en e-handelssamordnare, en inköpsadministratör och en
upphandlingschef.
Upphandlingsenheten arbetar med att hålla ihop inköpsprocessen i kommunen, deltar i
planering inför vilka upphandlingar som ska genomföras, genomför upphandlingar,
bistår vid uppföljning av avtal och tolkning samt ansvarar för e-handeln. Andra
arbetsområden är att främja avtalstroheten i verksamheterna samt ta initiativ till nya
avtalsområden.

Upphandlingsenheten ansvarar för att regelbundet hålla information/utbildningar för
berörd personal inom kommunen. En utbildning för certifierade beställare har startats
och kommer att införas succesiv.
Syftet är att det på förvaltningarna ska finnas certifierade beställare med kunskap om
efterlevnad av lagar och regler, vad som framgår av anvisningarna, vad de får göra och
inte när det gäller upphandling och inköp samt hur IT-systemet för inköp ska användas.
E-handelssystemet heter Proceedo och upphandlingssystemet som används är
Kommers. På grund av Coronapandemin har projektet pausats på de större
förvaltningarna. I början av 2021 pågick dock projektet på miljö- och byggförvaltningen
samt kulturförvaltningen.

3.3.2

Bedömning
Vi bedömer att kommunstyrelsen säkerställt en organisationsstruktur för upphandlingsoch inköpsarbetet och att det finns en uppgifts- och ansvarsfördelning för kommunens
inköp- och upphandlingsarbete.
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Vi bedömer vidare att det är väsentligt att kommunstyrelsen följer upp att utbildningen
för certifierade beställare fortsätter att genomföras för att säkerställa att kommunens
upphandlingar och inköp efterlever EU-direktiv, svensk lagstiftning och interna
styrdokument.

3.4

Styrdokument

3.4.1

Iakttagelser
I Håbo kommun finns styrdokumenten ”Policy för upphandling” och ”Anvisningar för
upphandling och inköp”. Policyn antogs av kommunfullmäktige i juni 2019 § 94. Enligt
upphandlingspolicyn ska alla inköp som görs i kommunen ske enligt gällande
lagstiftning. Den svenska lagstiftningen bygger på EU-direktiv och de grundläggande
principerna i detta ska iakttas.
Det innebär att alla leverantörer ska behandlas på likvärdigt och icke-diskriminerande
sätt, att upphandlingsdokumenten ska vara tydligt utformade samt att kommunen inte
ställer högre krav än nödvändigt för att uppnå det eftersträvade målet. Vidare ska intyg
och certifikat som utfärdats av behöriga myndigheter i något medlemsland godtas.
Anvisningarna beslutades av upphandlingschefen i oktober 2020 och gäller tillsvidare.
Där framgår det aktuellt regelverk för upphandling, hur upphandlingsprocessen går till
samt vad som gäller vid inköp. Syftet med anvisningarna är att ge vägledning för
anställda om hur de ska agera när det gäller upphandling och inköp.
Det har i intervjuer framkommit att det tidigare inte fanns ändamålsenliga styrdokument
för upphandlings- och inköpsprocessen. Upphandlingschefen påbörjade arbetet med
att ta fram styrdokument vid tillträdandet av sin tjänst 2019.
Vi konstaterar att det kommunstyrelsen i sin verksamhetsplan inte har beslutat om
några mål för upphandhandlingsverksamheten 2020.

3.4.2

Bedömning
Vi bedömer att det nu finns ändamålsenliga styrdokument och tillämpningsanvisningar
för upphandling och inköp. Dokumenten utgår från aktuell lagstiftning och EU-rättens
grundläggande principer för upphandling och inköp.
Vi bedömer kommunstyrelsen bör i sin fortsatta verksamhetsplanering i mål och budget
överväga mål för upphandlingsverksamheten.

3.5

Upphandlings- och inköpsprocessen

3.5.1

Iakttagelser
Anvisningarna anger följande steg i upphandlings- och inköpsprocessen:
Kartlägga, analysera, planera
För att göra goda affärer måste verksamheten veta sitt behov och detta måste även
kunna uttryckas i ett upphandlingsdokument.
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All upphandling börjar med att kartlägga behovet och därefter kartlägga marknaden
och analysera och planera för hur köp ska gå till – en förberedelse som genomförs av
verksamheten som ansvarar för denna del i inköpsprocessen och vid behov med stöd
av upphandlingsenheten. Exempel på vad som kan ingå i kartläggning av marknaden
är vilka leverantörer kan finnas, hur många, var finns de, vad erbjuder de, kostnadsbild
(ej endast pris).
Av intervjuerna framgår att det överlag finns brister i förfrågningsunderlag och hur
kravställningen formuleras samt att upphandlingsenheten inte får information om
kommande upphandlingar.
Genomföra en upphandling
Inför varje nytt år ska planering för upphandlingar skickas till upphandlingsenheten
senast 1 oktober. Upphandlingsenheten har ansvar för att genomföra kommunens
upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader med kostnad över
direktupphandlingsvärdet. Upphandling ska genomföras enligt gällande lag (LOU) och
Håbo kommun ska göra den bästa affären. Verksamheten har ansvar för att utse en
eller flera beställare/ referenspersoner (beroende på upphandlingens komplexitet) med
rätt sakkunskap för det som ska upphandlas.
Direktupphandling
Verksamheterna ska göra sina egna direktupphandlingar. För köp över 100 000 kr
kontaktas upphandlingsenheten för att få godkännande att göra detta. Sedan
certifierad beställare införts kommer det att finnas en roll på alla förvaltningar som kan
genomföra dessa. Direktupphandlingsgräns 615 312 kr (från 1 jan 2020) får inte
överskridas och räknas på samma typ av vara/tjänst för hela kommunen under ett
kalenderår eller över hela den tänkta avtalstiden.
I intervjuerna framkommer att upphandlings- och inköpsprocessen inte är
implementerad i kommunens verksamheter och att det finns brister i processens
samtliga steg. Det uppges även finnas en bristande styrning i frågan. Det görs i många
fall ingen förstudie och budgetarna överensstämmer inte med de faktiska kostnaderna
m.m. Vi uppfattar att många upphandlingar och inköp genomförs ute i verksamheterna
utan att upphandlingsenheten är inblandade, detta trots att upphandlingar och inköp
över 100 000 kr ska gå via upphandlingsenheten.
I anvisningarna anges att alla avtal gäller för kommunens alla förvaltningar och att alla
avtal ska följas. Samtliga avtal ska ha en ägare på någon förvaltning. Det framkommer
dock vid intervjuer att upphandlingsenheten står som ägare på avtal som avser flera
förvaltningar eller i de fall där ingen vill ta på sig ägarskapet. Enligt anvisningarna gör
upphandlingsenheten följande under avtalsperioden följande:
•
•

•
•

ger stöd och råd vad gäller inköp
utbildning i inköp, omfattande hur du gör elektroniska beställningar, vilka
produkter som kan och ska beställas elektroniskt, hur du hittar i kommunens
avtalsdatabas samt hur verksamheten ska kunna göra inköp när det
efterfrågade inte finns i avtalsdatabasen. Även utbildning i hur man gör avrop
från ramavtal och DIS ingår.
utbildning i upphandlingslagstiftningen
informationsmöten, workshops, minimässor vid behov
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•
•
•
•

håller avtalsdatabasen uppdaterad
håller e-handelssystemets varusortiment och priser uppdaterade
ombesörjer prisjusteringar/index
tolkar kommunens avtal

Vid intervjuerna framkommer att det finns många ramavtal där verksamheterna inte
följer förfarandet för hur det ska avropas. Konkurrensutsättning i upphandlingen sker
inte på ett tillfredsställande sätt eftersom upphandlingsenheten inte blir involverade i
processen. Anvisningarna anger att genom att inköpen konkurrensutsätts på ett
effektivt sätt säkerställs att kommunen gör affärer med den/de leverantörer som kan
erbjuda den bästa affären utifrån kommunens behov.
Enligt kommunens upphandlingsverktyg genomfördes det under 2020 58 stycken
upphandlingar. Noterbart är dock att om verksamheterna gjort egna direktupphandlingar utanför verktyget och inte har inte kontaktat upphandlingsavdelningen,
ingår dessa inte i statistiken.

3.5.2

Bedömning
Vi konstaterar att det trots beslutad policy och tydliga anvisningar finns stora brister i
kommunens upphandlings- och inköpsprocess. Det förekommer avvikelser från
processen och många upphandlingar genomförs utan att upphandlingsenheten blir
involverade. Detta medför en stor risk att upphandlingar inte sker på ett korrekt sätt. Vi
bedömer att kommunstyrelsen behöver säkerställa att upphandlings- och inköpsprocessen är ändamålsenlig och tillfredsställande i kommunens verksamheter.

3.6

Uppföljning och utvärdering

3.6.1

Iakttagelser
Upphandlingspolicyn anger att det genom avtalsuppföljning säkerställs att företag
konkurrerar på lika villkor och att kommunens leverantörer levererar i enlighet med
avtal. Genom internkontroll säkerställer kommunen att avtalen följs. Årlig utvärdering
av kommunens inköpsprocess genomförs i samband med verksamhetsberättelsen.
Årlig uppföljning ska även ske i kommunstyrelsen.
Av intervjuerna framgår att det är en bristfällig uppföljning av kommunens
upphandlingar och inköp. Upphandlingsenheten upplever att det inte finns tillräckliga
personella resurser. Upphandlingsenheten har följt upp avtalstrohet av leverantörer,
(vilket inleddes under hösten 2020) och genomfört stickprover av avtal.
Upphandlingsenheten rapporterar till berörd verksamhet om de hittar någon avvikelse.
Det sker ingen årlig utvärdering i samband med verksamhetsberättelsen.
Enligt anvisningarna ska upphandlingsenheten kontrollera företagens seriositet under
pågående avtalsperiod för samtliga leverantörer som finns inom avtalsdatabasen.
Verksamheten kontrollerar att kommunens leverantörer levererar och fakturerar i
enlighet med avtal. Verksamheten kontaktar leverantören vid fel i leverans eller faktura.
Verksamheten ska också kontrollera att villkor i avtalet följs (avtalsuppföljning). Vid
förseelse som inte är ringa kontaktas upphandlingsenheten för eventuell åtgärd.
Avvikelser ska rapporteras skriftligen till upphandlingsenheten.
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Allvarliga avvikelser ska omedelbart rapporteras skriftligt till berörd leverantör för
åtgärd, med kopia till upphandlingsenheten. Om rättelse inte sker i rätt tid kan
avvikelse leda till att avtal sägs upp. Viten ska tas ut av verksamheten om de finns som
villkor i avtalet. Detta kan leda till att avtal sägs upp/hävs om det upprepas.
Dokumentationen ska bevaras. Är avtalet ett rangordnat ramavtal är det viktigt att
rangordningen följs och att de villkor som finns för det i avtalet iakttas. I annat fall kan
avrop betraktas som otillåtna direktupphandlingar och det kan leda till att avropet blir
ogiltigt.
I intervjuerna framkommer att det finns brister i uppföljningen av ingångna avtal. Inom
kommunen sker det idag att avtal löper på eftersom de inte har sagts upp. Det finns en
plan för att gå igenom och minska antalet av sådana avtal. Men det upplevs att det inte
finns tillräckliga resurser på upphandlingsenheten att kontrollera och följa upp avtalen i
den omfattning som behövs. I intervjuerna påpekas att det skulle bli en bättre styrning
med en avtalsuppföljning och antalet otillåtna inköp skulle minska. Vilket i sin tur skulle
innebära minskade kostnader.
Vi uppfattar från våra intervjuer att det framkommer att felaktiga inköp sker i
verksamheterna och att tjänstepersoner ibland tar direktkontakt med en leverantör och
köper utanför avtal. Det har även skett muntliga överenskommelser mellan
tjänstepersoner och leverantörer/entreprenörer. Vi konstaterar att ett sådant
tillvägagångssätt är oacceptabelt och inte överensstämmer med upphandlingspolicyn,
anvisningarna, lagar och regler.

Intern kontroll
Enligt policyn för upphandling och inköp ligger ansvaret för internkontroll som avtal och
leverantörer med mera på upphandlingsenheten. Internkontroll ska ske i samband med
delårsbokslut och årsbokslut.
Vi kan konstatera att kommunstyrelsen inte har haft någon internkontrollplan för 2020. I
arbetet med att ta fram en internkontrollplan för 2021 har upphandlingschefen
identifierat och lämnat in ett antal risker i upphandling- och inköpsprocessen. Tre av
dessa risker finns med i kommunstyrelsens interna kontrollplan för 2021:
•

Olagliga upphandlingar och inköp - En icke fungerande inköpsprocess kan leda
till att inköpen inte följer det legala regelverket eller de kommun-interna regler
som finns. Kommunen och ytterst respektive enhet/avdelning kan då bli
skyldiga att betala skadestånd, upphandlingsskadeavgift, upphandlingar kan bli
ogiltigförklarande av avtal och behöva göras om mm, vilket kan bli mycket
kostsamt för kommunen.

•

Dyra inköp - En icke fungerande inköpsprocess kan leda till onödigt dyra inköp.
Utan en god planering och uppföljning vid ett inköp kan de bli affärsmässigt
kostsamma. Beslut om inköp kan fattas på bristande underlag och det blir svårt
att följa upp ifall leverantören uppfyllt kraven.
Då kommunens inköp innefattas av LOU (lagen om offentlig upphandling) finns
även risk att inköpen sker i strid mot lagen om inköpsprocessen inte fungerar
tillfredställande.
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•

Olagliga direktupphandlingar genomförs i verksamheten - Olagliga
direktupphandlingar kan leda till olika former av sanktioner, skadestånd samt att
ingångna avtal ogiltighetsförklaras.

Enligt kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2020 framgår att under år 2021
avser kommunstyrelsen att, tillsammans med övriga nämnder, genomföra ett
utvecklingsarbete för att åtgärda bristerna och öka systematiken och
ändamålsenligheten kring arbetet med kommunens interna kontroll.

3.6.2

Bedömning
Vi ser allvarligt på att det förekommer tillvägagångssätt i upphandlingar som inte
stämmer överens med upphandlingspolicyn eller anvisningarna och utifrån
lagstiftningen är ett lagbrott.
Vi bedömer att det finns väsentliga brister i uppföljningen av efterlevnaden av policyn
och anvisningar gällande kommunens upphandlingar och inköp, både av processen
som helhet, av avtal och leverantörer. Vår bedömning är att kommunstyrelsen behöver
skyndsamt säkerställa en ändamålsenlig uppföljning för att aktivt leda och styra att
brister åtgärdas.
I och med att kommunstyrelsen inte beslutat om någon internkontrollplan för 2020,
enligt beslutat internkontrollreglemente, har heller inga risker identifierats som skulle
kunna kontrollerats gällande upphandlingsenhetens verksamhet under året. Det är
positivt att det nu i 2021 års internkontrollplan finns tre kontrollpunkter för processen.
Vi bedömer att kommunstyrelsen behöver säkerställa en tillräcklig intern kontroll vad
gäller avtalsuppföljning och kontroll av leverantörer och att avtalsuppföljning genomförs
i den omfattning som policy och anvisningar anger.

3.7

Stickprover

3.7.1

Deloittes AB rådgivningsuppdrag gällande Håbo Marknads AB 2019
I intervju framkom att bakgrunden till upphandlingen var att det fanns misstankar om
ekonomiska oegentligheter i det kommunala bolaget Håbo Marknads AB.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-10 om att anmoda kommunfullmäktiges
presidium att vidtala revisorerna om behovet av en utredning av bolaget. Den
dåvarande kommundirektören beslutade att göra en direktupphandling och kontaktade
Deloittes AB för att direktupphandla en utredning av bolaget.
I intervjun framgick att anledningen till att tillvägagångssättet blev direktupphandling var
mot bakgrund att det fanns synnerliga skäl, med tanke på misstankarna om
ekonomiska oegentligheter. En direktupphandling genomfördes och avtal om en
granskning av bolaget undertecknades av kommunstyrelsens ordförande 2020-03-23.
På grund av uppdragets komplexitet upphandlades uppdraget på löpande räkning, med
ett grunduppdrag och förutsättningar för tillägg för omständigheter som kräver mer
arbete. Kommunstyrelsens ordförande beslutade om ett sådant tillägg 2020-05-26 och
2020-06-04 presenterades granskningsrapporten.
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I intervjun framgår att f.d. kommundirektören löpande fick ekonomisk uppföljning av
uppdraget. Den totala kostnaden för utredningen blev 1,7 Mkr.
Direktupphandlingen av Deloittes rådgivningsuppdrag gällande Håbo Marknads AB
2019, utreds under tiden för granskningen av Konkurrensverket. Det som utreds är om
det var korrekt tillvägagångssätt av Håbo kommun att genomföra en direktupphandling.
Vi har p.g.a. granskningen av Konkurrensverket endast översiktligt följt upp stickprovet.
3.7.2

Svenska för invandrare
Svenska för invandrare (SFI) på distans ingick ifrån början i upphandlingen av
vuxenutbildningen. Under första halvåret 2020 ingick Håbo kommun ett
samverkansavtal med Upplands-Bro kommun avseende vuxenutbildning. Avtalet
trädde i kraft vid halvårsskiftet 2020 och omfattade b.la. Svenska för invandrare.
Under perioden med frågor och svar ställdes frågeställningar hur distansutbildning för
SFI skulle ske, vilket slutade med att SFI togs bort ur upphandlingens förfrågningsunderlag.
I intervjun framkom att verksamheten följde processen för upphandling med
annonsering, rimlig tid att ta lämna anbud, utvärderingsprotokoll och beslutsunderlag.
Totalt upphandlades fyra anbudsområden utifrån bland annat Skolverkets nationella
yrkespaket och avtalen som skrevs började gälla den 1 juli 2020.
I intervjun framkom även att verksamheten tog kontakt med upphandlingsenheten och
informerade om den kommande upphandlingen. Efter det tilldelades upphandlingen en
upphandlare. Verksamheten upplever dock att de inte fick det stöd som de behövde,
då mycket av frågeställningarna tog lång tid att få svar på. När avtalen skulle skrivas,
visade det sig att verksamheten inte hade förstått upphandlingsmodellen och att
avtalen såg annorlunda ut än förväntat. Orsaken till detta var att verksamheten
förväntade sig en modell med en tydlig vinnare. Nu rangordnades istället anbuden och
vid en beställning kan leverantören tacka nej till uppdraget.
Uppföljning genomförs genom samverkansmöten med utbildningsanordnarna,
kvalitetsrapportering från leverantörer samt verksamhetsbesök, både planerade och
oanmälda.
Vi kan konstatera att upphandlingen av SFI inte är genomförd. Utifrån vårt stickprov
uppfattar vi att upphandlingsprocessen inte varit helt tillfredsställande.
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3.7.3

Simhallen
Under granskningen framkom att upphandling av simhallen inte påbörjats.
Vi har p.g.a. detta endast översiktligt följt upp stickprovet.
Datum som ovan
KPMG AB

Frida Hald
Micaela Hedin
Certifierad kommunal revisor

Frida Hald
Kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i
tryckfrihetsförordningen.
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2

Sammanfattning
Efter genomgång av granskningens samtliga revisionsfrågor gör vi den revisionella bedömningen
att överförmyndarnämndens verksamhet i allt väsentligt bedrivs ändamålsenligt och med en
tillräcklig intern kontroll.
Revisionsfråga 1 – Är ansvar och roller inom nämndens verksamhet tydliga?
Revisionsfrågan är uppfylld. Bedömningen görs mot bakgrund av att ansvar och roller, utöver vad
som av nämndens reglemente, har klargjorts i samverkansavtal, delegationsordning, samt genom
en arbetsordning som fördelar ansvar inom förvaltningen. Vi bedömer samtidigt att förvaltningens
arbetssätt att fördela ansvar och roller reducerar sårbarhet för frånvaro och vakanser reducerats,
samt medger att tjänstepersoner löpande kan stödja varandra, samt vid behov gå in som ersättare.
Revisionsfråga 2 – Har nämnden tillräckliga rutiner för planering, uppföljning och
rapportering av verksamhet och ekonomi?
Revisionsfrågan är uppfylld. Bedömningen grundar vi på att det finns en god struktur och rutiner
för planering, uppföljning och rapportering av verksamhet och ekonomi. Nämnden får löpande
information om såväl verksamhet som ekonomi och nämnden är dessutom aktiv i verksamhetens
planering vad avser mål och ekonomiska förutsättningar och uppföljning av verk-samheten.
Revisionsfråga 3 – Finns ett systematiskt arbete med intern kontroll inom nämndens
verksamhet?
Revisionsfrågan är delvis uppfylld. Nämnden följer till delar följer Uppsala kommuns reglemente
för intern kontroll. Vi anser att det finns en organisation för den interna kontrollen inom nämndens
verksamhetsområde och att nämnden både fattar beslut om och löpande följer den interna kontrollen. Vi ser däremot en avsaknad av dokumenterade tillämpningsanvisningar för den interna kontrollen. Vi hade även sett det som önskvärt att nämnden hade varit mer involverade i framtagandet
av risker. Av internkontrollplanen kan vi inte heller spåra den genomförda riskbedömningen, även
om det finns en beskrivning av själva risken.
Revisionsfråga 4 – Finns rutiner som säkerställer posthantering och handlingars
ordning?
Revisionsfrågan är uppfylld. Det finns rutiner för att registrera handlingar och e-post i verksamhetssystemet och det finns en gallrings- och bevarandeplan som används. Vidare finns det också
rutiner för posthantering och för att hantera de handlingar som inte rör individärenden.
Revisionsfråga 5 – Har tillräckliga åtgärder har genomförts med anledning av
Länsstyrelsens kritik?
Revisionsfrågan är uppfylld. Bedömningen grundar vi på att nämnden har vidtagit åtgärder mot
bakgrund av den kritik som Länsstyrelsen framförde i sin inspektion. Vi anser att de åtgärder som
genomförts i form av rättsutredning, ändring av riktlinjer och rutin för arvodesutbetalning, översyn
av rutiner och systemuppdatering, samt kontinuerlig uppföljning av byten av ställföreträdare är
tillräckliga åtgärder.
Rekommendationer
Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen lämnas följande rekommendationer till överförmyndarnämnden:
-

Anta tillämpningsanvisningar för den interna kontrollen

-

Att nämndens involverar sig i de riskbedömningar som sker till grund för beslut om intern
kontroll

3

-

Att utifrån vad som framkommit under intervjuerna att även lyfta fram mer långsiktiga ambitioner i samband med nämndens målarbete.

4

Inledning
1.1.

Bakgrund

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd som är fristående
från annan kommunal verksamhet. Verksamheten utgör en kommunal förvaltningsmyndighet och
har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare (ställföreträdare).
Ett uppdrag som ställföreträdare kan innebära att för huvudmannen bevaka rätt, förvalta egendom
och/eller sörja för person. Kopplat till dessa uppgifter ställs höga krav på överförmyndarnämndens
verksamhet och tillsyn utifrån den enskildes (huvudmannens) perspektiv.
Uppsala kommun är värdkommun för en gemensam överförmyndarnämnd för samtliga kommuner i
Uppsala län.
Kommunens revisorer har uppmärksammat att Länsstyrelsen vid inspektion under år 2019 kritiserat den gemensamma nämnden för bristfälliga rutiner rörande arvodesbeslut, bristfällig bevakning
av årsräkningar i förmynderskap, samt långsam handläggning av ansökan om byte av god man.
De förtroendevalda revisorerna har efter en bedömning av väsentlighet och risk beslutat att
granska överförmyndarnämndens verksamhet.

1.2.

Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att bedöma om överförmyndarnämndens verksamhet bedrivs på ett
ändamålsenligt och med en tillräcklig intern kontroll.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
• Är ansvar och roller inom nämndens verksamhet tydliga?
• Har nämnden tillräckliga rutiner för planering, uppföljning och rapportering av verksamhet
och ekonomi?
• Finns ett systematiskt arbete med intern kontroll inom nämndens verksamhet?
• Finns rutiner som säkerställer posthantering och handlingars ordning?
• Har tillräckliga åtgärder har genomförts med anledning av Länsstyrelsens kritik?

1.3.
•
•
•
•
•
•
•

1.4.

Revisionskriterier
Kommunallagen (1991:900)
Föräldrabalken (1949:381)
Förvaltningslagen (1986:223)
Förmyndarskapsförordningen (1995:379).
Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn
Reglemente
Mål, riktlinjer, budget

Avgränsning

Granskningen avgränsas till överförmyndarnämndens ansvarsområde.

1.5.

Metod

Granskningen genomförs genom intervjuer och dokumentstudier. Intervjuer genomfördes med
överförmyndarnämndens ordförande och överförmyndarförvaltningens förvaltningsdirektör.
Dokumentstudier har skett av reglemente, avtal mellan kommunerna, verksamhetsplan,
uppföljningsrapporter, protokoll, styrdokument och rutinbeskrivningar.
Rapporten har sakgranskat av överförmyndarförvaltningens förvaltningsdirektör.
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Allmänt
2.1.
2.1.1.

Lagstiftning och utgångspunkter
Lagstiftning och formella utgångspunkter

Den kommunala skyldigheten att driva överförmyndarverksamhet regleras i 19 kap., i Föräldrabalken, där det antingen skall finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd som utses av
kommunfullmäktige. Sedan 2006 är det också möjligt att två eller fler kommuner har en gemensam
överförmyndarnämnd, (FB, 19 kap. 16 §).
En ställföreträdare kan vara en förmyndare, god man eller förvaltare och har till uppgift att tillvarata
huvudmannens intressen. En ställföreträdare i egenskap av förmyndare företräder barn under 18
år. Barnets föräldrar är i första hand de legala förmyndarna och har ansvaret att förvalta barnets
egendom. Överförmyndarverksamheten utövar tillsyn över föräldrar vars barn har tillgångar som
överstiger åtta prisbasbelopp (FB, 13 kap, 2 §).
En person som på grund av sjukdom, psykisk störning eller försvagat hälsotillstånd inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, kan få hjälp av en god man eller förvaltare.
Godmanskapet är frivilligt, där huvudmannen behåller sin rättshandlingsförmåga, vilket innebär att
ställföreträdaren i egenskap av god man ska inhämta huvudmannens samtycke innan han/hon
vidtar en rättshandling, (FB, 11 kap, 4 §). Undantaget är om den enskildes tillstånd hindrar inhämtande av samtycke. Huvudmannen kan när som helst begära att godmanskapet ska upphöra.
Omyndigförklaring avskaffades 1989 och ersattes med förvaltarskap. Förvaltarskap är en tvångsåtgärd, där huvudmannen förlorar sin rättshandlingsförmåga över de delar som omfattas av förvaltarförordnandet. Förvaltarskap avser de individer som är ur stånd att vårda sig själva eller sin
egendom. Uppdraget kan anpassas till behovet och kan begränsas till att avse viss egendom,
såsom förvaltningen av en fastighet eller viss del av huvudmannens kapital. För att ett förvaltarskap ska upphöra krävs läkarintyg eller annan utredning som bekräftar att huvudmannen inte
längre är i behov av en förvaltare. Förvaltarskapet anses vara ett stort ingrepp i den personliga
integriteten och skall årligen omprövas av överförmyndaren/ överförmyndarnämnden.

2.1.2.

Statskontorets rapport och regeringens utredning

Statskontoret presenterade i april år 2019 sin rapport En förbättrad samordning av tillsynen och
tillsynsvägledningen inom överförmyndarområdet (2019:8). Utvärderingen visar på områden i länsstyrelsernas tillsyn och tillsynsvägledning som kan förbättras för ökad enhetlighet och effektivitet.
Statskontoret påpekar att nuvarande lagstiftning är föråldrad och att den lämnar ett för stort tolkningsutrymme. I rapporten föreslås att en länsstyrelse ska vara samordnande. För närvarande
utövar sju av landets länsstyrelser tillsyn för kommunernas överförmyndarverksamheter.
Enligt Statskontoret skulle samordningsmyndighetens arbete skapa möjlighet att öka överförmyndarnas förståelse för hur länsstyrelserna arbetar. Därtill visar utvärderingen att det saknas en utvecklad rättspraxis att stödja sig på, vilket försvårar för länsstyrelserna att göra likvärdiga bedömningar i tillsynsärenden.
Behovet av att se över gällande regelverk för ställföreträdare har också lyfts fram av Sveriges
Kommuner och Regioner och länsstyrelserna och regeringen har beslutat att tillsätta en särskild
utredare. Utredningen beräknas redovisas i början av år 2021. Särskilt ska uppmärksammas rekrytering av nya ställföreträdare och hur det går att säkerställa att ställföreträdarna har rätt förutsättningar att utföra sitt uppdrag, bl a säkerställa att ställföreträdare har rätt förutsättningar, överförmyndarens stöd till ställföreträdare, samt möjligheten att införa ett nationellt ställföreträdarregister.
Vidare ska utredningen se över både överförmyndarens och länsstyrelsens tillsyn.
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Iakttagelser och bedömningar
3.1.
3.1.1.

Är ansvar och roller inom nämndens verksamhet tydliga?
Iakttagelser

Uppsala kommun har tillsammans de åtta kommunerna i Uppsala län ingått ett samarbetsavtal
avseende en gemensam överförmyndarnämnd följt av ett gemensamt överförmyndarkansli. Samarbetsavtalet och den gemensamma organisationen trädde i kraft i januari 2011 för sex av kommunerna, där Håbo och Enköpings kommuner anslöt från och med 2019-01-01. Samverkan regleras i ett avtal som senast behandlade av kommunfullmäktige i Uppsala kommun 2017-02-27 § 37.
Detta skedde i samband med Enköpings kommuns inträde i den gemensamma nämnden.
Uppsala kommun är värdkommun för samverkan, vilket innebär att den tillhörande förvaltningen
ingår i Uppsala kommuns organisation. Av den gemensamma nämndens reglemente framgår att
värdkommunen väljer tre ledamöter och tre ersättare, Enköpings kommun väljer två ledamöter och
två ersättare, övriga samverkande kommuner väljer en ledamot och en ersättare. Värdkommunen
väljer också ordförande och vice ordförande. Av samverkansavtalet 2 § fastställs att överförmyndarförvaltningen i Uppsala kommun ska ha ansvaret för beredning av ärenden och verkställighet
av nämndens beslut samt planera och administrera den verksamhet nämnden ansvarar för.
Delegationsordningen som antogs av nämnden 2019-12-16 beskriver vilka uppgifter som inte får
delegeras enligt lagstiftning:
•

En framställning och yttranden till kommunfullmäktige,

•

Beslut enligt 11 kap 20 § föräldrabalken att entlediga eller skilja en god man eller förvaltare
från sitt uppdrag

•

Beslut enligt 6 § 2 och 3 st lagen om god man för ensamkommande barn att entlediga en
god man från sitt uppdrag

•

Beslut om att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo

•

Att förelägga vite

•

Ett avslagsbeslut rörande samtycke, tillstånd, förordnande, upphörande eller entledigande
enligt föräldrabalken eller lagen om god man för ensamkommande barn eller då en sådan
fråga är tveksam.

Vidare framgår det av delegationsordningen att nämnden, med stöd av 6 kap 39 § kommunallagen, har beslutat att genom delegation av nämndens beslutsrätt uppdra åt nämndens ordförande
eller tjänstgörande ordförande att på nämndens vägnar besluta i ärenden som är så brådskande
att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådant beslut ska avfattas i skriftlig form även vad
gäller ärenden som inte berör föräldrabalken. Beslutet ska återrapporteras till nämnden.
I övrigt framgår av delegationsordningen att förvaltningens personal, i enlighet med överförmyndarnämndens reglemente, har en långtgående delegation från överförmyndarnämnden. Det är
angivit vilken funktion som har delegation för vilken typ av ärende.
Överförmyndarnämnden har antagit en arbetsordning .Denna innehåller en ansvarsfördelning
uppdelad på förvaltningschef, handläggare, administratör och registrator. Ansvaret klargörs uppdelat på olika ärendetyper.
Överförmyndarförvaltningen i Uppsala kommun består vid granskningstillfället av 26 personer
varav alla utom tre är handläggare och övriga är administrativ personal. Av handläggarna är ca 10
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personer jurister. Alla handläggare arbetar med alla typer av ärenden i alla åtta kommuner. Det
finns alltså inte någon speciell uppdelning av ärendetyp eller kommun mellan handläggarna. Av
intervju framkommer det att det finns några av handläggarna som är speciellt inriktade på granskning av årsräkningar, samt att det finns någon som har specialistkompetens gällande GDPR. Det
finns även sammansatta arbetsgrupper som jobbar med utbildning till ställföreträdare.

3.1.2.

Bedömning

Vi bedömer att revisionsfrågan är uppfylld.
Bedömningen görs mot bakgrund av att ansvar och roller, utöver vad som av nämndens reglemente, har klargjorts i samverkansavtal, delegationsordning, samt genom en arbetsordning som
fördelar ansvar inom förvaltningen. Vi bedömer samtidigt att förvaltningens arbetssätt att fördela
ansvar och roller reducerar sårbarhet för frånvaro och vakanser reducerats, samt medger att tjänstepersoner löpande kan stödja varandra, samt vid behov gå in som ersättare.

3.2.
3.2.1.

Har nämnden tillräckliga rutiner för planering, uppföljning och rapportering av verksamhet och ekonomi?
Iakttagelser

Planering, uppföljning och rapportering av verksamhet
Kommunfullmäktige har i Mål och budget för 2020 med plan för 2021 och 2022 antagit nio inriktningsmål. Varje inriktningsmål förstärks med tidsbegränsade uppdrag, som kan vara för alla eller
nämnd- och styrelsespecifika. Om inte annat anges gäller uppdragen samtliga nämnder och styrelser. För de gemensamma nämnderna (räddningsnämnden och överförmyndarnämnden) gäller de
uppdrag som överenskommits om vid ägarsamråd med de kommuner som ingår. För att följa
kommunkoncernens utveckling mot målbilden kopplas kommunövergripande indikatorer till varje
inriktningsmål.
Överförmyndarnämnden har i sin budget och verksamhetsplan för år 2020, beslutad av nämnden
2019-12-16 tagit fram nämndsmål kopplade till tre av kommunfullmäktiges inriktningsmål enligt
nedan:
Inriktningsmål
KF:s mål nr 1: Den gemensamma överförmyndarnämnden ska ha en jämställd och hållbar ekonomi
KF:s mål nr 7: Den gemensamma överförmyndaren
ska vara äldrevänlig och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet

KF:s mål nr 9: Uppsala kommuns medarbetare ska
ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens
möta Uppsala

Nämndsmål eller uppdrag
Mål: Nämndens ekonomiska resultat
Mål: Granskningar av årsräkningar ska vara påbörjade senast den 1 september 2020
Uppdrag: Öka möjligheten till inflytande och
egenmakt så att stöd och insatser bättre motsvarar behoven (äldrenämnden, omsorgsnämnden,
socialnämnden och överförmyndarnämnden)
Mål: Nämnden ska ha tillräckligt med ställföreträdare
Mål: Nämndens servicenivåer ska upprätthållas
Mål: Ställföreträdare ska erbjudas nödvändig
utbildning och kompetensutveckling
Uppdrag: Intensifiera arbetet med att åtgärda
strukturella löneskillnader på grund av kön
Mål: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv
Mål: Överförmyndarförvaltningen skall vara en
attraktiv arbetsplats
Mål: En större andel av nämndens verksamhet
ska hanteras digitalt

8

För varje mål görs en utförlig beskrivning över nämndens strategi för att nå målet. För uppdragen
görs en beskrivning av åtgärd, förväntade effekter och när uppföljning ska göras, vilket också beskrivs för de flesta av målen.
Nämnden får vid varje sammanträde en redovisning av verksamhetsstatistik i form av bland annat
hur granskningen av årsräkningar fortskrider, hur arbetet fortlöper med rekrytering av ställföreträdare samt överklagade beslut. Förvaltningsdirektören har också vid sammanträdena en informationspunkt där olika typer av verksamhetsinformation föredras.
Verksamhetsberättelsen för år 2019 visade att samtliga mål utom tre var helt uppfyllda, övriga
delvis uppfyllda och samtliga uppdrag var påbörjade eller slutförda. För de mål som inte var helt
uppnådda anges orsak och framtida arbete med målet likaså gällande ej slutförda uppdrag.
Enligt intervjusvar är nämnden delaktig i framtagandet av målen för verksamheten. Varje år har
förvaltningen tillsammans med nämnden en heldag där verksamhetsplanen för nästkommande år
diskuteras. Förvaltningen gör därefter ett förslag på verksamhetsplan som sedan presenteras i
nämnden. Av intervjuerna framgår att det arbetet med mål som uttrycker ambitioner på längre sikt
är ett utvecklingsområde.
Planering, uppföljning och rapportering av ekonomi
Enligt samverkansavtalets 7 § ska Uppsala kommun fastställa budgeten för nämnden efter samråd
med övriga samverkande kommuner. Förslaget till budget och därmed kostnaden för respektive
ingående kommun, ska lämnas till medverkande kommuner senast den 1 oktober för att nämndens
behov ska kunna integreras i respektive övergripande kommunbudget.
Den nettokostnad som budgeteras för en period ska fördelas mellan ingående kommuner enligt
andelstal. Andelstalet bestäms som respektive kommuns folkmängd 1 januari före verksamhetsåret. För Heby kommun ska till andelen läggas en utjämningsfaktor med 1,5% av totalt antal invånare per den 1 januari året före verksamhetsåret och för Knivsta kommun ska från andelen räknas
av en utjämningsfaktor om 1,5% av det totala antalet invånare per den 1 januari. I den löpande
redovisningen bokförs en budgeterad intäkt motsvarande respektive deltagande kommuns andel.
Nämnden har för år 2020 en budget enligt nedan:
Belopp i miljoner kronor
Statsbidrag
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga
externa intäkter
Summa intäkter
Personalkostnader
Arvoden
Övriga kostnader
Avskrivningar
Summa kostnader
Finansiella kostnader
Summa nettokostnader1
Kommunbidrag
Politisk verksamhet (1)
Särskilt riktade insatser (6)
Summa kommunbidrag
Resultat

Budget 2020
0,5
15,1
15,6
-14,8
-15,8
-7,1
-0,2
-37,9
0,0
-22,3
17,8
4,5
22,3
0,0

Resultatet för år 2019 var ett överskott motsvarande 2,8 mnkr som fördelades till samverkanskommunerna enligt procentsatsen av det ekonomiska bidraget till nämndens budget, vilket är i
enlighet med avtalet. Inför budget 2020 minskade budgeten för verksamheten motsvarande 2019
års överskott. En minskning har kunnat ske utifrån att antal ärenden gällande ensamkommande
barn kraftigt reducerats under senare år.
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Nämnden får vid varje sammanträde en ekonomisk månadsrapport. Den ekonomiska redovisningen per juli månad visade ett överskott på ca 1,4 mnkr. Bland annat har kostnaderna för kansliet
minskat då covid-19 lett till uteblivna utbildningar och kurser, samt att personal som slutat inte har
ersatts av nya medarbetare.
Av rapporten framgår att förvaltningens totala personalbemanning successivt har reducerats och
framgår räknat i heltidstjänster till 21.
Det finns inget beslutat nyckeltal för ärendemängd som relaterats till förvaltningens bemanning,
men antalet ärendens utveckling följs fortlöpande upp i månadsrapporterna, där redovisning sker i
förhållande till ett budgeterat ingångsvärde.
Ägarsamråd
Överförmyndarnämnden integreras så långt det är möjligt i Uppsala kommuns mål-och budgetprocess. Samverkanskommunerna har årligen minst två ägarsamråd där budget, mål och uppdrag för
de gemensamma nämnderna fastställs. Värdkommunen Uppsala beslutar formellt om budgeten för
de gemensamma nämnderna.
För ägarsamråden finns en nedtecknad rutin. Kommunstyrelsens ordförande representerar respektive kommun. Värdkommunens ordförande håller i ägarsamrådet. Direktörer från förvaltningen
ansvarar för att presentation hålls av i förväg utskickat material. När behov finns kan direktör ta
hjälp av flera för föredragningen exempelvis ekonom.

3.2.2.

Bedömning

Vi bedömer att revisionsfrågan är uppfylld.
Bedömningen grundar vi på att det finns en god struktur och rutiner för planering, uppföljning och
rapportering av verksamhet och ekonomi. Nämnden får löpande information om såväl verksamhet
som ekonomi och nämnden är dessutom aktiv i verksamhetens planering vad avser mål och ekonomiska förutsättningar och uppföljning av verksamheten.
Vi rekommenderar utifrån vad som framkommit under intervjuerna att även lyfta fram mer långsiktiga ambitioner i samband med nämndens målarbete.

3.3.
3.3.1.

Finns ett systematiskt arbete med intern kontroll inom nämndens
verksamhet?
Iakttagelser

Uppsala kommuns reglemente för intern kontroll
Kommunens reglemente för intern kontroll, antaget av kommunfullmäktige 2007-06-23 § 83 anger
att styrelser och nämnder ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som fullmäktige har bestämt samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Reglementet innehåller miniminivån för den interna kontrollen i Uppsala kommun. Varje nämnd ska
dessutom utforma de regler som anses nödvändiga för den egna verksamheten samt tillämpningsanvisningar för reglementet.
Intern kontroll är en del av ekonomi- och verksamhetsstyrningen som syftar till att säkerställa att de
av kommunfullmäktige fastställda målen uppfylls. Kartläggning och analys av risker i verksamheternas processer ska göras. I anslutning till detta arbete ska bedömning ske av väsentlighet och
risk. Av resursskäl kan inte ett internkontrollsystem upprätthållas som syftar till att identifiera och
förhindra samtliga fel eller brister som kan uppstå. En avvägning måste göras mellan bedömd risknivå och resursåtgång. Riskanalyserna blir grunden för nämndernas/styrelsernas uppföljning av
den interna kontrollen i den årliga internkontrollplanen.
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Den interna kontrollen ska enligt reglementet omfatta:
- Verksamhetskontroller
-

Kontroller i system och rutiner

-

Kontroll av efterlevnad av regler, policys och beslut

-

Finansiell kontroll

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden och styrelsen har därvid att tillse att en organisation för internkontrollen upprättas, samt att anta regler och anvisningar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde.
Inom nämndens verksamhetsområde ansvarar respektive högste chef för att regler och anvisningar utformas för att upprätthålla en god intern kontroll. Dessa regler ska antas av respektive nämnd.
Förvaltningsdirektören ska tillse att den löpande förvaltningen sköts enligt kommunstyrelsens och
nämndens eller styrelsens riktlinjer och anvisningar.
Förvaltningsdirektören ska leda arbetet med att åstadkomma och upprätthålla en god intern kontroll samt tillse att medvetenheten (förståelse och kompetens) om intern kontroll i organisationen är
tillräcklig. Förvaltningsdirektören ska rapportera till nämnden/styrelsen om hur den interna kontrollen fungerar och om eventuella brister i den interna kontrollen.
En internkontrollplan ska minst innehålla:
-

vilka rutiner och kontrollmoment som ska följas upp

-

omfattningen på uppföljningen (frekvensen och kvantiteten)

-

vem som ansvarar för att utföra uppföljningen

-

till vem uppföljningen ska rapporteras

-

när rapportering ska ske

-

genomförd riskbedömning

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen skall, med utgångspunkt från antagen plan,
årligen rapporteras till nämnden.
Överförmyndarnämndens arbete med intern kontroll
Överförmyndarnämnden upprättar årligen en internkontrollplan. Planen ska vara ett stöd i styrningen av verksamheten och ett hjälpmedel för att nå verksamhetsmålen. Planen ska försäkra att
- Verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt
-

Den finansiella rapporteringen och information om verksamheten är tillförlitlig

-

Verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, föreskrifter, policyer och riktlinjer

Internkontrollplanen beskriver vad som behöver göras utifrån viktiga risker som framkommit i riskanalysen. Varje kontrollmoment i internkontrollplanen följs upp enligt beskriven frekvens och metod. Resultatet av uppföljningen redovisas årligen till kommunstyrelsen.
Internkontrollplanen innehåller också en beskrivning av hur nämnden arbetar med intern kontroll
och hur internkontrollplanen används för att utveckla detta arbete. Nämnden beslutar varje år om
en plan för intern kontroll. Kontrollerna genomförs av medarbetare på överförmyndarförvaltningen.
Det är ett prioriterat arbete där arbetstid avsätts för att både kunna utföra och kvalitetssäkra den
interna kontrollen.
Vid återrapporteringen av kontrollerna till nämnden (frekvensen på rapportering framgår av den
interna kontrollplanen) kan nämnden fatta beslut om åtgärder för att komma tillrätta med eventuella
avvikelser som framkommit i samband med den interna kontrollen.

11

Nämnden gör bedömningen att det finns såväl utrymme för, som behov av, att utöka den interna
kontrollen för år 2020. Utökningen avser ett kontrollmoment, tillståndsärenden, vilket innebär att
den interna kontrollen kommer behandla fler tillståndsärenden än vad som har gjorts tidigare verksamhetsår.
Vi har i granskningen inte kunnat se att överförmyndarnämnden har antagit egna tillämpningsanvisningar för den interna kontrollen. Enligt intervjusvar revideras internkontrollplanen varje höst och
beslutas av nämnden. Inför att förvaltningen tar fram ett nytt förslag på internkontrollplan får olika
arbetsgrupper på förvaltningen arbeta med förslag till kontrollpunkter. Varje år byts några internkontrollmoment ut. Nämnden är inte delaktiga i framtagandet av kontrollområden utan får ett förslag på internkontrollplan presenterat i nämnden som de sedan beslutar om.
Internkontrollplanen innehåller kontrollområde, riskbeskrivning, kontrollmoment, kontrollmetod och
tidpunkt för rapportering. Se bilaga 1 för nämndens fullständiga internkontrollplan för år 2020. I
internkontrollplanen uppdrar nämnden åt förvaltningen att utse kontrollansvariga för respektive
kontrollmoment.
Den senaste uppföljningen av den interna kontrollen redovisades till nämnden i juli månad år 2020.
För några av kontrollmomenten påvisades brister. Gällande kontrollmomentet att ärenden inte får
vara äldre än 90 dagar visade uppföljningen att det totalt fanns 55 ärenden äldre än 90 dagar vid
utgången av kvartal 2 2020. I 24 ärenden beror den långa handläggningstiden på att överförmyndarnämnden inte lyckats rekrytera någon ställföreträdare. 16 av ärendena ligger hos tingsrätten för
beslut. I 14 ärenden inväntas kompletterande utredning såsom t ex. läkarintyg, social utredning
eller utredning om samtycke. 1 ärende inväntar sammanträde i tingsrätten. Granskningen är genomförd med mindre anmärkning då några ärenden blivit liggande onödigt länge utan åtgärd.
Feedback har getts till berörda handläggare. Inga övriga åtgärder behövs i nuläget.
Gällande kontrollmomentet att följa rutiner i bytesärenden visade uppföljningen att i alla ärenden
utom ett har rutiner följts och handläggningstider hållits. I ett ärende har rekryteringen påbörjats
omgående, men sedan tappats bort under 4 månader och upptäckts först när ställföreträdaren tagit
kontakt med förvaltningen. I ett ärende hade anhöriga eget förslag som utreddes till en början,
personen hoppade sedan av och rekryteringen fick då börja om på nytt. Inga åtgärder vidtas med
anledning av resultatet. Ärendet förefaller ha missats genom att bevakning fallit bort i ärendehanteringssystemet
Avseende kontrollmomentet för tillståndsärenden visade uppföljningen att granskningen av tre
arvskiften är genomförd utan anmärkningar. Granskning av ett arvskifte är genomförd med anmärkning då handläggningsrutiner inte följs. Granskningen av de fyra bostadsförsäljningarna är
genomförd utan anmärkningar. Granskningen av de två uttagen från överförmyndarspärrade konton är genomförd utan anmärkningar. Berörda handläggare har fått feedback på sina ärenden och
inga övriga åtgärder vidtas med anledning av resultatet.

3.3.2.

Bedömning

Vi bedömer att revisionsfrågan är delvis uppfylld.
Bedömningen grundar vi på att nämnden till delar följer Uppsala kommuns reglemente för intern
kontroll. Vi anser att det finns en organisation för den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområde och att nämnden både fattar beslut om och löpande följer den interna kontrollen. Vi
bedömer att nämnden i enlighet med reglementet fattat beslut om verksamhetskontroller, kontroller
i system och rutiner, kontroll av efterlevnad av regler, policys och beslut samt finansiell kontroll. Vi
ser däremot en avsaknad av dokumenterade tillämpningsanvisningar för den interna kontrollen. Vi
hade även sett det som önskvärt att nämnden hade varit mer involverade i framtagandet av risker.
Vidare ser vi att det av reglementet för intern kontroll framgår att internkontrollplanen ska innehålla
information om vem som ansvarar för att utföra uppföljningen, detta framgår inte av nämndens
internkontrollplan. Vi noterar att nämnden uppdrar åt förvaltningen att utse ansvariga. Av internkon-
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trollplanen kan vi inte heller spåra den genomförda riskbedömningen, även om det finns en beskrivning av själva risken.

3.4.
3.4.1.

Finns rutiner som säkerställer posthantering och handlingars ordning?
Iakttagelser

All post som inkommer från de olika kommunerna skickas direkt till förvaltningen i Uppsala. Posten
tas emot i receptionen i fastigheten som förvaltningen sitter och sedan går den till förvaltningen
som också öppnar och hanterar inkommen post. Inom förvaltningen finns det rutiner som beskriver
hur registratorerna ska hantera inkommen post där det framgår hur de olika ärendena ska registreras och hanteras. Alla handlingar som inkommer via post eller e-post och som tillhör ett specifikt
ärende registreras i ärendehanteringssystemet Wärna. Ärenden som inte är hänförda till ett specifikt individärende registreras i kommunens diariehanteringssystem.
Överförmyndarnämnden i Uppsala län antog den 19 januari 2015 nedanstående bevarande- och
gallringsplan som reviderades i januari 2019. Planen beskriver vilka olika typer av handlingar som
finns inom nämndens verksamhetsområde och hur dessa ska gallras och bevaras. Av intervjuer
framgår det att det pågår ett kommunövergripande projekt gällande att ta fram informationshanteringsplaner för samtliga nämnder som ska vara färdigt i början av år 2021.

3.4.2.

Bedömning

Vi bedömer att revisionsfrågan är uppfylld.
Bedömningen grundar vi på att på att det finns rutiner för att registrera handlingar och e-post i
verksamhetssystemet samt att det finns en gallrings- och bevarandeplan som används. Vidare
finns det också rutiner för posthantering och för att hantera de handlingar som inte rör individärenden.

3.5.
3.5.1.

Har tillräckliga åtgärder har genomförts med anledning av Länsstyrelsens kritik?
Iakttagelser

Länsstyrelsen genomförde i december månad år 2019 en inspektion av överförmyndarnämnden.
Inspektionen resulterade i kritik på tre punkter från Länsstyrelsens sida. Kritiken rörde bristfälliga
rutiner rörande arvodesbeslut, bristfällig bevakning av årsräkningar i förmynderskap samt långsam
handläggning av ansökan om byte av god man.
Gällande bristfälliga rutiner rörande arvodesbeslut handlade kritiken om rutiner kring arvode till
så kallade professionella ställföreträdare.
I två granskade akter påträffades brister avseende arvodesbeslut, det handlade om att det saknades beslut om arvode och att bedömning gjordes av arvode ”i förskott”. Nämnden har anfört att
arvodena är kopplade till en rutin som gällt sedan år 2016, där ”professionella ställföreträdare” kan
komma ifråga när rekrytering av ställföreträdare på vanlig väg i uttömd. Nämnden sätter ett arvode
som är rimligt och med en bedömning av att årsarvodet inte kommer att understiga de utbetalade
beloppen.
Nämnden har beslutat att arvodesriktlinjerna alltid ska följas, men att månadsarvode får utbetalas
till dessa ”professionella ställföreträdare”. De bolag i vilka de professionella ställföreträdarna är
anställda, får fakturera huvudmannen eller kommunen arvode och moms. Skatt och sociala avgifter utgår inte. Kostnadsersättning och milersättning faktureras årligen.
De ”professionella ställföreträdarna” undantas nämndens gränser för maximalt antal uppdrag per
ställföreträdare. De tillåts ha maximalt 30 uppdrag. De förväntas åta sig de uppdrag som föreslås
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dem av förvaltningen. I maj 2019 verkade sex personer som professionella ställföreträdare inom
nämndens område, vilka bistod 41 huvudmän, de flesta inom ramen för förvaltarskap. Ställföreträdarna förordnas personligen i varje uppdrag. Länsstyrelsen konstaterar att det inte finns några
uppgifter i protokollet om att nämnden fattar beslut rörande arvodet i dessa ärenden. De ”professionella ställföreträdarna” fakturerar ställföreträdarna månatligen kommunen för arvodet. I samband
med granskningen av årsräkningen tas ställning till om ska justeras. Vidare om kommunen eller
huvudmannen ska betala arvodet. Om huvudmannen ska betala skickar kommunens en faktura till
denne. Det framgår inte att nämnden fattar något beslut om arvode i dessa ärenden. Länsstyrelsen
framför med anledning härav att nämndens ställningstagande angående arvodet enligt föräldrabalken ska framgå av ett beslut. Länsstyrelsen uppmanar nämnden att se över sina rutiner. Vidare
framgår att Länsstyrelsen inte uttalar sig om att kommunen väljer att betala arvode löpande i ”förskott”, men påtalar att huvudmannen ska betala ställföreträdaren, oavsett vilka transaktioner som
förevarit mellan kommunen och ställföreträdaren.
Med anledning av länsstyrelsens kritik uppdrog nämnden den 24 februari 2020, § 55, att undersöka alternativa sätt att hantera ”professionella ställföreträdare”. Överförmyndarförvaltningen har
därefter genomfört en rättsutredning. Rättsutredningen resulterade i förändrade rutiner. Enligt 12
kap 16 § FB ska nämnden först fatta beslut om arvode och ersättning för utgifter innan arvodet och
ersättningen kan betalas ut. Dessutom ska arvodet och ersättning för utgifter enligt huvudregeln
betalas av den enskilde om det inte finns särskilda skäl. Fr o m år 2021 ska nuvarande system
upphöra. Professionella uppdrag ska ersättas genom timarvoden, med arvodering kvartalsvis efter
redogörelse för utförda åtgärder och tidsåtgång. Timarvodet regleras i nämndens arvodesriktlinjer
genom ett tillägg. Förvaltningsdirektören ska bestämma vem som kan tilldelas timarvodering. Uppdragen ska vara särskilt krävande och måste uppfylla vissa kriterier; vilka framgår av arvodesriktlinjerna. En övre gräns om 30 uppdrag ska även fortsättningsvis gälla.
Det kan dock inte uteslutas att nämnden även i fortsättningen kommer ha svårighet att finna en
kompetent ställföreträdare inom rimlig tid för vissa uppdrag. Det finns uppdrag av sådan komplexitet att det krävs en ställföreträdare med lång erfarenhet. Dessa ställföreträdare har ofta redan
många uppdrag och kanske inte är benägna att ta på sig ytterligare svåra och tidskrävande uppdrag utan en viss ekonomisk motivation från överförmyndarnämndens sida. Förslagsvis kan
nämnden då i de fallen anlita en ställföreträdare som erbjuds ett timarvode utifrån nämndens arvodesriktlinjer. Normalt arvoderar nämnden ställföreträdare årligen, men i dessa fall kan det vara
aktuellt med arvodering med ett kortare intervall, till exempel kvartalsvis. Detta upplägg kan också
vara bra utifrån att svåra uppdrag ofta kan vara mer krävande i början och att nämnden då oftare
får möjlighet att se över arvodets nivå och eventuellt revidera denna. Vad gäller maxantalet uppdrag kan ställföreträdarna som arbetar med denna heltid beviljas förhöjda dispenser.
Avseende bristfällig bevakning av årsräkning grundade sig Länsstyrelsens kritik i ett specifikt
ärende där det i aktgranskningen upptäcktes att år 2015 förordnades en särskilt förordnad vårdnadshavare för ett barn. Nämnden begärde in en förteckning som inkom i augusti 2015. Enligt
förteckningen hade barnet inga tillgångar. Därefter har det inte vidtagits några åtgärder i ärendet.
Nämnden har varken bevakat att årsräkningar inkommer eller beslutat om befrielse från redovisningsskyldigheten.
Länsstyrelsen är kritisk till nämnden bristfälliga hantering av ärendet. Länsstyrelsen uppmanar
nämnden att åtgärda bristerna i ärendet och utreda om det finns fler förmynderskap som är felaktigt inlagda i ärendehanteringssystemet. Vid sammanträdet uppgav nämnden att ärendet är felregistrerat. Kansliet har gått igenom ärenden och rättat till brister i registreringen av bl.a. förmynderskapsärenden.
Efter Länsstyrelsens kritik gjorde förvaltningen en utredning gällande ärendet och vidtagit åtgärder.
Det framkommer i intervju att det finns brister i ärendehanteringssystemet kopplat till bevakning av
ärenden, även om det är sällan som förvaltningen tappar bevakning i ärenden. Förvaltningen står
nu står inför en uppdatering av systemet som innebär en bättre ärendebevakning.
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Kritiken i förhållande till långsam handläggning av ansökan om byte av god man riktar sig även
den till ett specifikt ärende. Aktgranskningen visade att en huvudman den 1 oktober 2018 skrivit till
nämnden att denne vill byta god man. Huvudmannen får inte något svar från nämnden. Den 10
juni 2019 har gode mannen begärt sig entledigad hos nämnden. Nämnden inledde då en process
angående byte och den 17 juli 2019 beslutade nämnden om byte av god man. Vid sammanträdet
framförde nämnden att de inte har någon förklaring till varför huvudmannens ansökan inte hanterades snabbare. De har inte några långa handläggningstider i ärenden rörande byte av god man.
Länsstyrelsen uppmanar nämnden att utreda varför ansökan inte hanterades då den inkom, och se
om det är några rutiner som behöver ändras.
Av intervjuer, samt av nämndens internkontrollplan, framkommer att byten av ställföreträdare finns
med som en del av nämndens internkontrollplan som rapporteras till nämnden en gång i kvartalet.
Det beskrivs också i intervjuer att verksamheten tidigare har haft större volymer av ärendena där
de inte hittat någon ny ställföreträdare. Det kan också vara så att rekrytering drar ut på tiden, men
vanligen finns förslag till ny ställföreträdare inom relativt kort tid. Antalet ärenden utan ställföreträdare rapporteras inom arbetsgruppen var tredje vecka. Vid granskningstillfället fanns det ca 7
ärenden utan ställföreträdare.

3.5.2.

Bedömning

Vi bedömer att revisionsfrågan är uppfylld.
Bedömningen grundar vi på att nämnden har vidtagit åtgärder mot bakgrund av den kritik som
Länsstyrelsen framförde i sin inspektion. Vi anser att de åtgärder som genomförts i form av rättsutredning, ändring av riktlinjer och rutin för arvodesutbetalning, översyn av rutiner och systemuppdatering, samt kontinuerlig uppföljning av byten av ställföreträdare är tillräckliga åtgärder.
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Revisionell bedömning
Efter genomgång av granskningens samtliga revisionsfrågor gör vi den revisionella bedömningen
att överförmyndarnämndens verksamhet i allt väsentligt bedrivs ändamålsenligt och med en
tillräcklig intern kontroll.

4.1.

Bedömningar mot revisionsfråga

Revisionsfråga

Kommentar

Är ansvar och roller inom
nämndens verksamhet tydliga?

Uppfylld

Har nämnden tillräckliga rutiner
för planering, uppföljning och
rapportering av verksamhet och
ekonomi?

Uppfylld

Ansvar och roller inom överförmyndarnämndens verksamhet (utöver gällande lagstiftning) beskrivs i samverkansavtal, nämndens reglemente, delegationsordning
och arbetsordning. Vi ser det som positivt att handläggarna har stöd av varandra och att de kan stötta upp och
ersätta vid behov och frånvaro då alla handläggare arbetar med alla typer av ärenden.
Bedömningen grundar vi på att det finns en god struktur
och rutiner för planering, uppföljning och rapportering av
verksamhet och ekonomi. Nämnden får löpande information om såväl verksamhet som ekonomi och nämnden är
dessutom aktiv i verksamhetens planering vad avser mål
och ekonomiska förutsättningar och uppföljning av verksamheten.
Vi rekommenderar utifrån vad som framkommit under
intervjuerna att även lyfta fram mer långsiktiga ambitioner
i samband med nämndens målarbete.

Finns ett systematiskt arbete
med intern kontroll inom nämndens verksamhet?

Delvis uppfylld

Finns rutiner som säkerställer
posthantering och handlingars
ordning?

Uppfylld

Nämnden följer till delar följer Uppsala kommuns reglemente för intern kontroll. Vi anser att det finns en organisation för den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområde och att nämnden både fattar beslut om
och löpande följer den interna kontrollen. Vi ser däremot
en avsaknad av dokumenterade tillämpningsanvisningar
för den interna kontrollen. Vi hade även sett det som
önskvärt att nämnden hade varit mer involverade i framtagandet av risker. Av internkontroll-planen kan vi inte
heller spåra den genomförda riskbedömningen, även om
det finns en beskrivning av själva risken.
Det finns rutiner för att registrera handlingar och e-post i
verksamhetssystemet och det finns en gallrings- och
bevarandeplan som används. Vidare finns det också
rutiner för posthantering och för att hantera de handlingar
som inte rör individärenden.
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Har tillräckliga åtgärder har
genomförts med anledning av
Länsstyrelsens kritik?

Uppfylld
Bedömningen grundar vi på att nämnden har vidtagit
åtgärder mot bakgrund av den kritik som Länsstyrelsen
framförde i sin inspektion. Vi anser att de åtgärder som
genomförts i form av rättsutredning, ändring av riktlinjer
och rutin för arvodesutbetalning, översyn av rutiner och
systemuppdatering, samt kontinuerlig uppföljning av
byten av ställföreträdare är tillräckliga åtgärder.
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4.2.

Rekommendationer

Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen lämnas följande rekommendationer till överförmyndarnämnden:
-

Anta tillämpningsanvisningar för den interna kontrollen

18

Bilagor
5.1.

Bilaga 1 – Överförmyndarnämndens internkontrollplan 2020

19

År-månad-dag

Lena Salomon

Jörn Wahlroth

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740)
(PwC) på uppdrag av Uppsala kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår
av projektplan från 2020-05-15. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar
del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

20

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Christer Staaf
den 30 mars 2021 11:49
Sara Widströmer
Avvägning av uppdrag

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Har meddelandeflagga

Hej,
Eftersom jag flyttar den 17/5 till annan ort/kommun så avsäger jag mig härmed mina uppdrag i
kommunen. Ersättare i KF, Bygg och Miljö samt direktionen för räddningstjänsten.
Hälsar Christer Staaf C
Skickat från min iPad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2021-03-31
Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens kansli
Sara Widströmer, Kommunsekreterare
0171-525 61
sara.widstromer@habo.se

KS 2021/00159 nr 100718

Ärende 6

Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige,
bygg- och miljönämnden och kommunalförbundet
Räddningstjänsten Enköping-Håbo samt fyllnadsval och
begäran om ny sammanräkning
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige entledigar Christer Staaf (C) från uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige entledigar Christer Staaf (C) från uppdrag som
ersättare i bygg- och miljönämnden.
3. Kommunfullmäktige entledigar Christer Staaf (C) från uppdrag som
ersättare i Kommunalförbundet räddningstjänsten Enköping-Håbo.
4. Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om ny
sammanräkning utifrån 2018 års allmänna val för att utse en ny ersättare
i kommunfullmäktige i Christer Staafs (C) ställe.
5. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny ersättare i bygg- och
miljönämnden i Christer Staafs (C) ställe.
6. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny ersättare i Kommunalförbundet
Enköping-Håbo i Christer Staafs (C) ställe.
Sammanfattning

Christer Staaf (C) har begärt entledigande från uppdrag om ersättare i
kommunfullmäktige, bygg- och miljönämnden och kommunalförbundet
Räddningstjänsten Enköping-Håbo.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Inte aktuellt

Barnperspektivet

Inte aktuellt

Näringslivsperspektivet

Inte aktuellt

Uppföljning

Inte aktuellt

Beslutsunderlag

– Avsägelse
__________

1(2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-03-31

Beslut skickas till

Christer Staaf (C)
Valda
Bygg- och miljönämnden
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo
Länsstyrelsen
Säkerhetssamordnare
Löner
Förtroendemannaregister

2(2)
Vår beteckning

KS 2021/00159 nr 100718

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2021-03-31
Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens kansli
Sara Widströmer, Kommunsekreterare
0171-525 61
sara.widstromer@habo.se

KS 2021/00160 nr 100720

Ärende 7

Entledigande från uppdrag som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden samt fyllnadsval
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige entledigar Roger Norin (L) från uppdrag som
ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny ersättare i kultur- och
fritidsnämnden i Roger Norins (L) ställe.
Sammanfattning

Roger Norin (L) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i
kultur- och fritidsnämnden.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Inte aktuellt

Barnperspektivet

Inte aktuellt

Näringslivsperspektivet

Inte aktuellt

Uppföljning

Inte aktuellt

Beslutsunderlag

– Avsägelse
__________

Beslut skickas till

Roger Norin (L)
Vald
Kultur- och fritidsnämnden
Löneadministration
Förtroendemannaregister
Säkerhetssamordnare

1(1)

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Roger Norin
den 30 mars 2021 18:06
Sara Widströmer
Kjell Dufvenberg
Avsägelse av uppdrag som ersättare i Kultur och Fritidsnämnden

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Har meddelandeflagga

Hej Sara!
Vill med detta meddela min avsägelse av mitt uppdrag som ersättare i Kultur och
Fritidsnämnden.
MvH
/Roger

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-04-06
Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens kansli
Sara Widströmer, Kommunsekreterare
0171-525 61
sara.widstromer@habo.se

Vår beteckning

KS 2021/00162 nr 100826

Ärende 8

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

1. Kommunfullmäktige entledigar Antonio Lopez (S) från uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om ny
sammanräkning utifrån 2018 års allmänna val för att utse en ny ersättare
i kommunfullmäktige i Antonio Lopez (S) ställe.
Sammanfattning

Antonio Lopez (S) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Inte aktuellt

Barnperspektivet

Inte aktuellt

Näringslivsperspektivet

Inte aktuellt

Uppföljning

Inte aktuellt

Beslutsunderlag

– Avsägelse
__________

Beslut skickas till

Antonio Lopez (S)
Vald
Länsstyrelsen
Löneadministration
Förtroendemannaregister
Säkerhetssamordnare

1(1)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-04-09
Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens kansli
Sara Widströmer, Kommunsekreterare
0171-525 61
sara.widstromer@habo.se

1(1)
Vår beteckning

KS 2021/00167 nr 100887

Ärende 9

Entledigande från uppdrag som ersättare i Håbohus styrelse
samt fyllnadsval
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige entledigar Anders Cyrillus (L) från uppdrag som
ersättare i Håbohus styrelse.
2. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny ersättare i Håbohus styrelse i
Anders Cyrillus (L) ställe.
Sammanfattning

Anders Cyrillus (L) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i
Håbohus styrelse.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Inte aktuellt

Barnperspektivet

Inte aktuellt

Näringslivsperspektivet

Inte aktuellt

Uppföljning

Inte aktuellt

Beslutsunderlag

– Avsägelse
__________

Beslut skickas till

Anders Cyrillus (L)
Vald
Håbohus
Löneadministration
Förtroendemannaregister
Säkerhetssamordnare

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Anders Cyrillus <anders@kyrktuppen.se>
den 9 april 2021 14:21
Sara Widströmer
Avsägelse av uppdrag

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Har meddelandeflagga

Hej.
Jag säger upp mitt uppdrag som ersättare i HåboHus bolagsstyrelse.
Anders Cyrillus (L)
195206080391
Med vänlig hälsning
Anders Cyrillus
0736612267

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-04-15
Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens kansli
Sara Widströmer, Kommunsekreterare
0171-525 61
sara.widstromer@habo.se

Ärende 10

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige entledigar Ingvar Nilfjord (M) från uppdrag som
ersättare i valnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny ersättare i valnämnden i Ingvar
Nilfjords (M) ställe.

Ingvar Nilfjord (M) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i
valnämnden.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Inte aktuellt

Barnperspektivet

Inte aktuellt

Näringslivsperspektivet

Inte aktuellt

Uppföljning

Inte aktuellt

Beslutsunderlag

– Avsägelse
__________

Beslut skickas till

Ingvar Nilfjord (M)
Vald
Valnämnden
Löneadministration
Förtroendemannaregister
Säkerhetssamordnare

Vår beteckning

KS 2021/00165 nr 101028

Entledigande från uppdrag som ersättare i valnämnden samt
fyllnadsval

Sammanfattning

1(1)

Från: Lennart Carlsson <lennart5592@gmail.com>
Skickat: den 14 april 2021 16:09
Till: Liselotte Grahn Elg <liselotte.grahn.elg@habo.se>; Liselotte Grahn Elg
<liselotte.grahnelg@moderaterna.se>
Kopia: Wello Roo <wello.roo@gmail.com>; Tommy Rosenkvist <tommy.rosenkvist@gmail.com>
Ämne: Valnämnden

Hej
Detta fick jag från Ingvar
Ersättaren blir Karl-Axel Boström
Med vänlig hälsning,
Lennart Carlsson
Valberedningen
Håbo moderaterna

Avsägelse till valberedningen
i Håbo
Ingvar Nilfjord
19411122 4319

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-26
Kommunstyrelsen

§ 112

Ärende 11

Dnr 2021/00145

Uppdrag att se över tjänstemannaorganisationen och
den politiska organisationen
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till tjänstemanna- och politisk
organisation och föreslår fullmäktige att anta den politiska organisationen
från och med årsskiftet 2021/2022.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att verkställa förändringen
inför årsskiftet 2021/2022.
3. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att löpande utvärdera
organisationen under perioden fram till mandatperiodsskiftet samt att utöka
kommunstyrelsen till nästa mandatperiod.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige att anta den politiska organisationen från och med
årsskiftet 2021/2022.
Sammanfattning
Inför år 2021 påbörjades en organisationsförändring där Avdelningen för
centralt stöd och service bildades inom KS förvaltning.
Under 2021 pågår planering av omorganisationens nästa steg av
omorganisationen. En Samhällsbyggnadsförvaltning bildas där dagens Planoch exploateringsavdelning, Bygg- och miljöförvaltning, Tekniska
förvaltning och Näringslivsenhet samlas. Syftet är att ta tillvara på
synergieffekterna mellan de olika samhällsbyggnadsverksamheterna inom
kommunen. I samband med omorganisationen ombildas även
Kommunstyrelsens förvaltning till att bli Kommunledningsförvaltning med
underliggande Kommunledningskontor, där kommunens stödfunktioner
samlas.
Organisationsförändringen innebär även en förändring av den politiska
organisationen. Tekniska nämnden avvecklas och Bygg- och
miljönämndens uppdrag renodlas till att ansvara för myndighetsutövning
inom verksamhetsområdet. Kommunledningskontoret och
Samhällsbyggnadsförvaltningen leds av Kommunstyrelsen, med undantag
för de ärenden som hanteras av Bygg- och miljönämnden.
Förändringarna föreslås träda ikraft från och med 2022-01-01.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-26
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
KSAU 2021-04-12 § 95
Tjänsteskrivelse
För och nackdelar
Riskanalys
Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Hägglund (S) yrkar att det ska bildas ett samhällsbyggnadsutskott på
5 ledamöter.
Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) yrkande
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut
med tillägg att ge förvaltningen i uppdrag att löpande utvärdera
organisationen under perioden fram till mandatperiodsskiftet samt att utöka
kommunstyrelsen till nästa mandatperiod.
Christian Nordberg (-) yrkar bifall till Liselotte Grahn Elgs (M) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut med föreslaget tilläggsuppdrag eller om
kommunstyrelsen bifaller Agneta Hägglunds (S) yrkande. Ordförande finner
att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut med
föreslaget tilläggsuppdrag.
______________
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommundirektör
Biträdande kommundirektör
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-12
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 95

Dnr 2021/00145

Uppdrag att se över tjänstemannaorganisationen och
den politiska organisationen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till tjänstemanna- och politisk
organisation och föreslår fullmäktige att anta den politiska organisationen
från och med årsskiftet 2021/2022.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att verkställa förändringen
inför årsskiftet 2021/2022.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. En risk- och konsekvensanalys för de alternativa lösningarna utökad
kommunstyrelse, befintlig kommunstyrelse, samhällsbyggnadsutskott under
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsfrågor i egen nämnd ska tas fram
till kommunstyrelsens sammanträde.
Sammanfattning
Inför år 2021 påbörjades en organisationsförändring där Avdelningen för
centralt stöd och service bildades inom KS förvaltning.
Under 2021 pågår planering av omorganisationens nästa steg av
omorganisationen. En Samhällsbyggnadsförvaltning bildas där dagens Planoch exploateringsavdelning, Bygg- och miljöförvaltning, Tekniska
förvaltning och Näringslivsenhet samlas. Syftet är att ta tillvara på
synergieffekterna mellan de olika samhällsbyggnadsverksamheterna inom
kommunen. I samband med omorganisationen ombildas även
Kommunstyrelsens förvaltning till att bli Kommunledningsförvaltning med
underliggande Kommunledningskontor, där kommunens stödfunktioner
samlas.
Organisationsförändringen innebär även en förändring av den politiska
organisationen. Tekniska nämnden avvecklas och Bygg- och
miljönämndens uppdrag renodlas till att ansvara för myndighetsutövning
inom verksamhetsområdet. Kommunledningskontoret och
Samhällsbyggnadsförvaltningen leds av Kommunstyrelsen, med undantag
för de ärenden som hanteras av Bygg- och miljönämnden.
Förändringarna föreslås träda ikraft från och med 2022-01-01.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-12
Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Rubbestad (SD) yrkar att en risk- och konsekvensanalys för de
alternativa lösningarna utökad kommunstyrelse, befintlig kommunstyrelse,
samhällsbyggnadsutskott under kommunstyrelsen och
samhällsbyggnadsfrågor i egen nämnd ska tas fram till kommunstyrelsens
sammanträde.
Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till Michael Rubbestads (SD) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller
förvaltningens förslag till beslut med Michael Rubbestads (SD)
tilläggsyrkande och finner att så sker.
______________
Beslutet skickas till:

Kommundirektör
Biträdande kommundirektör
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-03-23

Vår beteckning

KS 2021/00145 nr 100571

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens förvaltning
Annelie Högsund, Kvalitetstrateg
0171-52531
annelie.hogsund@habo.se

Uppdrag att se över tjänstemannaorganisationen och den
politiska organisationen
Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till tjänstemanna- och politisk
organisation och föreslår fullmäktige att anta den politiska
organisationen från och med årsskiftet 2021/2022.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att verkställa förändringen
inför årsskiftet 2021/2022.
Sammanfattning

Inför år 2021 påbörjades en organisationsförändring där Avdelningen för
centralt stöd och service bildades inom KS förvaltning.
Under 2021 pågår planering av omorganisationens nästa steg av
omorganisationen. En Samhällsbyggnadsförvaltning bildas där dagens Planoch exploateringsavdelning, Bygg- och miljöförvaltning, Tekniska
förvaltning och Näringslivsenhet samlas. Syftet är att ta tillvara på
synergieffekterna mellan de olika samhällsbyggnadsverksamheterna inom
kommunen. I samband med omorganisationen ombildas även
Kommunstyrelsens förvaltning till att bli Kommunledningsförvaltning med
underliggande Kommunledningskontor, där kommunens stödfunktioner
samlas.
Organisationsförändringen innebär även en förändring av den politiska
organisationen. Tekniska nämnden avvecklas och Bygg- och
miljönämndens uppdrag renodlas till att ansvara för myndighetsutövning
inom verksamhetsområdet. Kommunledningskontoret och
Samhällsbyggnadsförvaltningen leds av Kommunstyrelsen, med undantag
för de ärenden som hanteras av Bygg- och miljönämnden.
Förändringarna föreslås träda ikraft från och med 2022-01-01.
Ärendet

1(3)

Många kommuner har en traditionell förvaltningsorganisation med en direkt
koppling mellan nämnd och förvaltning. Det innebär att varje nämnd
motsvaras av en förvaltning med samma ansvarsområden. På senare år har
det börjat etableras mer samordnade förvaltningar med flera kontor,
avdelningar, sektorer eller verksamhetsområden som arbetar mot flera
nämnder. Syftet är att öka effektiviteten, helhetssynen och att ta vara på
synergieffekterna mellan kommunens olika verksamheter.

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-03-23
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Vår beteckning

KS 2021/00145 nr 100571

Inför år 2021 påbörjades en organisationsförändring där Avdelningen för
centralt stöd och service bildades inom KS förvaltning. I samband med
organisationsförändringen flyttades verksamhetsområdena Måltidsservice,
Lokalvård och Fastighet till denna avdelning inom KS förvaltning från
andra förvaltningar.
Under 2021 pågår planering av omorganisationens nästa steg, en förändring
som kommer att träda i kraft från och med årsskiftet 2021/2022.
Förändringen syftar till att ta tillvara på synergieffekter mellan kommunens
olika samhällsbyggnadsverksamheter.
Innebörden av nästa steg är att bilda en Samhällsbyggnadsförvaltning där
dagens Plan- och exploateringsavdelning, Bygg- och miljöförvaltning,
Tekniska förvaltning och Näringslivsenhet slås samman i en och samma
förvaltning. Samtidigt ombildas Kommunstyrelsens förvaltning till att bli
Kommunledningsförvaltning med underliggande Kommunledningskontor,
där kommunens stödfunktioner samlas.
Som ett led i denna förändring kommer även den politiska organisationen att
förändras. Tekniska nämnden avvecklas och Bygg- och miljönämndens
uppdrag renodlas till att ansvara för myndighetsutövning inom
verksamhetsområdet. Kommunledningskontoret och
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att ledas av Kommunstyrelsen,
med undantag för ärendena som hanteras i Bygg- och miljönämnden.

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-03-23

Genom att samla kommunens samhällsbyggnadsverksamheter kan
synergieffekter och effektiviseringar uppnås. I samband med
omorganisationen omfördelas budgetramarna från nuvarande
avdelning/förvaltning till den nya samhällsbyggnadsförvaltningen.
Barnperspektivet

Genom att samla kommunens samhällsbyggnadsverksamheter minskar
risken att frågor såsom säkra skolvägar, närhet till förskola/skola med mera
”faller mellan stolar” i planering och utförande.
Genom att samla kommunens samhällsbyggnadsverksamheter i en och
samma förvaltning kommer ärendehanteringen att kunna förbättras
gentemot våra företag.
Uppföljning

Under år 2023 genomförs en utvärdering av den nya organisationen.
Beslutsunderlag

–

__________

Beslut skickas till

Tekniska nämnden
Bygg och miljönämnden
Kommundirektör
Bitr. kommundirektör
Samhällsbyggnadschef
Förvaltningschef Bygg- och miljöförvaltningen
För kännedom:
Socialnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomichef
HR-chef
Kanslichef KS

Vår beteckning
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Näringslivsperspektivet
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Skrivelse

1(4)

Datum

Vår beteckning

2021-04-14
Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens kansli
Caroline Löf, Kanslichef
Caroline.lof@habo.se

Risk- och konsekvensanalys – för och nackdelar
För- och nackdelar bedöms alltid utifrån ett perspektiv. Nedan för- och nackdelar är framtagna utifrån ett
objektivt tjänstemannaperspektiv i syfte att bistå med en grund till våra förtroendevalda för att därefter
lägga till sitt egna politiska perspektiv. Resultatet av för- och nackdelar kommer således bedömas olika.
Förhållanden som kan spela in är exempelvis hur den politiska organisationen ser ut och vilka politiska
resurser som finns tillgängliga, arbetssätt och individuell värdering av för- och nackdelar, kostnader och
eventuella vinster liksom individuellt synsätt på behov av ytterligare ärendeberedning.

Befintligt KS
Fördelar
Strategiska samhällsbyggnadsfrågor stannar
inom KS – ger en direkt koppling till KF:s mål
avseende samhällsbyggnad
Inga utökade arvodeskostnader

Nackdelar
Långa möten
Många ärenden
Eventuellt behov av fler möten, därmed utökad
belastning på förvaltningen och eventuellt
behov av mer resurser för att säkerställa rätt
förutsättningar och arbetsmiljö.

Utökat KS
Fördelar
Strategiska samhällsbyggnadsfrågor stannar
inom KS – ger en direkt koppling till KF:s mål
avseende samhällsbyggnad
Möjlighet att få in fler förtroendevalda med
spetskompetens inom samhällsbyggnadsfrågor

Utskott samhällsbyggnad
Fördelar
Strategiska samhällsbyggnadsfrågor stannar
inom KS – ger en direkt koppling till KF:s mål
avseende samhällsbyggnad
Möjlighet att få in fler förtroendevalda med
spetskompetens inom samhällsbyggnadsfrågor
(om KS samtidigt utökas) samt möjlighet att
skapa ett utskott med spetskompetens som
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Centrumleden 1

0171-525 00
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Nackdelar
Långa möten
Många ärenden
Något utökade arvodeskostnader för KS (dock
minskade arvodeskostnader då en nämnd tas
bort)
Eventuellt behov av fler möten, utökad
belastning på förvaltningen, utökade arvoden

Nackdelar
Långa möten i KS
Många ärenden i KS (men viss delegation kan
också lämnas till utskottet)
Fler möten, utökad belastning på förvaltningen.
Något utökade arvodeskostnader för KS (dock
minskade arvodeskostnader då en nämnd tas
bort)

ORGANISATIONSNUMMER

212000-0241Fel!
Dokumentvariabel saknas.

WEBBPLATS

www.håbo.se

E-POST

kommun@habo.se

«dokDoktyp»
Datum

2021-04-19

lägger förslag till beslut till KS
Utskottssammanträdena får mindre antal
ärenden att hantera då ärendena delas upp på
två utskott.
KS beslutar

Samhällsbyggnadsnämnd
Fördelar
Möjlighet att få in fler förtroendevalda med
spetskompetens inom samhällsbyggnadsfrågor

Se bilaga för en fördjupad riskanalys.
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Vår beteckning

«Databas» «Diarienr» nr
«dokDokid»

KS kan behöva utökas för att säkerställa
bemanningen till ett nytt utskott (exempelvis
föra över politiker från tekniska utskottet till KS)

Nackdelar
Ingen kommunal ekonomisk besparing
avseende arvoden
Strategiska samhällsbyggnadsfrågor flyttas från
KS - ger ingen direkt koppling till KF:s mål
avseende samhällsbyggnad

«dokDoktyp»
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Vår beteckning

Datum

2021-04-19

«Databas» «Diarienr» nr
«dokDokid»

Ekonomisk uträkning:
Tabell över ersättningsnivåer för förtroendevalda vid nämndarbete. Källa: faktisk utbetalning mars 2021.

Typ av ersättning
Arvode ordförande, per månad
Arvode sammanträde, per person och möte
Arvode justering, per justering

Belopp exkl PO

PO-pålägg

5 456 kr
1 023 kr
341 kr

Belopp inkl PO

2 191 kr
411 kr
137 kr

7 647 kr
1 434 kr
478 kr

Teknisk nämnd idag:
5 ordinarie, 3 ersättare
Årskostnad ordföranden: 91 759 kr
Årskostnad för 4 + 3 ledamöter vid totalt 7 sammanträden: 70 253 kr
Årskostnad justeringsarvode vid 7 sammanträdesprotokoll: 3 345 kr
Årskostnad presidiemöte (vice ordförandes arvode): 10 038 kr vid 7 tillfällen
Total kostnad (förutsett att alla närvarar på samtliga möten): 175 395 kr
(Utöver arvoden kan kostnader för förlorad arbetsinkomst, resor, förrättningsarvoden mm tillkomma)
Befintligt KS och KSAU:
Besparing på 175 395 kr för kommunen (exklusive eventuella kostnader för förlorad arbetsinkomst, resor,
förrättningsarvoden mm).
Utökat KS:
Minskad besparing per ytterligare ledamot i nämnd: 1 434 kr*7 möten= 10 038 kr
Minskad besparing per ytterligare ledamot i nämnd + KSAU: 1 434 kr *(7+7 möten)= 20 076 kr.
Besparing vid utökning med 2 ledamöter i nämnd: 155 321 kr (175 393 - (2*10 038))
Besparing vid utökning med 4 ledamöter i nämnd: 135 249 kr (175 393 - (4*10 038))
Besparing vid utökning med 2 ledamöter i både AU och nämnd: 135 249 kr (175 393 - (2*20 076))
Besparing vid utökning med 4 ledamöter i både AU och nämnd: 95 104 kr (175 104 - (4*20 076))
Samhällsbyggnadsutskott:
Utskottets ordförande är densamma som KS ordförande i nedan exempel.
Beroende på antalet ledamöter i det nya utskottet blir kostnaden:
Besparing vid 4 ledamöter i SBU (av befintliga inom KS) vid 7 möten/år: 155 321 kr (175 393 - (4*10 038))
Besparing vid 6 ledamöter i SBU (av befintliga inom KS) vid 7 möten/år: 115 177 kr (175 393 - (6*10 038))
Besparing vid 8 ledamöter i SBU (av befintliga inom KS) vid 7 möten/år: 95 104 kr (175 393 - (8*10 038))
(som referens kan anges att KSAU har 5 ordinarie och 3 ersättare = 8 ledamöter)
Innebär ett SBU även en utökning av antalet ledamöter i KS totalt minskar besparingen ytterligare på grund
av de nya ledamöternas arvodeskostnader när de närvarar på KS sammanträden. Besparingsminskningen är
10 038 kr per person och år.
Samhällsbyggnadsnämnd:
Besparing 0 kr (förutsett att antalet ledamöter och ersättare är detsamma som dagen tekniska nämnd).

«dokDoktyp»
Datum

2021-04-19
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«Databas» «Diarienr» nr
«dokDokid»

Utöver kostnader för årsarvode/sammanträdesarvode/justeringsarvode kan även kostnader för
förrättningsarvode, förlorad arbetsinkomst, reseersättningar mm finnas som påverkar besparingen beroende
på scenario (se Arvodesreglerna för mer information).
Vid frågor kring underlaget, kontakta Caroline Löf och Annelie Högsund, innan KS-mötet den 26 april.
Kontaktuppgifter:
caroline.lof@habo.se
annelie.hogsund@habo.se

Bilaga: Riskanalys organisationsförändring
(observera att de olika scenarierna är bedömda utifrån ett KS-perspektiv när det gäller frågan om belastning
på tjänstemannaorganisationen).

Riskanalys organisationsförändring (Kommunfullmäktige)
Organsiationsförändring

Risk

Riskanalys

Scenario 1: Befintligt KS

Strategiska
samhällsbyggnadsfrågor
tappar "kopplingen" till KF

KF:s mål inriktar sig på samhällsbyggandsutveckling och demokratifrågor. KS fungerar delvis som ett beredande
organ till KF och har till uppdrag att verka för att KF:s mål uppnås.

Riskanalys av sannolikhet och konsekvens då
Samhällsbyggnadsförvaltningens ärenden
hanteras av befintliga KS.

Utebliven
kostnadsbesparing

Sannolikhet Konsekvens

Beroende på var inom kommunen som samhällsbyggnadsfrågorna hanteras kan de strategiska besluten inte nå
KS eller KF i önskad utsträckning. Detta skulle dels innebära att KS uppdrag att verkar för att uppnå KF:s mål
försvåras.
En politisk omorganisation kan antingen innebär att antalet ledamöter blir fler eller färre. Det i sin tur påverkar
arvodeskostnaderna för den politiska organisationen. Vid föreslagen förändring skulle det innebära en
kostnadsbesparing då en nämnd utgår och ärendena flyttas över till befintligt KS.

1. Låg
sannolikhet

3. Stor
konsekvens

1. Låg
sannolikhet

2. Medelstor
konsekvens

3. Hög
sannolikhet

3. Stor
konsekvens

4. Mycket hög
sannolikhet

3. Stor
konsekvens

3. Hög
sannolikhet

3. Stor
konsekvens

1. Låg
sannolikhet

3. Stor
konsekvens

Skulle däremot KS utökas alternativt om ett samhällsbyggnadsutskott inrättas leder det till kostnadsökning för
KS men för kommunen som helhet blir troligen antalet ledamöter något färre vilket innebär att kommunens
kostnaden blir något lägre.

Typ av ämnen att hantera
blir alltför många

Alternativet samhällsbyggnadsnämnd innebär ingen kostnadsbesparing för kommunen.
KSAU och nämnd har ett antal ämnesområden att hantera. Detta ställer vissa krav på de ledamöter som sitter i
nämnden. Skulle ämnesområdena utökas i befintliga KS finns risk att ledamöterna behöver lägga ännu mer tid
på att lära sig dessa alternativt att ämneskunskapen brister i de nya frågorna.
Vid ett utökat KS alternativt ett samhällsbyggnadsutskott ges det möjlighet att bredda kompetensen inom
nämnden med de nya ämnesområdena.

Långa möten

Vid en Samhällsbyggnadsnämnd kan antalet ämnen hållas nere i respektive nämnd och frågorna renodlas för
ledamötena.
KSAU och nämnd har ett antal ämnesområden att hantera. Vid nya ämnen till det befintliga KS/KSAU kommer
troligen antalet ärenden och även mötestiden att ökas betydligt.
Skulle ett samhällsbyggnadsutskott instiftas kan ärendemängden minska på både KSAU och KS, beroende på
hur delegationen ser ut.
Skulle en särskild samhällsbyggnadsnämnd instiftas skulle ärendemängden på KS minska jämfört med idag så
frågorna kring plan- och exploatering samt näringsliv då flyttas till den nya nämnden.

Vid befintligt KS och KSAU innebär det troligen
Belastningen på
Delar av KS tjänstemannaorganisation påverkas av antal politiska möten som genomförs per år.
tjänstemannaorganisationen
ökar
Vid föreslaget scenario utökas troligen inte antal möten jämfört med idag. Däremot kan antal ärenden att bereda
öka vid ett ökat antal ärenden till KS. Skulle däremot ett samhällsbyggnadsutskott införas innebär det att även
ytterligare möten kommer att genomföras. Detta skulle i förlängningen kunna innebära att resurserna behöver
utökas.

Scenario 2: Utökat KS
Riskanalys av sannolikhet och konsekvens då
Samhällsbyggnadsförvaltningens ärenden
hanteras av ett utökat KS.

Strategiska
samhällsbyggnadsfrågor
tappar "kopplingen" till KF

Vid en samhällsbyggnadsnämnd kan ärendemängden däremot minska något för KS tjänstemannaorganisation
då vissa ärenden som idag bereds inom KS då flyttas till denna nämnd.
KF:s mål inriktar sig på samhällsbyggandsutveckling och demokratifrågor. KS fungerar delvis som ett beredande
organ till KF och har till uppdrag att verka för att KF:s mål uppnås.
Beroende på var inom kommunen som samhällsbyggnadsfrågorna hanteras kan de strategiska besluten inte nå
KS eller KF i önskad utsträckning. Detta skulle dels innebära att KS uppdrag att verkar för att uppnå KF:s mål
försvåras.
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En politisk omorganisation kan antingen innebär att antalet ledamöter blir fler eller färre. Det i sin tur påverkar
arvodeskostnaderna för den politiska organisationen.
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Vid föreslagen förändring skulle det innebära en kostnadsbesparing då en nämnd utgår och ärendena flyttas
över till befintligt KS.
Skulle däremot KS utökas alternativt om ett samhällsbyggnadsutskott inrättas leder det till kostnadsökning för
KS men för kommunen som helhet blir troligen antalet ledamöter något färre vilket innebär att kommunens
kostnaden blir något lägre.
Alternativet samhällsbyggnadsnämnd innebär ingen kostnadsbesparing för kommunen.
Typ av ämnen att hantera
blir alltför många

KSAU och nämnd har ett antal ämnesområden att hantera. Detta ställer vissa krav på de ledamöter som sitter i
nämnden. Skulle ämnesområdena utökas i befintliga KS finns risk att ledamöterna behöver lägga ännu mer tid
på att lära sig dessa alternativt att ämneskunskapen brister i de nya frågorna.
Vid ett utökat KS alternativt ett samhällsbyggnadsutskott ges det möjlighet att bredda kompetensen inom
nämnden med de nya ämnesområdena.

Långa möten

Vid en Samhällsbyggnadsnämnd kan antalet ämnen hållas nere i respektive nämnd och frågorna renodlas för
ledamötena.
KSAU och nämnd har ett antal ämnesområden att hantera. Vid nya ämnen till det befintliga KS/KSAU kommer
troligen antalet ärenden och även mötestiden att ökas betydligt.
Skulle ett samhällsbyggnadsutskott instiftas kan ärendemängden minska på både KSAU och KS, beroende på
hur delegationen ser ut.
Skulle en särskild samhällsbyggnadsnämnd instiftas skulle ärendemängden på KS minska jämfört med idag så
frågorna kring plan- och exploatering samt näringsliv då flyttas till den nya nämnden.

Vid befintligt KS och KSAU innebär det troligen
Belastningen på
Delar av KS tjänstemannaorganisation påverkas av antal politiska möten som genomförs per år.
tjänstemannaorganisationen
ökar
Vid föreslaget scenario utökas troligen inte antal möten jämfört med idag. Däremot kan antal ärenden att bereda
öka vid ett ökat antal ärenden till KS. Skulle däremot ett samhällsbyggnadsutskott införas innebär det att även
ytterligare möten kommer att genomföras. Detta skulle i förlängningen kunna innebära att resurserna behöver
utökas.

Scenario 3: Samhällsbyggnadsutskott under KS
Riskanalys av sannolikhet och konsekvens då
Samhällsbyggnadsförvaltningens ärenden
hanteras av KS via ett
samhällsbyggnadsutskott.

Strategiska
samhällsbyggnadsfrågor
tappar "kopplingen" till KF

Vid en samhällsbyggnadsnämnd kan ärendemängden däremot minska något för KS tjänstemannaorganisation
då vissa ärenden som idag bereds inom KS då flyttas till denna nämnd.
KF:s mål inriktar sig på samhällsbyggandsutveckling och demokratifrågor. KS fungerar delvis som ett beredande
organ till KF och har till uppdrag att verka för att KF:s mål uppnås.
Beroende på var inom kommunen som samhällsbyggnadsfrågorna hanteras kan de strategiska besluten inte nå
KS eller KF i önskad utsträckning. Detta skulle dels innebära att KS uppdrag att verkar för att uppnå KF:s mål
försvåras.
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Vid föreslagen förändring skulle det innebära en kostnadsbesparing då en nämnd utgår och ärendena flyttas
över till befintligt KS.
Skulle däremot KS utökas alternativt om ett samhällsbyggnadsutskott inrättas leder det till kostnadsökning för
KS men för kommunen som helhet blir troligen antalet ledamöter något färre vilket innebär att kommunens
kostnaden blir något lägre.

Typ av ämnen att hantera
blir alltför många

Alternativet samhällsbyggnadsnämnd innebär ingen kostnadsbesparing för kommunen.
KSAU och nämnd har ett antal ämnesområden att hantera. Detta ställer vissa krav på de ledamöter som sitter i
nämnden. Skulle ämnesområdena utökas i befintliga KS finns risk att ledamöterna behöver lägga ännu mer tid
på att lära sig dessa alternativt att ämneskunskapen brister i de nya frågorna.
Vid ett utökat KS alternativt ett samhällsbyggnadsutskott ges det möjlighet att bredda kompetensen inom
nämnden med de nya ämnesområdena.
Vid en Samhällsbyggnadsnämnd kan antalet ämnen hållas nere i respektive nämnd och frågorna renodlas för
ledamötena.

Långa möten

KSAU och nämnd har ett antal ämnesområden att hantera. Vid nya ämnen till det befintliga KS/KSAU kommer
troligen antalet ärenden och även mötestiden att ökas betydligt.
Skulle ett samhällsbyggnadsutskott instiftas kan ärendemängden minska på både KSAU och KS, beroende på
hur delegationen ser ut.
Skulle en särskild samhällsbyggnadsnämnd instiftas skulle ärendemängden på KS minska jämfört med idag så
frågorna kring plan- och exploatering samt näringsliv då flyttas till den nya nämnden.

Vid befintligt KS och KSAU innebär det troligen
Belastningen på
Delar av KS tjänstemannaorganisation påverkas av antal politiska möten som genomförs per år.
tjänstemannaorganisationen
ökar
Vid föreslaget scenario utökas troligen inte antal möten jämfört med idag. Däremot kan antal ärenden att bereda
öka vid ett ökat antal ärenden till KS. Skulle däremot ett samhällsbyggnadsutskott införas innebär det att även
ytterligare möten kommer att genomföras. Detta skulle i förlängningen kunna innebära att resurserna behöver
utökas.

Scenario 4: Samhällsbyggnadsnämnd
Riskanalys av sannolikhet och konsekvens då
Samhällsbyggnadsförvaltningens ärenden
hanteras av en Samhällsbyggnadsnämnd.

Strategiska
samhällsbyggnadsfrågor
tappar "kopplingen" till KF

Vid en samhällsbyggnadsnämnd kan ärendemängden däremot minska något för KS tjänstemannaorganisation
då vissa ärenden som idag bereds inom KS då flyttas till denna nämnd.
KF:s mål inriktar sig på samhällsbyggandsutveckling och demokratifrågor. KS fungerar delvis som ett beredande
organ till KF och har till uppdrag att verka för att KF:s mål uppnås.
Beroende på var inom kommunen som samhällsbyggnadsfrågorna hanteras kan de strategiska besluten inte nå
KS eller KF i önskad utsträckning. Detta skulle dels innebära att KS uppdrag att verkar för att uppnå KF:s mål
försvåras.
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Sannolikhet Konsekvens
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kostnadsbesparing

En politisk omorganisation kan antingen innebär att antalet ledamöter blir fler eller färre. Det i sin tur påverkar
arvodeskostnaderna för den politiska organisationen.
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Vid föreslagen förändring skulle det innebära en kostnadsbesparing då en nämnd utgår och ärendena flyttas
över till befintligt KS.
Skulle däremot KS utökas alternativt om ett samhällsbyggnadsutskott inrättas leder det till kostnadsökning för
KS men för kommunen som helhet blir troligen antalet ledamöter något färre vilket innebär att kommunens
kostnaden blir något lägre.

Typ av ämnen att hantera
blir alltför många

Alternativet samhällsbyggnadsnämnd innebär ingen kostnadsbesparing för kommunen.
KSAU och nämnd har ett antal ämnesområden att hantera. Detta ställer vissa krav på de ledamöter som sitter i
nämnden. Skulle ämnesområdena utökas i befintliga KS finns risk att ledamöterna behöver lägga ännu mer tid
på att lära sig dessa alternativt att ämneskunskapen brister i de nya frågorna.
Vid ett utökat KS alternativt ett samhällsbyggnadsutskott ges det möjlighet att bredda kompetensen inom
nämnden med de nya ämnesområdena.

Långa möten

Vid en Samhällsbyggnadsnämnd kan antalet ämnen hållas nere i respektive nämnd och frågorna renodlas för
ledamötena.
KSAU och nämnd har ett antal ämnesområden att hantera. Vid nya ämnen till det befintliga KS/KSAU kommer
troligen antalet ärenden och även mötestiden att ökas betydligt.
Skulle ett samhällsbyggnadsutskott instiftas kan ärendemängden minska på både KSAU och KS, beroende på
hur delegationen ser ut.
Skulle en särskild samhällsbyggnadsnämnd instiftas skulle ärendemängden på KS minska jämfört med idag så
frågorna kring plan- och exploatering samt näringsliv då flyttas till den nya nämnden.
Vid befintligt KS och KSAU innebär det troligen

Belastningen på
Delar av KS tjänstemannaorganisation påverkas av antal politiska möten som genomförs per år.
tjänstemannaorganisationen
ökar
Vid föreslaget scenario utökas troligen inte antal möten jämfört med idag. Däremot kan antal ärenden att bereda
öka vid ett ökat antal ärenden till KS. Skulle däremot ett samhällsbyggnadsutskott införas innebär det att även
ytterligare möten kommer att genomföras. Detta skulle i förlängningen kunna innebära att resurserna behöver
utökas.
Vid en samhällsbyggnadsnämnd kan ärendemängden däremot minska något för KS tjänstemannaorganisation
då vissa ärenden som idag bereds inom KS då flyttas till denna nämnd.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-26

Ärende 12

Kommunstyrelsen

§ 102

Dnr 2021/00149

Exploatering, Bålsta C, etapp 1, budget för inledande
projektering
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar om en budget för inledande utredningar och
projektering till ett belopp om 20 886 000 kr, varav upparbetat 9 000 000 kr.
2. Kommunfullmäktige föreslår att kommunfullmäktige beslutar om
upplåning av 14,1 miljoner kronor för projektets genomförande 2021.
3. Kommunfullmäktige beslutar att budget avseende parkeringsdäck utgår.
Parkeringsdäck till en budgeterad kostnad motsvarande 24 miljoner kronor.
Sammanfattning
Projektet Bålsta C behöver starta upp inledande arbete med projektering för
ett genomförande av kommande detaljplan (etapp 1, gult område på karta
nedan). Projektet behöver även se över planförslaget gällande utformning
och omfattning av bebyggelse och offentliga ytor, parkeringslösningar med
mera. För att kunna arbete vidare mot en färdig detaljplan ges förslag på en
exploateringsbudget i två steg. Steg ett med kostnader för utredningar och
projektering och steg två med kostnader för byggnation och intäkter från
markförsäljning och exploateringsbidrag från kommande exploatörer.
När detaljplanen börjar närma sig ett genomförande, återkommer projektet
med förslag till fullständig exploateringsbudget för genomförandefasen
(steg två).
Upplåningsbehovet uppgår till 14,1 miljoner kronor för år 2021 för denna
exploatering. Förvaltningen återkommer med samlat upplåningsbehov för år
2021.
Parkeringsdäcket föreslås nu utgå med hänvisning till pågående utredningar
kring parkeringsbehov inom Etapp 1. Budget 24 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
KSAU 2021-04-12 § 86
Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Christian Nordberg (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

1(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-26
Kommunstyrelsen

Owe Fröjd (Båp) yrkar i första hand att ärendet återremitteras för att
kompletteras med markanvisningsavtal, exploateringsavtal, köpeavtal och
politiska beslut. I andra hand yrkas avslag till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar först om ärendet ska
återremitteras eller behandlas idag och finner att det ska behandlas idag.
Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller eller avslår
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att förslaget bifalles.
Reservation
Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
Trots att Bålstapartiet under flera år efterfrågat exploateringsavtal, giltiga
markanvisningsavtal, köpeavtal, eller politiska beslut avseende
användningen av kommunens mark i detta projektet så finns förfarande
INGET av detta.
Att då plöja ner skattepengar i politiskt obeslutade projekt som kanske inte
ens blir av, är för oss i Bålstapartiet fullständigt obegripligt, men inte
särskild förvånande.
Att vår återremiss för att reda ut förutsättningarna innan man ”öppnar
plånboken” kan inte ses som någon god ekonomisk hushållning och är bara
att beklaga.
Men vill övriga i politiken ”lajva” politik, istället för att driva en
verklighetsanpassad politik så är det upp till dessa

______________

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

2(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-12
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 86

Dnr 2021/00149

Exploatering, Bålsta C, etapp 1, budget för inledande
projektering
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar om en budget för inledande utredningar och
projektering till ett belopp om 20 886 000 kr, varav upparbetat 9 000 000 kr.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om upplåning
av 14,1 miljoner kronor för projektets genomförande 2021.
3. Kommunstyrelsen beslutar att budget avseende parkeringsdäck utgår.
Parkeringsdäck till en budgeterad kostnad motsvarande 24 miljoner kronor.
Sammanfattning
Projektet Bålsta C behöver starta upp inledande arbete med projektering för
ett genomförande av kommande detaljplan (etapp 1, gult område på karta
nedan). Projektet behöver även se över planförslaget gällande utformning
och omfattning av bebyggelse och offentliga ytor, parkeringslösningar med
mera. För att kunna arbete vidare mot en färdig detaljplan ges förslag på en
exploateringsbudget i två steg. Steg ett med kostnader för utredningar och
projektering och steg två med kostnader för byggnation och intäkter från
markförsäljning och exploateringsbidrag från kommande exploatörer.
När detaljplanen börjar närma sig ett genomförande, återkommer projektet
med förslag till fullständig exploateringsbudget för genomförandefasen
(steg två).
Upplåningsbehovet uppgår till 14,1 miljoner kronor för år 2021 för denna
exploatering. Förvaltningen återkommer med samlat upplåningsbehov för år
2021.
Parkeringsdäcket föreslås nu utgå med hänvisning till pågående utredningar
kring parkeringsbehov inom Etapp 1. Budget 24 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller
förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.
______________
JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

1(1)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-03-25

1(4)
Vår beteckning

KS 2021/00149 nr 100610

Kommunstyrelsens förvaltning
Plan- och exploateringsavdelningen
Plan@habo.se

Exploateringsbudget, Bålsta C, etapp 1
Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar om en budget för inledande utredningar och
projektering till ett belopp om 20 886 000 kr, varav upparbetat
9 000 000 kr.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om
upplåning av 14,1 miljoner kronor för projektets genomförande 2021.
3. Kommunstyrelsen beslutar att budget avseende parkeringsdäck utgår.
Parkeringsdäck till en budgeterad kostnad motsvarande 24 miljoner
kronor.
Sammanfattning

Projektet Bålsta C behöver starta upp inledande arbete med projektering för
ett genomförande av kommande detaljplan (etapp 1, gult område på karta
nedan). Projektet behöver även se över planförslaget gällande utformning
och omfattning av bebyggelse och offentliga ytor, parkeringslösningar med
mera. För att kunna arbete vidare mot en färdig detaljplan ges förslag på en
exploateringsbudget i två steg. Steg ett med kostnader för utredningar och
projektering och steg två med kostnader för byggnation och intäkter från
markförsäljning och exploateringsbidrag från kommande exploatörer.
När detaljplanen börjar närma sig ett genomförande, återkommer projektet
med förslag till fullständig exploateringsbudget för genomförandefasen
(steg två).

Upplåningsbehovet uppgår till 14,1 miljoner kronor för år 2021 för denna
exploatering. Förvaltningen återkommer med samlat upplåningsbehov för år
2021.
Parkeringsdäcket föreslås nu utgå med hänvisning till pågående utredningar
kring parkeringsbehov inom Etapp 1. Budget 24 miljoner kronor.

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-03-25

Nedanstående kostnader uppskattade under 2021/2022:
Utrednings och projekteringskostnaderna uppskattas till cirka 11 766 000 kr,
grovt fördelat enligt:

Projektering VA-Gata: 5 500 000 kr
Utredning/skisser Torg och parkytor: 1 200 000 kr
Upparbetade Kostnader:
Kostnader för kvartersmark: 3 420 000 kr
Projektering VA-gata: 5 700 000 kr

Vår beteckning

KS 2021/00149 nr 100610

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Projektering av Stockholmsvägen: 5 066 000 kr

2(4)

TJÄNSTESKRIVELSE

3(4)
Vår beteckning

Datum

2021-03-25

KS 2021/00149 nr 100610

EXPLOATERINGSBUDGET
Tkr
PROJEKTET
Inkomster
Försäljning av mark
Ersättning från företag
Gåva mottagna anläggningar
Offentligt investeringsbidrag
VA-anslutningsavgifter
Gåva i form av VA-anläggningar
Summa inkomster
Utgifter
Förstudie, utredningar
Utgifter för kvartersmark
Anläggningar egen regi
Anläggningar mottagna
VA-anläggningar egen regi
VA-anläggningar mottagna
Summa utgifter
Nettoexploatering

Total budget

År 2020

År 2021

År 2022

År 2023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1 200
-3 420
-13 599

0
-3 296
0

-1 200
-41
-11 271

0
-41
-2 164

0
-41
-164

-2 667

0

-1 622

-1 033

-12

-20 886
-20 886

-3 296
-3 296

-14 134
-14 134

-3 238
-3 238

-218
-218

Finansieringsbehov
Driftkostnader gata/park
Kapitalkostnader gata/park
TILL RESULTATRÄKNING
Försäljning av mark
Ersättning från företag
Gåva mottagna anläggningar
Verksamhetens intäkter, summa
Exploateringskostn(förstud/försälj/nedvärd)
Bokfört värde försäljning mark
Verksamhetens kostnader, summa
Årets resultat

-14 134
0

0
0
0
0
-1 200
-3 420
-4 620
-4 620

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0
-1 200
0
-1 200
-1 200

0
0
0
0
0

0
0
-3 420
-3 420
-3 420

Budgeten visar på ett arbete som pågår under 2021/2022
Parkeringsdäck
Budget för ett parkeringsdäck om 24 miljoner kronor beslutades 2019 med
anledning av att flera parkeringar kring stationsområdet försvann. Även ytor
inom etapp 1 som tidigare nyttjats för parkering planlades för bostäder.
Parkeringsdäcket föreslås nu utgå med hänvisning till pågående utredningar
kring parkeringsbehov inom Etapp 1.
Finansiering och upplåningsbehov
Utbyggnaden av de kommunala anläggningarna sker så snart detaljplanen
för Etapp 1 vinner laga kraft. Enligt tecknade avtal påbörjas infrastrukturen
innan anläggningsavgifter debiteras vilket innebär att upplåning behöver ske
år 2021 med 14,1 miljoner kronor samt 2022 med 3,2 miljoner kronor, totalt
17,2 miljoner kronor.
Projektet förväntas när det är fult utbyggt ge ett överskott och
exploateringsintäkterna kommer på påsikt täcka nedlagda kostnader samt
framtida investeringskostnader.

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-03-25

Den största risken i projektet är att detaljplanen för Etapp 1 inte vinner laga
kraft. Då uteblir finansiering av redan gjorda investeringar med 9,0 miljoner
kronor. Även högre entreprenadkostnader än beräknat utgör en risk.
Barnperspektivet

Beslutet har ingen direkt effekt ur ett barnperspektiv, men i de utredningar
och projektering som finansieras kommer barnperspektivet vara en viktig
del. Inte minst rörande utformning av de offentliga ytorna.
Näringslivsperspektivet

Beslutet har ingen direkt effekt ur ett näringslivsperspektiv. Detaljplanen för
etapp 1 och utvecklingen av Bålsta Centrum är positivt från ett
Näringslivsperspektiv. Vi får ett mer levande centrumkärna med station och
centrum som kopplas samman via den nya bebyggelsen. Resenärer som
skall med buss och tåg passerar över torget och kring resecentrum som blir
en samlingspunkt under en stor del av dygnets timmar.
Ett utökat antal bostäder kring Station och Centrum ger en ökad köpkraft
och därmed potentiellt även handlare som har ett ökat intresse av att vara
verksamma i centrum.
Projektet rapporterar till styrgruppen för Bålsta C. Kostnaderna följs upp
och rapporteras löpande till controller inom kommun och styrgruppen.
Kostnaderna följer med genomförandet och kommer att rapporteras som en
upparbetad kostnad vid uträkning av resultat.
Beslutsunderlag

–

__________

Beslut skickas till

Plan- och exploateringsavdelningen

Vår beteckning

KS 2021/00149 nr 100610

Riskanalys

Uppföljning

4(4)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-26
Kommunstyrelsen

§ 100

Ärende 13

Dnr 2020/00117

Exploateringsbudget Logistik Bålsta kvarter 5 och 6
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar om en exploateringsbudget på 90,6
miljoner kronor i överskott för Björnbo, Logistik Bålsta kvarter 5 och 6.
Sammanfattning
Avtal om marköverlåtelse och exploatering för etapp 5 och 6 Logistik Bålsta
med Nrep, ISV IV Sweden Holding 12 AB innebär att de ekonomiska
förutsättningarna för projektet Logistik Bålsta etapp 5 och 6 har klarnat. Det
beräknade resultatet i projektet genereras av försäljningar av kvarter 5 och 6
och då under förutsättning att anläggningsavgift för VA erläggs enligt taxa.
Projektet förväntas ge ett överskott på 90,6 miljoner kronor. Budget för
Logistik Bålsta kvarter 5 och 6 omfattar investeringar i infrastruktur, gator,
gång- och cykelvägar, vatten och avlopp, dagvatten och naturmark.
Budgeten omfattar åtgärder som redan är genomförda såsom exempelvis
anslutningsväg och vändplan.
Upplåningsbehovet uppgår till 8,8 miljoner kronor för år 2021 för denna
exploatering. En handpenning om 14 miljoner kronor kan faktureras
köparen i enlighet med köpeavtalet då tillträde till marken önskas för att
påbörja arbeten. Utgår handpenningen så bokförs inte det i projektet men
det innebär att det inte finns något upplåningsbehov. Förvaltningen
återkommer med samlat upplåningsbehov för år 2021.
Beslutsunderlag
KSAU 2021-04-12 § 85
Plankarta Logistik Bålsta kv 5 och 6
Planbeskrivning Logistik Bålsta 5 & 6
Köpeavtal kv 5 & 6
Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Rubbestad (SD) yrkar avslag till förslag till beslut.
Christian Nordberg (-) yrkar bifall till förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
eller avslår arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

1(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-26
Kommunstyrelsen

Reservation
Michael Rubbestad (SD) reserverar sig mot beslutet med följande
motivering:
Sverigedemokraterna i Håbo reserverar sig mot förslag till beslut då vi inte
anser att det föreligger tillräckliga skäl för att gräva bort vår historia och
låta de arkeologiska skyddsvärdena stå tillbaka för denna byggnation och
exploatering.
För Sverigedemokraterna i Håbo

______________

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

2(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-12
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 85

Dnr 2020/00117

Exploateringsbudget Logistik Bålsta kvarter 5 och 6
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar om en exploateringsbudget på 90,6
miljoner kronor i överskott för Björnbro, Logistik Bålsta kvarter 5 och 6.
Sammanfattning
Avtal om marköverlåtelse och exploatering för etapp 5 och 6 Logistik Bålsta
med Nrep, ISV IV Sweden Holding 12 AB innebär att de ekonomiska
förutsättningarna för projektet Logistik Bålsta etapp 5 och 6 har klarnat. Det
beräknade resultatet i projektet genereras av försäljningar av kvarter 5 och 6
och då under förutsättning att anläggningsavgift för VA erläggs enligt taxa.
Projektet förväntas ge ett överskott på 90,6 miljoner kronor. Budget för
Logistik Bålsta kvarter 5 och 6 omfattar investeringar i infrastruktur, gator,
gång- och cykelvägar, vatten och avlopp, dagvatten och naturmark.
Budgeten omfattar åtgärder som redan är genomförda såsom exempelvis
anslutningsväg och vändplan.
Upplåningsbehovet uppgår till 8,8 miljoner kronor för år 2021 för denna
exploatering. Förvaltningen återkommer med samlat upplåningsbehov för år
2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Plankarta Logistik Bålsta kv 5 och 6
Planbeskrivning Logistik Bålsta 5 & 6
Köpeavtal kv 5 & 6
Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Rubbestad (SD) yrkar avslag till förslaget med hänvisning till de
arkeologiska aspekterna.
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar på tillägget att beloppet för budgeten tydligt
ska framgå i beslutet.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar först om arbetsutskottet avslår
eller bifaller förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller det.
Ordförande frågar därefter om arbetsutskottet bifaller det egna
tilläggsyrkandet och finner att så sker.
______________
JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

1(1)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-04-16

1(4)
Vår beteckning

KS 2020/00117 nr 101054

Kommunstyrelsens förvaltning
Plan- och exploateringsavdelningen
plan@habo.se

Exploatering Logistik Bålsta kvarter 5 och 6
Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om en
exploateringsbudget på 90,6 miljoner kronor i överskott för Björnbo,
Logistik Bålsta kvarter 5 och 6.
Sammanfattning

Avtal om marköverlåtelse och exploatering för etapp 5 och 6 Logistik Bålsta
med Nrep, ISV IV Sweden Holding 12 AB innebär att de ekonomiska
förutsättningarna för projektet Logistik Bålsta etapp 5 och 6 har klarnat. Det
beräknade resultatet i projektet genereras av försäljningar av kvarter 5 och 6
och då under förutsättning att anläggningsavgift för VA erläggs enligt taxa.
Projektet förväntas ge ett överskott på 90,6 miljoner kronor. Budget för
Logistik Bålsta kvarter 5 och 6 omfattar investeringar i infrastruktur, gator,
gång- och cykelvägar, vatten och avlopp, dagvatten och naturmark.
Budgeten omfattar åtgärder som redan är genomförda såsom exempelvis
anslutningsväg och vändplan.
Upplåningsbehovet uppgår till 8,8 miljoner kronor för år 2021 för denna
exploatering. En handpenning om 14 miljoner kronor kan faktureras
köparen i enlighet med köpeavtalet då tillträde till marken önskas för att
påbörja arbeten. Utgår handpenningen så bokförs inte det i projektet men det
innebär att det inte finns något upplåningsbehov. Förvaltningen återkommer
med samlat upplåningsbehov för år 2021.

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-04-18

2(4)
Vår beteckning

KS 2020/00117 nr 101054

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Budget för Logistik Bålsta kvarter 5 och 6 omfattar investeringar i
infrastruktur, gator, gång- och cykelvägar, vatten och avlopp, dagvatten och
naturmark. Budgeten omfattar åtgärder som redan är genomförda såsom
exempelvis anslutningsväg och vändplan. Budgeten är framtung eftersom
stora investeringar måste ske innan marken kan säljas och
infrastrukturkostnader erläggas.
Budgeten för exploateringsprojektet visar att utgifterna för projektet
förväntas vara cirka 47,2 miljoner kronor, intäkterna är 137,8 miljoner
kronor och nettot är således 90,6 miljoner kronor i överskott. Detta projekts
överskott är en följd av att de inledande delarna av infrastrukturen i kvarter
3-4 redan är byggda.
Anläggningstillgångar
Håbo kommun är huvudman för allmän plats och ansvarar för upphandling,
projektering och utförande av dessa anläggningar (vägar, cykelvägar,
gångbanor, gatubelysning och parkmark). Den budgeterade kostnaden för
dessa anläggningar är cirka 9 miljoner kronor.
Anläggningstillgångar VA
Huvudman för anläggningar för VA och dagvatten inom området är VAenheten, Håbo kommun. Dessa anläggningar särredovisas då det är en
taxefinansierad verksamhet skild från den skattefinansierade. Kostnader för
utbyggnad av VA inom området bedöms till 15 miljoner kronor. Intäkter
enligt VA-taxa (2021) uppgår till 14,8 miljoner kronor.

TJÄNSTESKRIVELSE

3(4)
Vår beteckning

Datum

2021-04-18

KS 2020/00117 nr 101054

EXPLOATERINGSBUDGET BJÖRNBRO LOGISTIK BÅLSTA KVARTER 5-6
Tkr
PROJEKTET
Inkomster
Försäljning av mark
Ersättning från företag
Gåva mottagna anläggningar
Offentligt investeringsbidrag
VA-anslutningsavgifter
Gåva i form av VA-anläggningar
Summa inkomster
Utgifter
Utgifter för kvartersmark
Anläggningar egen regi
Anläggningar mottagna
VA-anläggningar egen regi
VA-anläggningar mottagna
Summa utgifter
Nettoexploatering

Total budget

År 2020

År 2021

År 2022

År 2023

123 000

0

0

123 000

0

14 786

0

0

0

14 786

137 786

0

0

123 000

14 786

-23 328
-8 958

0
-4 152

0
-4 697

-23 328
-109

0
0

-14 935

-16

-4 098

-10 821

0

-47 220
90 566

-4 168
-4 168

-8 795
-8 795

-34 258
88 742

0
14 786

-4 168

-8 795

Finansieringsbehov
Driftkostnader gata/park
Kapitalkostnader gata/park
TILL RESULTATRÄKNING
Försäljning av mark
Verksamhetens intäkter, summa
Bokfört värde försäljning mark
Verksamhetens kostnader, summa
Årets resultat

-55
-326

123 000
123 000
-23 328
-23 328
99 672

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Markförsäljning
Inom kvarter 5 och 6 säljs totalt 22,1 hektar (ha) mark. Markförsäljningen
förväntas ge en intäkt på cirka 123 miljoner kronor. Kostnaderna för
markförvärv med mera uppgår till cirka 23,3 miljoner kronor. Projektet
kommer att påverka årets resultat år 2022 med 99,7 miljoner kronor som
följd av realisationsvinst från markförsäljningen.
Finansiering och upplåningsbehov
Upplåningsbehovet uppgår till 8,8 miljoner kronor för år 2021 för denna
exploatering. En handpenning om 14 miljoner kronor kan faktureras
köparen i enlighet med köpeavtalet då tillträde till marken önskas för att
påbörja arbeten. Handpenningen bokförs inte i projektet men det innebär att
det inte finns något upplåningsbehov. Förvaltningen återkommer med
samlat upplåningsbehov för år 2021. Från år 2022 förväntas projektet ge ett
stort överskott.

123 000
123 000
-23 328
-23 328
99 672

0
0
0
0
0

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-04-18

Gatuavdelningen får från och med 2022 en ökad driftkostnad för Logistik
Bålsta med 55 000 kr årligen samt en kapitalkostnad motsvarande 326 000
kr. Hänsyn till denna ökade kostnad ska tas i kommande budgetprocess.
Riskanalys
Högre entreprenadkostnader än beräknat utgör en risk.
Barnperspektivet

Beslutet innebär ingen direkt konsekvens ur ett barnperspektiv. I de
utredningar och projektering som finansieras kommer barnperspektivet vara
en viktig del, inte minst rörande utformning av de offentliga ytorna.
Näringslivsperspektivet

Beslutet innebär ingen direkt konsekvens ur ett näringslivsperspektiv.
Uppföljning

Projektet rapporterar till styrgruppen för Logistik Bålsta. Kostnaderna följs
upp och rapporteras löpande både till kommunens controller och
styrgruppen.
Projektet redovisas tillsammans med övriga exploateringsprojekt i
exploateringsredovisningen vid kommunens ordinarie uppföljningar under
året, i enlighet med ekonomistyrprinciperna.
– Plankarta Logistik Bålsta kv 5 och 6
– Planbeskrivning Logistik Bålsta 5 & 6
– Köpeavtal kv 5 & 6
__________

Beslut skickas till

Plan- och exploateringsavdelningen

Vår beteckning

KS 2020/00117 nr 101054

Driftkostnad

Beslutsunderlag

4(4)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-03-26

1(4)
Vår beteckning

KS 2020/00117 nr 100631

Kommunstyrelsens förvaltning
Plan- och exploateringsavdelningen
Plan@habo.se

Exploatering Logistik Bålsta kvarter 5 och 6
Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om en
exploateringsbudget för Björnbo, Logistik Bålsta kvarter 5 och 6.
Sammanfattning

Avtal om marköverlåtelse och exploatering för etapp 5 och 6 Logistik Bålsta
med Nrep, ISV IV Sweden Holding 12 AB innebär att de ekonomiska
förutsättningarna för projektet Logistik Bålsta etapp 5 och 6 har klarnat. Det
beräknade resultatet i projektet genereras av försäljningar av kvarter 5 och 6
och då under förutsättning att anläggningsavgift för VA erläggs enligt taxa.
Projektet förväntas ge ett överskott på 90,6 miljoner kronor. Budget för
Logistik Bålsta kvarter 5 och 6 omfattar investeringar i infrastruktur, gator,
gång- och cykelvägar, vatten och avlopp, dagvatten och naturmark.
Budgeten omfattar åtgärder som redan är genomförda såsom exempelvis
anslutningsväg och vändplan.
Upplåningsbehovet uppgår till 8,8 miljoner kronor för år 2021 för denna
exploatering. Förvaltningen återkommer med samlat upplåningsbehov för år
2021.

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-03-26

2(4)
Vår beteckning

KS 2020/00117 nr 100631

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Budget för Logistik Bålsta kvarter 5 och 6 omfattar investeringar i
infrastruktur, gator, gång- och cykelvägar, vatten och avlopp, dagvatten och
naturmark. Budgeten omfattar åtgärder som redan är genomförda såsom
exempelvis anslutningsväg och vändplan. Budgeten är framtung eftersom
stora investeringar måste ske innan marken kan säljas och
infrastrukturkostnader erläggas.
Hela projektet förväntas ge ett överskott på 90,6 miljoner kronor. Inkomster
i form av markförsäljning och Va-anslutningsavgifter om totalt ca 138
miljoner kronor. Utgifter om totalt cirka 47 miljoner kronor.
Anläggningstillgångar
Håbo kommun är huvudman för allmän plats och ansvarar för upphandling,
projektering och utförande av dessa anläggningar (vägar, cykelvägar,
gångbanor, gatubelysning och parkmark). Den budgeterade kostnaden för
dessa anläggningar är cirka 9 miljoner kronor.
Anläggningstillgångar VA
Huvudman för anläggningar för VA och dagvatten inom området är VAenheten, Håbo kommun. Dessa anläggningar särredovisas då det är en
taxefinansierad verksamhet skild från den skattefinansierade. Kostnader för
utbyggnad av VA inom området bedöms till 15 miljoner kronor. Intäkter
enligt VA-taxa (2021) uppgår till 14,8 miljoner kronor.

TJÄNSTESKRIVELSE

3(4)
Vår beteckning

Datum

2021-03-26

KS 2020/00117 nr 100631

EXPLOATERINGSBUDGET BJÖRNBRO LOGISTIK BÅLSTA KVARTER 5-6
Tkr
PROJEKTET
Inkomster
Försäljning av mark
Ersättning från företag
Gåva mottagna anläggningar
Offentligt investeringsbidrag
VA-anslutningsavgifter
Gåva i form av VA-anläggningar
Summa inkomster
Utgifter
Utgifter för kvartersmark
Anläggningar egen regi
Anläggningar mottagna
VA-anläggningar egen regi
VA-anläggningar mottagna
Summa utgifter
Nettoexploatering

Total budget

År 2020

År 2021

År 2022

År 2023

123 000

0

0

123 000

0

14 786

0

0

0

14 786

137 786

0

0

123 000

14 786

-23 328
-8 958

0
-4 152

0
-4 697

-23 328
-109

0
0

-14 935

-16

-4 098

-10 821

0

-47 220
90 566

-4 168
-4 168

-8 795
-8 795

-34 258
88 742

0
14 786

-4 168

-8 795

Finansieringsbehov
Driftkostnader gata/park
Kapitalkostnader gata/park
TILL RESULTATRÄKNING
Försäljning av mark
Verksamhetens intäkter, summa
Bokfört värde försäljning mark
Verksamhetens kostnader, summa
Årets resultat

-55
-326

123 000
123 000
-23 328
-23 328
99 672

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Markförsäljning
Inom kvarter 5 och 6 säljs totalt 22,1 hektar (ha) mark. Markförsäljningen
förväntas ge en intäkt på cirka 123 miljoner kronor. Kostnaderna för
markförvärv med mera uppgår till cirka 23,3 miljoner kronor vilket ger ett
förväntat resultat på 99,7 miljoner kronor
Finansiering och upplåningsbehov
Utbyggnaden av de kommunala anläggningarna sker så snart detaljplanen
för kvarter 5 och 6 vinner laga kraft. Enligt tecknade avtal ska
infrastrukturen utföras innan anläggningsavgifter debiteras vilket innebär att
upplåning behöver ske år 2021 med 8,8 miljoner kronor. Från år 2022
förväntas projektet ge ett överskott.
Driftkostnad
Gatuavdelningen får från och med 2022 en ökad driftkostnad för Logistik
Bålsta med 55 000 kr årligen samt en kapitalkostnad motsvarande 326 000
kr. Hänsyn till denna ökade kostnad ska tas i kommande budgetprocess.

123 000
123 000
-23 328
-23 328
99 672

0
0
0
0
0

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-03-26

Högre entreprenadkostnader än beräknat utgör en risk.

Barnperspektivet

Beslutet innebär ingen direkt konsekvens ur ett barnperspektiv. I de
utredningar och projektering som finansieras kommer barnperspektivet vara
en viktig del, inte minst rörande utformning av de offentliga ytorna.
Näringslivsperspektivet

Beslutet innebär ingen direkt konsekvens ur ett näringslivsperspektiv.
Uppföljning

Projektet rapporterar till styrgruppen för Logistik Bålsta. Kostnaderna följs
upp och rapporteras löpande både till kommunens controller och
styrgruppen.
– Plankarta Logistik Bålsta kv 5 och 6
– Planbeskrivning Logistik Bålsta 5 & 6
– Köpeavtal kv 5 & 6

__________

Beslut skickas till

Plan- och exploateringsavdelningen

Vår beteckning

KS 2020/00117 nr 100631

Riskanalys

Beslutsunderlag

4(4)

PLANKARTA

STANDARDFÖRFARANDE

621
8419

2:8

E 120300

E 119700

PBL (2010:900)
N 6607600

N 6607600

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

N 6607500

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns
Användningsgräns

30

N 6607400

Egenskapsgräns

äg

rnv
Fo

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

620

e1 p1 d1 b2

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap, 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GATA

GATA

Gata

N 6607300

NATUR

J1

8418

Kvartersmark , 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
J1
LUNDBY
2:1

N 6607200

Lager och logistik

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK

619

äg

rnv
Fo

Bebyggandets omfattning
e1

N 6607100

Största byggnadsarea är 50 % av fastighetsarean inom
användningsområdet, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

20

Marken får inte förses med byggnad,

e1 p1
0.0

618

N 6607000

Högsta nockhöjd i meter,

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Fastighetsstorlek

b1

d1

Minsta fastighetsstorlek är 10000 kvadratmeter,

4 kap. 18 § 1 st p.

Placering

N 6606900

p1

NATUR

Byggnad ska placeras minst 4.5 meter från fastighetsgräns,

4 kap. 16

§ 1 st 1 p.

Utförande

N 6606800

b1

Område reserverat för fördröjning av dagvatten,

b2

Endast 70 % av fastighetsarean får hårdgöras,

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

4 kap. 16 § 1 st 1 p.
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25
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PLANPROGRAM BJÖRNBRO / LOGISTIK BÅLSTA

Ajourföres av: Bygg- och miljöförvaltningen,
Håbo kommun
Koordinatsystem: SWEREF99 Zon 18.00
Höjdsystem: Rikets 2000 (RH2000)

25

5:37
45

5:118

5:38

23

5:9

5:113
5:196

21

5:182
5:178

8

S:3>1

17

5:180

5:177

5:54

26

5:55

21

22

18

19

17

5:41

16

14

15

13

5:111
30

5:110

5:121

11

9

53

FLYGFOTO 2017

5:122

5:45
7

5:8>2

4 kap. 21 §

5:60

5:42
5:43
5:44

28

Genomförandetiden är 10 år,

5:58
5:59
20

5:40

4 kap. 7 §

Genomförandetid

5:56
5:57

24

5:39

5:120

49

51

6

5:119

26

5:112

19

5:181

47

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,

5:53

28

5

5:46

5:61
5:62
5:63
12

10

8

5:64

GRANSKNINGSHANDLING

dnr 2016/549

- Plankarta
- Planbeskrivning

Kvarter 3

Väg
Gångväg
Nivåkurvor
Rutnätspunkt
Avvägd höjd

Grundkartan är upprättad genom utdrag ur
och komplettering av kommunens
primärkarteverk.
Grundkartan upprättades i oktober 2019.

5:183

5:207

5:36

30

Handlingarna består av:

Fastighetsgräns
Fastighetsbeteckning.
Bostad, uthus
Industri, verksamhet
Offentlig, anläggning

UPPGIFTER OM GRUNDKARTAN:

5:195

23

5:206

5:117

22

5:52

32

5:3>2

27

24

12

5:205

5:115

5:114

25

18

5:214

5:192

5:194

10

S:3>2

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

14

5:184
5:204

5:215

Skala A2 1:4000

5:193

16

E 120300

E 120200

E 120100

E 120000

E 119900

E 119800

8417

43

Huvudmannaskap

5:51

31

20
18

27

N 6606700

5:34
5:35
29

5:186
29

Meters

5:116

41

31

34

Kalkstensvägen

100

5:187

200

5:50>1

5:3>4
5:50>2

36

5:188

0

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

5:191

37

5:190

E 119700

Xref ritning: X:\Data\Arbetsdata\Plan\DPL\DPL
Rasterbilder: X:\Mallar\Arkiv\Mallar\AutoCad\Håbo
421 Kvarter nr 4\7Vapen_liggande_färg.jpg
ANTAGANDE\kv 4.dwg
N:\105\23\1052314\5 Arbetsmaterial\02 CAD\PL\3. Antagandehandling\Primärkarta VA Kv4.dwg

Naturområde

- Grundkarta
- Fastighetsförteckning

- Miljökonsekvensbeskrivning

DETALJPLAN FÖR LOGISTIK BÅLSTA
Kvarter 5 & 6

Kvarter 4

KVARTER 5 & 6
LUNDBY 2:1, BÅLSTA
HÅBO KOMMUN UPPSALA LÄN
UPPRÄTTAD OKTOBER 2019
REVIDERAD MAJ 2020
Johan Hagland
Plan- och exploateringschef

David Höijertz
Planarkitekt

Beslutsdatum
Uppdrag
Antagen
Lagakraft

Plannummer

438

STANDARDFÖRFARANDE
PBL 2010:900
DPL 438
GRANSKNINGSHANDLING

Detaljplan för
KVARTER 5 & 6, LOGISTIK BÅLSTA
del av fastigheten Lundby 2:1,
Håbo kommun, Uppsala län
PLANBESKRIVNING

Preliminär illustration över hur anläggningen kan komma att förändra landskapsbilden (vy mot nordost)

1

Detaljplaneprocessen 1
Planprocessen inleds med ett initiativ från kommunen, privatperson eller exploatör, men det
är Kommunstyrelsen som beslutar om uppdrag att ta fram en ny detaljplan. Efter ett positivt
beslut kan arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan påbörjas. När förslaget anses vara
färdigt kan planen gå ut på samråd. Det är här i processen denna plan är nu. Under tiden för
samrådet har sakägare, myndigheter och allmänhet möjlighet att lämna synpunkter på
förslaget. De synpunkter som kommit in, skriftligen (via brev eller e-post), sammanställs och
besvaras av kommunen i en samrådsredogörelse.
Förslaget bearbetas sedan och ställs ut en gång till för granskning. Under tiden för
granskningen finns möjlighet att lämna synpunkter på det justerade planförslaget. De
synpunkter som, skriftligen, kommer in sammanställs och besvaras av kommunen i ett
utlåtande. Utifrån utlåtandet kan en del mindre ändringar göras i planen innan den lämnas
över till kommunfullmäktige för antagande. Efter att planen antagits löper en tre veckors
prövotid då planen kan överklagas. Om ingen överklagan kommit in, vinner planen laga kraft.
Vid överklagande prövas planen av Mark- och miljödomstolen.

Beslut om planläggning
Beslut om planuppdrag togs i kommunstyrelsen 2016-11-21 (§ 213). Eftersom beslutet togs
efter den 2 maj 2011 handläggs detaljplanen enligt nya plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
Tidplan
Samråd: December 2019- Januari 2020
Granskning: Juni 2020
Antagande: September 2020
Planhandlingar
 Plankarta med bestämmelser
 Planbeskrivning
 Fastighetsförteckning
 Behovsbedömning
 Utredningar:
Geoteknisk undersökning - Bjerking AB - 2019
Bullerutredning - Norconsult AB - 2019
Arkeologisk utredning - Kulturmiljövård Mälardalen - 2011
2

Naturvärdesinventering - Calluna AB - 2012
Dagvatten – Norconsult AB - 2020
MKB – Projektengagemang AB- 2020
Medverkande
Planhandlingarna har upprättats av tjänstemän inom Håbo kommun för utredningar som ligger
till grund till detaljplanen har Norconsult, Projektengagemang, Bjerking medverkat. För
skisser och illustrationer har även exploatörens arkitekter bidragit med underlag.
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1. PLANBESKRIVNING
En planbeskrivning ska redovisa planens syfte, dess innebörd och förutsättningar, hur planen
ska genomföras samt konsekvenserna av genomförandet. Planbeskrivningen ska endast vara
vägledande och är, till skillnad från Plankartan, inte juridiskt bindande.
Planbeskrivningen är uppdelad i fyra delar:
 En inledningsdel som beskriver planens syfte, innehåll och sammanfattning av
planbeskrivningen.
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Platsens förutsättningar och planförslag. Innehåller en nulägesbeskrivning och
planens innehåll samt förtydligande av de planbestämmelser som finns med på
plankartan.
Genomförande. Beskriver de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och
tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt
genomförande av planen.
Konsekvenser av planens genomförande. Beskriver konsekvenser av ett
genomförande av planen och redovisar utfallet av behovsbedömningen.

1.1 Bakgrund

1.2 Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en lager- och logistikanläggning i strax väster
om Bålsta tätort, i anslutning till Björnbro verksamhetsområde. Förslaget är i enlighet med
fördjupad översiktsplan och detaljplaneprogram. Håbo kommuns bedömning är att det finns
stor efterfrågan från aktörer inom logistikbranschen på mark att etablera sig. Detta genererar
arbetstillfällen och bidrar därför positivt till Håbo kommuns långsiktiga utveckling.
Verksamhetsmarken begränsas till ca 22,1 ha och för att säkerställa en grön buffertzon mellan
de olika delarna i Björnbro verksamhetsområde / Logistik Bålsta och till bostäderna i Skörby
planläggs också ca 24,8 ha naturmark. Ca 0,4 ha planläggs som kommunal gatumark.
Byggnationen föreslås till ca 110 000 m2 vid ett maximalt utnyttjande av byggrätten.
Nockhöjden föreslås till 30 m i den norra delen och 20 m i den södra.
1.3 Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från och med den dag detaljplanen vinner laga kraft.
Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla till dess den ändras eller
upphävs.
1.4 Tidigare ställningstagande
En detaljplan måste förhålla sig till andra planer, policys och ställningstagande. En del planer
visar en övergripande riktning såsom visionen och översiktsplanen medan andra riktar in sig
på specifika områden såsom bostadsförsörjningsprogram. Gällande detaljplaner spelar också
in, i de fall sådana finns.
1.4.1

Kommunens vision – Vårt Håbo 2030

Håbo kommun antog våren 2014 en ny vision. Visionen ska vara vägledande för den
kommunala verksamheten gällande planering, produktion och bostadsutveckling. Visionens
ambition är att det år 2030 ska bo 25 000 invånare i Håbo kommun. Visionen består utav fyra
olika delar:
Håbo kommun ska vara en aktiv part av mälardalsregionen. Regionen växer och vi ska växa
med den som en attraktiv plats i Mälardalen, en av Sveriges viktigaste regioner. Utbud, varor,
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tjänster, arbetsplatser, kultur och kompetens tillgängliggörs för kommunens invånare
samtidigt som det som Håbo kommun erbjuder tillgängliggörs för regionen.
Håbo kommun ska vara en Mälarkommun nära naturen. Tillgängligheten till vatten och
naturliv är en viktig del i Håbo kommuns identitet och ett stort ansvar. Kommunen ska
tillhandahålla både Mälar- och naturnära boendemiljöer utan att äventyra natur- och djurliv.
Håbo kommun ska ta vara på huvudorten och Bålsta ska vara en levande småstad där många
vill vistas och trivs. Bålsta ska vara en sammanhängande ort som är anpassad för alla
människor i alla åldrar.
Håbo kommun ska vara en hållbar kommun som skapar ett gott liv för alla. Kommunen ska ta
ett stort ansvar för att kommande generationer ska ha samma, eller bättre, möjligheter att
förvalta och utveckla kommunens verksamheter. Tillväxten ska vara ekonomisk och
ekologisk hållbar, vår planering ska gå mot att minska behovet av biltrafik och kommunen ska
skapa en sammanhållen bebyggelse som inte tar nya naturområden i anspråk.
1.4.2

Översiktsplan/Fördjupad översiktsplan/Ny översiktsplan

Kommunens översiktsplan, både befintlig och förslag till ny översiktsplan, som vart utställd
under 2019, pekar ut området som lämpligt för verksamhetsmark. De goda
infrastrukturförutsättningarna som finns i området ihop med det tillskott av arbetsplatser som
området kommer att generera motiverar ianspråktagandet av naturmark.
Detaljplanen stämmer överens med intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Bålsta
tätort (FÖP), antagen 2010-06-14. I denna är området Björnbro utpekat som ett
verksamhetsområde och en ny vägförbindelse från Björnängsvägen. Planeringsinriktningen i
den fördjupade översiktsplanen är att utveckla nya verksamhetsområden så att fler Bålstabor
kan få möjligheten att arbeta på hemmaplan genom att tillskapa verksamhetsområden med bra
skyltläge utmed E18 och goda logistikförutsättningar.
1.4.3

Miljöstrategi

Håbo kommun har sedan år 2015 en miljöstrategi, vilken identifierar utmaningar och krav för
att kommunens utveckling ska ske på ett hållbart sätt. Strategin är även kommunens sätt att ta
sig an de nationella miljökvalitetsmålen som fastställts av riskdagen. Inriktningen i Håbo är
fokuserad till tre huvudområden:






Att minska utsläppen från transportsektorn genom att stoppa ökningen av fossila
utsläpp och giftiga metaller och då sträva efter att bli en fossilbränslefri kommun till
år 2050.
Att minska den totala energianvändningen genom att stoppa ökningen av ämnen från
samhällets produktion till naturen samt minska utsläppen av övergödande ämnen och
miljögifter till luft, mark och vatten och därigenom bli en giftfri och resurseffektiv
kommun.
Att sträva efter naturmiljöer med mångfald, genom att skydda, bevara och utveckla
naturmiljöer och den biologiska mångfalden och därigenom ge goda förutsättningar
för att kunna skapa, utveckla och stärka ekosystemtjänster.
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1.4.4

Planprogram

Detaljplanen har föregåtts av ett planprogram som omfattar hela Björnbro
verksamhetsområde. Planprogrammet godkändes av kommunstyrelsen 2013-04-08. Syftet
med programmet var att pröva möjligheten att utveckla området för verksamheter, logistik,
industri, hantverk och lager.

Utdrag ur Detaljplaneprogram för Björnbro verksamhetsområde/Logistik Bålsta.

Detta planförslag håller sig i stort till intentionerna i programmet. Björnängsvägen föreslås
dock inte längre dras mellan kvarteren utan går endast till verksamhetsmarkens östra gräns.
Verksamhetsmarken utgörs nu av ett enda kvarter som dessutom utökats åt Öster och Söder.
1.4.5

Gällande detaljplaner

Planområdet gränsar till fyra andra detaljplaner. I öst gränsar planområdet till andra delar av
verksamhetsområdet med snarlikt innehåll, kvartersmark för logistikändamål samt naturmark.
I sydöst gränsas till två detaljplaner för bostadsbebyggelse.

Gällande detaljplaner i området. Logistik Bålsta kvarter 4 har dock ännu inte vunnit laga kraft

8

1.4.6

Kommunala beslut i övrigt

1.4.7

Vattenskyddsområde

I samband med beslut att ge planuppdrag för denna detaljplan gavs också uppdrag att starta
planarbete för Logistik Bålsta kvarter 2.

Kommunen ansökte 2009 hos Länsstyrelsen om fastställande av vattenskyddsområde för
Prästfjärden. Vattenskyddsområdet syftar till att skydda intaget av färskvatten till
vattenverket, som försörjer större delen av södra Håbo med dricksvatten.
Skyddsområdet delas in i en primär (vattenområde och landområde närmast vattnet) och en
sekundär zon (avrinningsområde för Prästfjärden). I ansökan räknas ett antal kravställningar
upp för respektive zon. Fokus är att förhindra förorening, och därmed föreslås restriktioner för
förorenande verksamheter.
Innan skyddsområdet fastställts finns mer begränsade möjligheter för tillsynsmyndighet att
säkra och följa upp eventuell påverkan på dricksvattentäkten. Den fysiska planeringen ligger
samtidigt till stor del inom kommunens skyldighets- och ansvarsområde. Utgångspunkten är
därmed alltid att ny eller ändrad markanvändningen genom detaljplanering ska ta hänsyn till
skyddsbehovet och de restriktioner som föreslagits.
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2. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH PLANFÖRSLAG

Planbeskrivningen ska redogöra för de fysiska förutsättningar som står bakom motiven till
planens utformning. Förutom naturliga förutsättningar, som markförhållande, handlar det
bland annat om hur befintlig bebyggelse, tillgång till service och trafiksituationen ser ut. För
underrubriker, som berörs, redogörs även för planens förslag till framtida användande.
2.1 Bakgrund
Översiktsplaner för Håbo kommun från 1996 fram till och med det pågående arbetet med ny
översiktsplan har alla pekat ut området som lämpligt för verksamhetsområde. Den
fördjupande översiktsplanen från 2010 för Bålsta tätort visar att en viktig inriktning för
kommunens planering är att skapa verksamhetsområden med goda logistikförutsättningar.
Tanken med området Logistik Bålsta är att det ska vara en utbyggnad av Västerskogs
företagspark. Området anses attraktivt och lämpligt för lager- och logistikverksamheter utifrån
dess lokalisering nära Mälarbanan och dess industrispår och E18 vilket underlättar omlastning
mellan olika transportsätt och ger möjlighet till långsiktiga och hållbara transporter.
2.2 Plandata
Planområdet består av del av fastigheten Lundby 2:1 och ägs av Håbo kommun. Plangränsen
är inspirerad av godkänt planprogram för Logistik Bålsta samt det markanvisningsavtal som
tecknats mellan NREP Logicenters och Håbo kommun.

Planområdets lokalisering, i nordvästra utkanten av Bålsta tätort

2.2.1

Planområde

Planområdets areal är ca 48 ha.
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2.2.2

Riksintressen

2.2.3

Strandskydd

2.2.4

Fornlämningar

Inget riksintresse berörs av planförslaget

Inget strandskydd berörs av planförslaget

Riksantikvarieämbetet har utfört två fornminnesinventeringar i området åren 1951 och 1979.
Därefter har det utförts flera arkeologiska utredningar. Enligt detaljplaneprogrammet för
Björnbro verksamhetsområde/Logistik Bålsta utfördes arkeologiska utredningar typ 1, 2010
med komplettering 2012, på uppdrag av Håbo kommun, där ett antal kulturhistoriskt
intressanta och värdefulla områden identifierades. Utredningarna innefattade bland annat
okulär besiktning, kartstudie, sammanställning av kända lämningar enligt FMIS samt
fältinventering (Kulturmiljövård Mälardalen, 2010; Kulturmiljövård, 2012). För en del
kulturhistoriska lämningar är det inte bara lämningen i sig som är kulturhistoriskt intressant
utan också landskapet omkring.

Undersökningsområde, gränsmärke Övergran 384, strax norr om planområdet. 2010

Inom planområdet finns två betydelsefulla fornlämningar i form av hålvägar (Kulturmiljövård
Mälardalen rapport 2010:56):
Yttergran 103 (L1930:5913): Hålväg/vägbank, 330 m l (i en båge från NNÖ till V), 1-2,5 m
br och intill 0,3 m dj. Vägbanken ligger i huvudsak i marknivå. Registrerad fram till
kraftledningskarta i ägogräns åt V. Övergår i Ö flack sträckning, nu traktorväg. Ställvis stenar
i kanterna och i botten.
Yttergran 102 (L1940:5912): Hålväg, 190 m l (i en båge från NÖ till V) , 1-2 m br och intill
0,5 m dj. Längden motsvarar endast den inom utredningsområdet kartlagda delen. Delvis är
färdvägen en vägbank, ca 2 m br och närmast i marknivå. Bitvis otydlig.
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Planförslag:
Yttergran 103 och Yttergran 102 ligger inom gränsen för verksamhetsområdet. Tillstånd för
att eventuellt ta bort fornlämningarna måste sökas hos länsstyrelsen. Detta görs efter att
detaljplanen vunnit laga kraft, innan bygglov ges.
2.3 Natur
2.3.3

Naturvärden

Generellt utgörs planområdet av blandskog och kalhyggen utan större naturvärden. En
naturvärdesinventering av området Björnbro har utförts av Calluna AB. Utredningen har
innefattat hela planprogramområdet. Inom det aktuella planområdet för kvarter 5 & 6, som
avses exploateras, finns tre områden utpekade med ”visst naturvärde”. Områden med visst
naturvärde har betydelse för biologisk mångfald genom att det bidrar till att upprätthålla och
bevara variation av arter och ekosystem men inom dessa områden påträffas inga signalarter.

Planområdet utgörs av Område D enligt naturvärdesinventeringen

Område 24, 26 och 30 ingår i område som föreslås exploateras. Samtliga har anses ha ”visst
naturvärde.
Område 24 utgörs av sumpskog med glasbjörk och inslag av glesa partier.
Område 26 har dessvärre förstörts då avverkning skett. Detta då tidigare markägare behållit
rätten till avverkning i samband med att marken avyttrats.
Område 30 är en sumpskog med död ved.
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Flygbild över planområdet 2015 (vä) och 2019 (hö). Det framgår att avverkning skett inom område 26 som
tidigare ansågs ha visst naturvärde

Planförslag:
Förslaget är utformat med utgångspunkt i att respektera naturvärdena i området. Området
mellan områdena som avses exploateras ska utgöra en grön kil och planläggs således som
NATUR. Inom område som föreslås exploateras lämnas en del av område 24 som område
som inte får bebyggas (sk prickmark), område 30 lämnas till viss del utanför
exploateringsområdet. Område 26 tas ingen hänsyn till då naturvärdena anses vara borta.

2.3.4

Geotekniska förhållanden

Utdrag från SGUs jordartskarta. Röd: Berg. Gul: Glacial lera. Grå: Sandig morän. Ljusgul: Glacial finlera

Bjerking AB har på uppdrag av Håbo Kommun under 2019 utfört en geoteknisk undersökning
inom detaljplaneområdet. Det undersökta området följer i stort SGUs mycket grovt
uppskattade jordartskarta. Områden med berg, morän och lera konstateras. Någon förhöjd risk
för ras föreligger inte, däremot kan det konstateras att risk för sättningar föreligger i området
som utgörs av lera. Leran varierar i djup och dess vattenhalt varierar troligtvis kraftigt mellan
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årstiderna. Markvatten förekom vid undersökningen men varierar också troligtvis med
årstiderna samt vilken verksamhet som pågår.
2.3.5

Risk för skred/höga vattenstånd

Planförslag:
Området har vissa höjdskillnader som kommer jämnas ut vid exploatering. Någon risk för ras
och skred föreligger inte. Då området exploateras måste också stor hänsyn tas till
markavrinningen. Området får ej exploateras på ett sätt som skapar risker för höga
vattenstånd.
2.3.6

Grund- och ytvatten

Grundvattennivån varierar med årstid och nederbörd inom hela området. Grundvattnets
strömningsriktning bedöms följa i huvudsak områdets topografi, dvs, att grundvattnet rinner
från höjdpartierna mot lågpartierna.

Ytvattnets avrinning (Dagvattenutredning, Norconsult 2020)
2.3.7

Recipient

Hela planområdet har avrinning mot Kalmarviken och i förlängningen till MälarenPrästfjärden. Recipienten har god ekologisk status, men uppnår inte god kemisk status. För
detaljplanen för Logistik Bålsta kv.3 tog man fram en kompletterande bedömning av
dagvattnets påverkan på föroreningshalterna i Mälaren. Den slog fast att om dagvatten
hanteras inom respektive område finns det goda möjligheter att minska utsläppen av
föroreningar till Mälaren.
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Planförslag:
Föreslagen markanvändning inom planområdet ska inte bidra till att försämra recipientens
ekologiska status och ska därmed inte äventyra miljökvalitetsnormen för vattenkvalitén. För
att säkerställa att normen upprätthålls ska dagvatten från hårdgjorda ytor tas omhand lokalt,
inom kvartersmarken. Om vattenflöden inte kan tas omhand inom kvartersmarken ska flödet
fördröjas. Ytterligare beskrivning av planförslagets hantering av dagvatten återfinns under
rubriken med samma namn.
2.4 Bebyggelse
Den bebyggelse som föreslås är en modern lager och logistikanläggning, som högst 30 meter
nockhöjd.

Skiss på hur anläggningen kan komma att se ut i ett första skede.

Planförslag:
Planområdet ingår i ett större område där processen med att omvandla naturmark till ett
verksamhetsområde pågår. Planområdets främsta markanvändning kommer att vara lager och
logistik [J]. Detaljplanen anger ett exploateringstal på 0.5 [e1] vilket innebär att det kan
uppföras byggnader om totalt cirka 105,000 m2. Detaljplanen medger en högsta
byggnadshöjd på 30 meter. Det kommer därför krävas att en flyghindersanalys görs i samband
med bygglovsansökan. Exploatör ansvarar för att ansöka och bekostar en flyghindersanalys.
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Preliminär situationsplan över hur verksamhetsmarken kan exploateras, fullt utbyggd

2.4.3

Placering och utformning

Planförslag:
Byggnader ska placeras minst 4,5 m från fastighetsgräns [p1]. Mot kraftledningen (precis
väster om planområdet) får inga byggnader uppföras (prickmark) för att skydd mot risker med
elektromagnetisk strålning i enlighet med gällande riktlinjer (130 m avstånd). Dock får det
inom all kvartersmark uppföras byggnader för tekniska anläggningar som exempelvis
transformatorstationer
2.4.4

Landskapsbild

Landskapsbilden beskriver hur vi uppfattar den omgivande miljön. Denna faktor är av stor
betydelse för oss och vittnar om vår historia och utveckling. Planområdet består i dagsläget
till största delen av skogsmark. Det finns värdefulla natur- och kulturmiljöer i området i form
av sumpskog och kulturhistoriska lämningar. Landskapsbilden är ganska småskalig och utgörs
av ett större sammanhängande skogsområde som avgränsas i söder av bostadsområdet Skörby
och verksamhetsområden i öster. En del av skogen i området blev nyligen avverkad då
tidigare markägare innehaft den rätten så landskapsbilden har således redan genomgått
förändringar.
Planförslag:
En stor del av området har kuperad terräng och exploateringen innebär att terrängen planas ut
för att rymma verksamhetsmark med nya byggnader. Områdets karaktär förändras således
drastiskt, från skogsmark till verksamhetsområde med hårdgjorda ytor. Den planerade
verksamheten kommer att dominera synintrycket från omgivningen. Den förändrade
landskapsbilden blir påtaglig för boende i bostadsområdet Skörby, där omkringliggande
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skogsmark kommer att försvinna. För att minska negativ påverkan på landskapsbilden i
området bör det undersökas möjliga sätt att stärka intrycket av landskapet. Med hjälp av
anläggande/bevarande av träd, stråk och planteringar kan de storskaliga intryck som den
förändrade landskapsbilden ger upphov till mildras. Välvuxna träd och sammanhängande
natur bör om möjligt sparas. En 300 meter bred remsa av naturmark mellan
verksamhetsområdet och bostadsområdet Skörby kommer att bevaras [NATUR]. En större
del naturmark bevaras mellan kv.4 och kv.5–6, vilket bidrar till upplevelsen av en grön kil.
Håbo kommun uppmuntrar även till stora gröna delar inom verksamhetsområdet för att stärka
bilden mot omgivningen samt för rekreativa värden för de som arbetar inom verksamheterna.
Naturmarken ska, sett att från de boendes perspektiv i Skörby, minska den negativa påverkan
på landskapsbilden och behålla känslan av ett skogslandskap.
2.4.5

Tillgänglighet

Området består idag av skog i kuperad mark, den är tillgänglig för människor som kan
använda skogen för rekreation.
Planförslag:
Bebyggelsens utformning ska säkerställa en god tillgänglighet till byggnaders entréer, gångoch cykelvägar samt friytor enligt gällande lagstiftning. Det kommer anläggas en ång- och
cykelväg i område betecknat NATUR. Denna kommer sig sträcka sig från Skörby till
Björnängsvägen.

2.5 Det offentliga rummet
2.5.1

Gatustruktur

Västerskogs företagspark och det planerade verksamhetsområdet angörs från E18 via
Kraftleden. Kraftleden är utformad som en industrigata utan trottoarer och övergångställen.
Nyligen har en cirkulationsplats anlagts där Björnängsvägen möter Kraftleden och det finns
planer på att anlägga gång- och cykelväg längs Björnängsvägen. Björnängsvägen har en
hastighet på 50 hm/h och Kraftleden har en hastighet på 70km/h.
Planförslag:
I planförslaget förlängs Björnängsvägen för att kunna serva verksamhetsområdet. Området är
tillräckligt brett för att området ska kunna möjliggöra separat gc-trafik. En vändplan läggs
också ut precis vid verksamhetsområdet. Denna kan vid senare tillfälle utnyttjas som
exempelvis busshållplats.
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2.5.2

Mötesplatser, lek och rekreation

Planområdet består idag av skogsmark som med tydligt upptrampade stigar visar att området
är välanvänt. Skogen och naturen ses som en mötesplats och är välanvänd utifrån
rekreationssynpunkt och av Skörby förskola som använder skogen i sin verksamhet.
Planförslag:
Planområdet innehåller ca 24,8 ha naturmark som kan används för lek och rekreation och
förskolan kommer att kunna fortsätta använda skogen. Enligt planprogrammet för Björnbro
verksamhetsområde/Logistik Bålsta så ska ett större sammanhängande naturområde med
befintliga stigar genomkorsa verksamhetsområdet i nordsydlig riktning. Naturområdet
kommer att utgöra rekreationsområde för närboende och arbetstagare i området samt för
förskolan.

2.5 Trafikfrågor
2.5.3

Trafikflöden och prognos

Uppmätt trafik i korsningen Björnängsvägen/Kraftleden har 2015 mätts till ett
medelvärde/vardag på 3400 fordon, varav 560 av dessa är tung trafik. Påverkan på
Mälarbanan och E18 bedöms som ringa då tillskottet är så pass litet jämfört med dagens
transportmängder. Med fler arbetstillfällen i Bålsta kan också utpendlingen minska vilket kan
bidra till att minska personbilstrafiken på E18.
Planförslag:
I samband med att Björnbro utvecklas till ett större verksamhet- och logistikområde så
kommer trafikmängderna att öka. Korsningen Kraftleden/Björnängsvägen förväntas bli högt
belastad då tillkommande bil- och lastbilstrafik behöver ta sig till det nya verksamhetsområdet
men den nyanlagda (2017) cirkulationsplatsen beräknas, enligt Swecos trafikanalys över
Björnängsvägen/Kraftleden, klara av de trafikflöden som kan tillkomma.
Det beräknas att den verksamhet som etablerar sig inom detta verksamhetsområde (kv 5&6)
kommer generera ett ca 250 lastbilsrörelser per dygn vid tiden för etablering och ca 325
rörelser år 2026. Dessa estimat är naturligtvis väldigt preliminära.
2.5.4

Kollektivtrafik

Buss 310 trafikerar planområdet med ca 8 turer om dagen och 2 under helgen. Med en mindre
promenadsträcka kan man även nå flera busslinjer.
Planförslag:
I samband med att hela verksamhetsområdet byggs ut finns underlag för kraftig utökning av
kollektivtrafiken. Målet ska vara att förse Björnbro verksamhetsområde/Logistik Bålsta med
en så god kollektivtrafik (hög turtäthet och nära till busshållplats) så att de som arbetar i
området väljer att åka kollektivt istället för att ta bil till arbetet. Planförslaget möjliggör en
18

potentiell busslinje som kan vända precis öster om verksamhetsmarken. Denna vändplan
dimensioneras för att kunna rymma en hållplats för busslinje.
2.5.5

Angöring

2.5.6

Parkering

Planförslag:
Området angörs från Björnängsvägen. Hinder kommer finnas för obehörig trafik.

Planförslag:
Parkering för arbetare, besökare och lastbilar ska ske inom kvartersmark. Tillräcklig yta finns
för detta ändamål.

2.6 Tekniska frågor
2.6.1

Vatten- och avlopp

Planförslag:
Området ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. VA-huvudmannen anvisar
anslutningspunkt för respektive fastighet och avgifter följer de av kommunen beslutade taxa.
Förslagsvis dras nätet i/vid Björnängsvägens förlängning och anslutningspunkten placeras
precis utanför verksamhetsområdet.
2.6.2

Dagvatten

Planområdet utgörs av ett avrinningsområde. Dagvatten från den största delen av området
avrinner söderut. Eftersom det inte finns några hårdgjorda ytor inom planområdet tas mycket
av dagvattnet upp av växter eller infiltreras ner i marken och det uppkommer därför inga stora
flöden vid normala regn. Det finns även två huvudstråk som går igenom planområdet där
dagvatten avrinner söderut. Dagvattnet avrinner till ett dike som är beläget söder om
planområdet och som leder vattnet vidare till Mälaren-Prästfjärden.
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Dagvattnets avrinning före exploatering(Dagvattenutredning, Norconsult 2020)

Planförslag:
Exploatering av planområdet innebär att marken hårdgörs och därmed att flödena samt
föroreningshalterna inom planområdet ökar. I enlighet med Håbo kommuns dagvattenpolicy
föreslås framtida dagvattenhantering efterlikna den befintliga i största möjliga mån.

Karta illustrerar områdets avrinning mot recipienten.
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En genomsläpplig beläggning kan fånga upp en del partiklar och partikelbundna föroreningar.
Materialet i beläggningen har en stor betydelse på reningseffekten. Ett grövre material har en
större infiltrationsförmåga men däremot en mindre reningseffekt än hos ett finare material.

Skiss över hur dagvattensituationen föreslås att lösas. Dagvattendammen ska ha kapacitet och de tekniska
lösningar som krävs för att rena vattnet från föroreningar.

En dagvattenutredning har tagits fram av Norconsult AB och har utgått från olika alternativ på
hårdgöringsgrader (70%, 80%, 90%) för att få en bild av vad som krävs för att uppnå de
kraven som ställs. Utredningen får betraktas som en överslagsuträkning då området som avses
exploateras (kvartersmark, ”delområde 1” i utredningen) krympt med ca 30000 m2 sedan
utredningen togs fram.
Delområde 1, kvartersmark
En damm föreslås anläggas i delområdets västra del. Dagvatten från logistikområdet föreslås
avledas till dammen via dagvattenledningar samt ett öppet dike. Dammen föreslås inkludera
ett eller flera våtmarkspartier för att uppnå en ökad reningseffekt. Då planbestämmelserna
reglerar andel hårdgjord yta till maximalt 70% behöver dammen hålla ett medeldjup av 1,5 m.
Dammens area behöver vara minst 4000 m2. Dagvattenutredningen slår fast att
fördröjningskravet uppnås

En exakt dagvattenlösning tas fram i samband med projektering av området men ska följa
plankartan, dagvattenutredningen för detaljplanen samt kommunens dagvattenpolicy.
Dessutom krävs vid projekteringen att oljeavskiljare och andra åtgärder för att skydda mot
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utsläpp vid olyckor utplaceras strategiskt. Inga utsläpp får riskera att föroreningar sprids
utanför kvartersmark. Transporter av farligt gods planeras inte förekomma inom planområdet.
Delområde 2, naturmark
2.6.3

Markavvattning

2.6.4

Översvämningsrisk

2.6.5

El-, tele- och datanät

I Uppsala län råder markavvattningsförbud. Anläggande av diken kräver dispens och tillstånd
som söks hos Länsstyrelsen.

Området riskerar inte att översvämmas.

Området är i dagsläget inte försörjt med el. Elnätet inom hela det planerade
verksamhetsområdet kommer troligen att byggas ut från öster. Telekablar och bredbandsnät
kommer att dras fram i området, placering för dessa kommer i ett senare skede när
verksamhet är känd.
2.6.6

El- och värmeenergi

För val av uppvärmningssätt ger Håbo kommuns energi- och klimatstrategi Fossilbränslefri
kommun 2050 riktlinjer. I första hand ska fjärrvärmenätet nyttjas, men där det inte är möjligt
eller kostnadseffektivt att ansluta ska förnybara energikällor nyttjas. Alternativa
uppvärmningssätt kan vara med jord-, berg- eller sjövärmepump.

2.6.7

Avfallshantering

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






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

Planförslag:
Verksamheterna ska ta hand om sitt avfall enligt Håbo kommuns mål. Precis intill
planområdet, i det befintliga verksamhetsområdet, finns en större återvinningscentral. På
Håbo kommuns hemsida under habo.se/avfall där tekniska krav och anvisningar framgår som
reglerar avfallshanteringen i Håbo kommun.
2.7 Störningar, hälsa och säkerhet
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2.7.1

Radon

2.7.2

Förorenad mark

2.7.3

Buller och vibrationer

Kontroll av gammastrålning från berghällar och mark inom området har utförts inom ramen
för den geotekniska utredningen. De utförda mätningarna visar att marken inom
undersökningsområdet innehåller låga till normala radonhalter. Marken klassificeras således
generellt som normalradonmark. Inför framtida byggnationer inom området bör dock
radonhalten undersökas för respektive objekt eftersom stora lokala variationer kan
förekomma. Ny byggelse ska utföras radonsäkert i de fall det visar sig vara aktuellt efter
genomförd radonundersökning.
Någon förorenad mark finns ej inom planområdet

Planområdet har goda förutsättningar för att kunna bedriva Logistikändamål ur ett
bullerperspektiv då inga bostäder ligger inom en 200-meterszon samt närheten till motorväg
och järnväg. En bullerutredning har under 2019 tagits fram av Norconsult AB som bekräftar
den bilden.
Planförslag:
Den bullergenererande verksamheten förväntas bestå av transporter till och från området samt
en viss ökning av trafiken på Björnängsvägen som anknyter till området. Detta har i
bullerutredningen resulterats i en modell där man utgår från ett ”worst-case scenario”. Där har
angivits två typer av bullerkällor; en linjekälla för 500 lastbilstransporter per dag med en
transporttid på 2x2 minuter till och från en avlastningsplats placerad så nära närliggande
bostäder som möjligt och en källa där olika antal hjullastare testats vara aktiva samtidigt över
ett specifikt område.
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Industribuller i enlighet med scenariot i bullerutredningen

Buller genererat av den ökning av antalet fordonsrörelser som planförslaget medför
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2.7.4

Luftkvalitet

Planförslag:
Luftkvaliteten kommer försämras i området pga ökade transporter. Ökningen bedöms inte
som så kraftig att det medför några större konsekvenser.
2.7.5

Kraftledning

2.7.6

Trygghet

2.7.7

Skydd mot olyckor

Planförslag:
Precis väster om planområdet finns en kraftledning för starkström tillhörande det nationella
stomnätet. Enligt gällande riktlinjer skall 130 m från närmaste ledning hållas bebyggelsefritt.
Planförslaget är utformat med hänsyn till detta. Elkraft till området föreslås läggas i
Björnängsvägen.

Planförslag:
En utbyggd infrastruktur av gång- och cykelvägar inom planerat verksamhetsområde samt i
angränsande områden bidrar till att skapa en trygg trafikmiljö för oskyddade trafikanter. Med
förlängningen av Björnängsvägen som sker inom kv.3 är det viktigt att säkerställa att det blir
en trygg och säker övergång över järnvägen. Som nämnts anläggs också gång- och cykelväg i
nord-sydlig riktning från Skörby.
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3. GENOMFÖRANDE

3.1 Planförfarande
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan och bygglagen (2010:900)
3.1.2 Tidplan
Tidplanen är preliminär.
Samråd: December 2019- Januari 2020
Granskning: Juni 2020
Antagande: September 2020
3.1.3 Genomförandetid
Planens genomförandetid är 10 år.
Genomförandet av detaljplanen börjar när planen vunnit laga kraft. Planområdet beräknas
vara helt färdigställt inom tio år. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att
gälla tills den ändras eller upphävs.

3.2 Ansvarsfördelning
Planbeskrivningens redovisning av hur planen är avsedd att genomföras ska bland annat
innehålla de ekonomiska, tekniska och organisatoriska åtgärder som måste till för att
genomföra detaljplanen på ett samordnat och ändamålsenligt sätt. Det kan till exempel handla
om ansvarsfördelningen mellan kommun och exploatör samt övriga iblandade i detaljplanens
genomförande. Det ska även framgå om kommunen avser att ingå i exploateringsavtal eller
genomföra markanvisningar.
Håbo kommun ansvarar för utbyggnad av allmänna platser och vatten- och avloppsledningar.
Exploatören/fastighetsägaren ansvarar för anläggnings- och byggnadsarbeten inom
kvartersmark.
E-on ansvarar för utbyggnad av el- och fjärrvärmenät.
Övriga nätägare (bredband, tele) ansvarar för utbyggnad av sina ledningar inom planområdet.
3.2.2 Huvudmannaskap
Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap för allmän plats. Det innebär att kommunen
ansvarar för utbyggnad, drift och skötsel av allmänna platser som exempelvis gator och
naturmark (i den mån skötsel krävs) samt vatten- och avloppsledningar.
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3.3 AVTAL
3.3.2 Markanvisningsavtal

Markanvisningsavtal är skrivet med NSF IV Advisory partners AB, dotterbolag till NREP
Logicenters. Markanvisning innebär en ensamrätt för exploatören att slutförhandla med
kommunen om exploatering och förvärv av området. Området gäller 24,3 ha och exploatören
betalar 200 000 kr till kommunen för markanvisningen. Köpeskilling är 639 kr/kvm enligt
index maj 2019. Avtalet är giltigt i 36 mån och kan förlängas 12 mån i taget.
Anslutningsavgifter betalas av köpare. Exploatören förbinder sig att hålla sig till Håbo
kommuns miljöpolicy. Avtalet godkändes i Kommunstyrelsen 2019-10-21 §218.
3.3.3 Konsekvenser av organisatoriska åtgärder

Detaljplanen antas av Kommunfullmäktige. Detta förutsätter att Exploateringsavtalen mellan
kommun och fastighetsägare är påskrivna.
3.4 Fastighetsrättsliga frågor

Det område som i detaljplanen utgörs av [J] Lager och logistik skall primärt utgöras av en
fastighet. Skulle det i framtiden finns önskemål om att dela denna skall bestämmelse om
minsta fastighetsstorlek respekteras.

Grönt område avyttras i enlighet med markanvisningsavtal och blått område fortsätter tillhöra Håbo kommun.

3.4.1 Markägoförhållanden

Planområdet omfattar endast del av fastigheten Lundby 2:1 som ägs av Håbo kommun
3.5.2

Rättigheter

3.5.3

Fastighetsbildning

Några rättigheter finns ej noterade för den mark som avses exploateras. Rättigheter finns och
fler kommer uppstå i allmän platsmark.

Kommunen ansöker om fastighetsbildning efter att planen vunnit laga kraft och köpekontrakt
ingåtts. Exploatören bekostar samtliga förrättningskostnader.
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3.6 Ekonomiska frågor
I huvudsak bekostas detaljplanearbetet med samtliga utredningar och MKB av kommunen.
Intäkterna består dels i avgiften för markanvisning samt till största del när kvartersmarken
avyttras. Överenskommet pris för denna är 639 kr / kvm.
3.6.1

Utbyggnad av allmänna platser

3.6.2

Kostnader fastighetsbildning

3.6.3

Gatukostnadsavgifter

3.6.4

Anslutningar

3.6.5

Bygglovavgifter

3.6.6

Kostnader för framtida drift

Björnängsvägens förlängning [GATA] genomförs och bekostas av kommunen. I område
betecknat [NATUR] kommer en gång- och cykelväg anläggas. Den bekostas delvis av Håbo
kommun samt av Benders AB i enlighet med ett tidigare genomförandeavta. Detta i samband
med att ett befintligt stråk hamnar inom område som Benders har för avsikt att exploatera.

Förrättningskostnader bekostas av exploatör.

Kommunen bekostar utbyggnad av Björnängsvägen inom planområdet. Denna skall vara
färdigställd senast 10 månader efter planen vunnit laga kraft.
Samtliga anslutningsavgifter bekostas av exploatör. Det preliminära förslagen för tekniska
anslutningar är att det sker via Björnängsvägens anslutning.

Samtliga bygglovavgifter och liknande bekostas av exploatör.

Underhåll av de allmänna platserna ryms inom kommunens budget.
3.7 Tekniska frågor
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3.7.3

Tekniska utredningar

3.7.4

Prövningar och tillstånd

Ett antal tekniska utredningar har utförts

Ingrepp/borttagande av fornlämning kräver tillstånd av Länsstyrelsen.
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4. KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAG

4.1 Behovsbedömning
Enligt svensk lag ska konsekvenserna av en detaljplan beskrivas i en
miljökonsekvensbeskrivning när de kan leda till betydande påverkan på miljön (4 kap 34 §
plan- och bygglagen). Miljökonsekvensbeskrivningen används för att få en helhetsbild av den
påverkan en detaljplan kan få på miljön, människors hälsa och hushållningen av resurser.
En behovsbedömning syftar till att bedöma om det finns behov av att en detaljplan ska
miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. En behovsbedömning av
detaljplanen har gjorts.
Behovsbedömningen med ställningstagande har skickats till länsstyrelsen för samråd.
Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att planen kan bedömas medföra
betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning är under framtagande och beräknas
vara klar i februari 2020.
Förslaget till detaljplan är förenligt med miljöbalkens (MB) 3 kapitel som gäller lämplig
användning av mark och vattenområden samt 5 kapitel som gäller miljökvalitetsnormer för
utomhusluft, omgivningsbuller och vattenförekomster. Något riksintresse enligt 4 kapitel
berörs inte. Nedan följer en kort genomgång av de negativa konsekvenser som planförslaget
beräknas medföra:
Buller och transporter
I enlighet med framtagen bullerutredning beräknas inte bullernivåerna medföra några direkta
olägenheter för närboende. Ej heller kommer de ökande transporterna medföra stora negativa
konsekvenser i närområdet. Sett till helheten bör det ändå konstateras att ökande mängd
transporter knappast kan sägas vara till gagn för miljön, varken i ett lokalt eller globalt
perspektiv.
Närmiljö
I och med att området exploderas försvinner stora mängder skogsområden. Detta medför
negativa konsekvenser för närboende som mister rekreationsmöjligheter och trivsel. Det
förändrar också dynamiken för området i avseende på markavvattning. Detta kommer utredas
ytterligare.
Vattenkvalitet
Förutom de tekniska frågorna där markavrinningen och dess påverkan på områden nedströms
är också kvaliteten på vattnet en avgörande fråga. Dagvattnet får inte föra med sig
föroreningar och försämra förutsättningarna för miljökvalitetsnormerna för recipienten
(Prästfjärden).
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Bålsta i maj 2020
Håbo kommun
Johan Hagland
Plan- och exploateringschef

David Höijertz
Planarkitekt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Ärende 14

2021-04-26
Kommunstyrelsen

§ 92

Dnr 2021/00153

Parkeringsutredning för allmänna parkeringar i Bålsta
centrum
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige noterar att parkeringsutredningen för Bålsta centrum
är slutförd.
2. Kommunfullmäktige beslutar att arbetet med simhallen ska fortsätta.
Sammanfattning
Nu när parkeringsutredningen är slutförd kan arbetet med den nya simhallen
gå vidare. Dock kan framtida behov av parkeringar behöva utredas vidare i
detalj med denna parkeringsutredning som underlag.
Syftet med parkeringsutredningen är att klarlägga vilket behov av allmänna
parkeringsplatser som kan bli aktuellt, faktorer som kan påverka detta samt
peka ut ytor som är viktiga för en hållbar parkeringslösning.
Parkeringsutredningen för Bålsta centrum initierades med anledning av
behovet av ny simhall och att föreslagen plats utgörs av befintlig parkering.
Inom projektet Bålsta C ingår även potentiell bebyggelse på andra befintliga
parkeringar. Utredningen tittar därför samlat på hela Bålsta centrum.
Utredningen avser endast allmänna parkeringar och inte parkering på
kvartersmark (ex. boendeparkering).
Sammanfattningsvis är parkeringsutredningens slutsatser:


Helhetsperspektiv krävs på parkeringsfrågan.



Samspel mellan olika parkeringar (både för bil och cykel)



Samspel med andra trafikslag (gång/cykel/kollektivtrafik)



Ökad reglering leder till fler möjligheter för dem som har behov av
att använda bilen.



Parkeringsbyggnad vid stationen med minst 600 platser centralt
krävs för att få en fungerande parkeringssituation under förutsättning
av dagens pendlarparkeringar bebyggs.

Beslutsunderlag
KSAU 2021-04-12 § 92
Tjänsteskrivelse
Parkeringsutredning Bålsta centrum

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

1(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-26
Kommunstyrelsen

Förslag till beslut på sammanträdet
Owe Fröjd (Båp) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras för
framtagande av en parkeringsutredning som bygger på verkligheten och i
andra hand avslag.
Christian Nordberg (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen beslutar
att ärendet ska återremitteras eller behandlas idag och finner att det ska
behandlas idag.
Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen beslutar att avslå eller
bifalla arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller
förslaget.
Reservation
Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
Bålstapartiet kan konstatera att utredningen är ett hafsverk och som
grundar sig på förslag till framtida tänkt utbyggnad, dessutom saknas det
fler politiska beslut.
I vår värld så planerar man parkeringsplatser efter hur verkligheten ser ut,
och efter fattade politiska beslut.
Vi kan se fler exempel på dessa misstag, till exempel byggnationen av den
tillfälliga bussparkeringen, stängningen/rivningen av stationshuset i slutet
av 2016, ”misstag på grund av inte politiskt beslutade planer”
En återremittering hade varit på sin plats, istället för att senare ”göra om
och göra rätt” till stora onödiga kostnader.
______________

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

2(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-12
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 92

Dnr 2021/00153

Parkeringsutredning för allmänna parkeringar i Bålsta
centrum
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige noterar att parkeringsutredningen för Bålsta centrum
är slutförd.
2. Kommunfullmäktige beslutar att arbetet med simhallen ska fortsätta.
Sammanfattning
Nu när parkeringsutredningen är slutförd kan arbetet med den nya simhallen
gå vidare. Dock kan framtida behov av parkeringar behöva utredas vidare i
detalj med denna parkeringsutredning som underlag.
Syftet med parkeringsutredningen är att klarlägga vilket behov av allmänna
parkeringsplatser som kan bli aktuellt, faktorer som kan påverka detta samt
peka ut ytor som är viktiga för en hållbar parkeringslösning.
Parkeringsutredningen för Bålsta centrum initierades med anledning av
behovet av ny simhall och att föreslagen plats utgörs av befintlig parkering.
Inom projektet Bålsta C ingår även potentiell bebyggelse på andra befintliga
parkeringar. Utredningen tittar därför samlat på hela Bålsta centrum.
Utredningen avser endast allmänna parkeringar och inte parkering på
kvartersmark (ex. boendeparkering).
Sammanfattningsvis är parkeringsutredningens slutsatser:






Helhetsperspektiv krävs på parkeringsfrågan.
Samspel mellan olika parkeringar (både för bil och cykel)
Samspel med andra trafikslag (gång/cykel/kollektivtrafik)
Ökad reglering leder till fler möjligheter för dem som har behov av
att använda bilen.
Parkeringsbyggnad vid stationen med minst 600 platser centralt
krävs för att få en fungerande parkeringssituation under förutsättning
av dagens pendlarparkeringar bebyggs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Parkeringsutredning Bålsta centrum
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller
förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.
______________
JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

1(1)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-03-24

annika.kieri@habo.se

Parkeringsutredning för allmänna parkeringar i Bålsta centrum
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige noterar att parkeringsutredningen för Bålsta centrum är
slutförd.

2. Kommunfullmäktige beslutar att arbetet med simhallen ska fortsätta.
Sammanfattning
Nu när parkeringsutredningen är slutförd kan arbetet med den nya simhallen gå vidare.
Dock kan framtida behov av parkeringar behöva utredas vidare i detalj med denna
parkeringsutredning som underlag.
Syftet med parkeringsutredningen är att klarlägga vilket behov av allmänna
parkeringsplatser som kan bli aktuellt, faktorer som kan påverka detta samt peka ut
ytor som är viktiga för en hållbar parkeringslösning. Parkeringsutredningen för
Bålsta centrum initierades med anledning av behovet av ny simhall och att
föreslagen plats utgörs av befintlig parkering. Inom projektet Bålsta C ingår även
potentiell bebyggelse på andra befintliga parkeringar. Utredningen tittar därför
samlat på hela Bålsta centrum. Utredningen avser endast allmänna parkeringar och
inte parkering på kvartersmark (ex. boendeparkering).
Sammanfattningsvis är parkeringsutredningens slutsatser:
Helhetsperspektiv krävs på parkeringsfrågan.
- Samspel mellan olika parkeringar (både för bil och cykel)
- Samspel med andra trafikslag (gång/cykel/kollektivtrafik)


Ökad reglering leder till fler möjligheter för dem som har behov av att använda
bilen.



Parkeringsbyggnad vid stationen med minst 600 platser centralt krävs för att få
en fungerande parkeringssituation under förutsättning av dagens
pendlarparkeringar bebyggs.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Utredningen föranleder inga direkta ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Utredningen föranleder inga direkta konsekvenser för barn och unga.
Näringslivsperspektivet
Utredningen föranleder inga direkta konsekvenser för näringslivet.
Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.
Beslutsunderlag
– Parkeringsutredning Bålsta centrum
__________

Vår beteckning

KS 2021/00153 nr 100597

Kommunstyrelsens förvaltning
Plan- och exploateringsavdelningen
Annika Kieri, Samhällsplanerare



1(2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-03-24

Beslut skickas till
Plan- och exploateringsavdelningen
Tekniska förvaltningen

2(2)
Vår beteckning

KS 2021/00153 nr 100597

Parkeringsutredning
Allmän parkering Bålsta centrum

20 januari 2021

Innehållsförteckning
Bakgrund och syfte
Förutsättningar
Bålsta C – genomförande
Parkeringsläget
Sammanfattning
Vidare studier

20 januari 2021

Bakgrund och syfte
Bålsta centrum genomgår just nu en stor omvandling; nya
verksamheter och bostäder tillkommer samtidigt som tidigare
parkeringsytor bebyggs. Detta medför en ökad efterfråga på
parkeringar samtidigt som framtida utbud inte är klarlagt.
Syftet med denna rapport är att utreda vilket behov av allmänna
parkeringsplatser som kan bli aktuellt, faktorer som kan påverka detta
samt peka ut ytor som är viktiga för en hållbar parkeringslösning.

20 januari 2021

Förutsättningar för parkeringsreglering
•
•
•
•

Vad kommunen får och kan göra
Olika typer av parkörer med olika behov
Reaktionen på reglering
Samspelet mellan reglering och val av parkering

20 januari 2021

Förutsättningar - Lagrum för ordnande av parkering
• Trafikförordning (1998:1276)

• De allmänna reglerna enligt trafikförordningen gäller både på allmän platsmark och på kvartersmark.
Kommunen är ansvarig för att reglera parkeringen på allmän platsmark. På kvartersmark är det
fastighetsägaren, som avgör vilka parkeringsregler som ska gälla utöver de allmänna reglerna.
• Kap 10. Lokala trafikföreskrifter §17. Tidsbegränsning, avgiftsplikt eller andra villkor för parkering.

• Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa
upplåtelser av offentlig plats, m.m.

• I den omfattning som behövs för att ordna trafiken får en kommun ta ut ersättning i form av en avgift
för rätten att parkera på sådana offentliga platser som står under kommunens förvaltning och som
kommunen har upplåtit för parkering.

• Plan- och bygglagen (2010:900)

• På kvartersmark har fastighetsägaren ansvaret att lösa det behov av parkering, som kommunen
bedömer att fastighetens användning ger upphov till.

20 januari 2021

Förutsättningar - Studier om parkeringsreglering
• Studier visar att reglering med både tid och avgifter permanent
minskar antalet parkerade fordon med 5-10%
• Störst skillnad kan uttydas där allmän parkering innan reglering har
nyttjats av boende eller arbetande i området
• Avgifter har störst påverkan på antalet timmar fordonen står
parkerade t.ex. i Wien minskade genomsnittstiden per parkerat
fordon från 9 timmar till 1 timme
• Undersökning av var parkörer på pendlarparkeringarna vid Bålsta
station bor slår fast att en klar majoritet bor i Bålsta

20 januari 2021

Förutsättningar - Studier om parkeringsreglering
• Registrerad bostadsadress för
ägare till fordon på
pendlarparkeringar i Bålsta.
• Inventering genomfördes vid
tre tillfällen under februari
och mars 2020.
• Ca 70% med adress i Håbo
kommun, majoriteten i Bålsta

20 januari 2021

Förutsättningar - Olika typer av parkörer

• Fyra typer av parkörer som är vanliga i Bålsta
•
•
•
•

Pendlare som nyttjar tåg eller buss
Besökare till verksamheter
Pendlare till arbete i området
Boende i området

• Olika parkörer har olika behov

• Pendlare behöver oftast stå en hel arbetsdag, vissa även över natten
• Besökare till verksamheter behöver sällan stå länge men gärna nära målpunkten.
Detta behov bör i största mån tillgodoses på kvartersmark
• De som pendlar till sitt arbete har behov av parkering under hela arbetsdagen. Detta
behov bör i största mån tillgodoses på kvartersmark
• Boende parkerar bilen över natten och i längre perioder. Parkering för boende bör
lösas på kvartersmark

20 januari 2021

Förutsättningar – samspel mellan parkeringar
• Parkeringsfrågan bör ses ur ett helhetsperspektiv:

• Om en parkering blir tidsbegränsad eller regleras med avgift väljer fler att parkerar på
andra parkeringar
• Ökad parkeringsreglering leder till att fler bilister med andra möjligheter väljer att lämna
bilen hemma
• Om cykelparkeringar blir fler, bättre och attraktiva i närhet till viktiga målpunkter finns
möjligheten att fler väljer cykeln på vissa resor
• Utbudet av kollektivtrafik påverkar även antalet som tar bil
• Detta öppnar upp fler parkeringar för de som har behov att ta bilden

Centralt läge

20 januari 2021

Perifert läge

Boendeparkering

Förutsättningar – Samspel mellan parkeringar
Pendlarparkering
•
•

Kräver viss flexibilitet
Viktigt att motverka
nyttjande som
boendeparkering

Centralt läge
•

Primärt för besökare till
verksamheter
Snäv
tidsreglering/avgifter

•

Perifert läge
•
•

Tidsreglering
Viktigt att motverka
nyttjande som
boendeparkering

20 januari 2021

Bålsta C, genomförande
Etapp 0,
Nedre pendlarparkeringen tas i
anspråk för bostäder

E
N

Ersättningsparkering på Scouttomten

Etapp 1
Parkeringsbyggnad anläggs på Övre
pendlarparkeringen
Ersättningsparkering på ytan för
Talltorps förskola

Ianspråktas
Ny/utökad parkering
N
Reservparkering
(N)
20 januari 2021
Tf. ersättningsparkering
E

E

Bålsta C, genomförande
Etapp X
Södra simhallsparkeringen tas i anspråk för
nytt badhus. Parkering ersätts genom
anläggande av ny parkeringsplats väster om
Gröna Dalens IP
Del av Gröna dalen-parkeringen tas i anspråk
för multihall. Parkering ersätts genom
anläggande av ny parkeringsplats väster om
Gröna Dalens IP
Södra Ishallsparkeringen tas endast i anspråk
för Vårdboende/handel/kontor om
parkeringstrycket tillåter

(N)

(N)

(N)
(N)
N

Ianspråktas
Ny/utökad parkering
N
Reservparkering
(N)
20 januari 2021
Tf. ersättningsparkering
E

N
N

Bålsta C, genomförande
Etapp 6
Norra Ishallsparkeringen tas i anspråk av
utbyggnad för ny livsmedelsbutik. Parkering
ersätts på sikt genom anläggande av nya
parkeringar väster om Gröna dalens IP.
Parkeringsbyggnad anläggs på norra
centrumparkeringen. Ersättningsparkering
beroende tidpunkt. Ny byggnad ska
innehålla mer parkering än som tas i
anspråk.

N

(N)
N
Ianspråktas
Ny/utökad parkering
N
Reservparkering
(N)
20 januari 2021
Tf. ersättningsparkering
E

N

Bålsta C, genomförande
Etapp 7
Norra badhusparkeringen tas i anspråk för
bostäder/gymnasium. Ny byggnad ska innehålla
minst lika många offentliga parkeringar som idag.
Etapp 8
Pendlarparkeringen vid Sparbanken tas i anspråk
för bostäder. Parkering ersätts i parkeringsbyggnad
norr om järnvägen
Etapp 9
Ersättningsparkeringen på scouttomten tas i
anspråk för bostäder. Parkering ersätts i
parkeringsbyggnaden norr om järnvägen
Ianspråktas

20 januari 2021

N
(N)
E

Ny/utökad parkering
Reservparkering
Tf. ersättningsparkering

N

Bålsta C, genomförande - samlat
E

Etapp 0

N

Etapp 1
Etapp 6
Etapp 7

N
(N)

Etapp 8

(N)

Etapp 9
Etapp X
Ianspråktas
Ny/utökad parkering
N
Reservparkering
(N)
20 januari
2021

(N)

(N)
N
N
N

E

Bålsta C, genomförande - slutläge
Etapp 1

N

Etapp 6
Etapp 7
N

Etapp X
N
(N)

(N)

Ny/utökad parkering
Reservparkering

(N)

(N)
(N)
N
N

20 januari 2021

N

Parkeringsläget
• Siffrorna 1-7 representerar
parkeringar som planeras
finnas efter total utbyggnad
• A, B, D, E, F och G är ytor där
parkering inte planeras men
som strategiskt är lämpliga för
ändamålet
• C markerar parkering som
tillhör centrum

D
E

4.
2.
G

B
6.

C
C

A

3

F
5

6.
7
20 januari 2021

1.

Parkeringsläget – Målpunkter/målgrupp
D

Pendlarparkering

E

1.

Besökare till
verksamheter
Centrum
A

4.

Potentiell
expansion

C

2.
G

Starka och svaga
beroenden
B

6.

C
A

3

F
5

6.
20 januari 2021

7

Parkeringsläget – Uppskattat behov
D

BEHOV

E

1.

600-800 platser
>700 platser

4.
C

2.

>500 platser
G

B
6.

C
A

3

F
5

6.
20 januari 2021

7

Parkeringsläget – Uppskattad kapacitet
0(100)

KAPACITET

415-735
2.
0-100

G

fjärrvärme anläggning

F, Kräver justering av detaljplan

Mansängen 9:6. Tidigare tänkta
bostäder var finansiering för område 6.

D & E, Påverkar Bålsta C-projektet

klart negativt, ekonomiskt och
gestaltningsmässigt

januari
2021 av detaljplan.
G,20Kräver
justering

A

30-90

B, Kräver justering av detaljplanen
Mansängen 9:6

1.

4.
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Övrigt parkeringsbehov
• Parkering för samåkning

• I dagsläget finns en informell samåkningsparkering vid trafikplats Draget

• Trafikverket anser att den inte bör vara lokaliserad där
• Alternativ yta bör utredas som del i kommande detaljplanearbete för Dragelund södra

• Vid Gransäter, i närhet till trafikplats Åsen, finns en grusyta som sporadisk
nyttjas för samåkning
• Ytans lämplighet bör utredas

• Längre parkering i centralt läge

• Efterfrågas regelbundet
• Parkeringsplats 7 möjlig, samt parkeringarna för samåkning
• Avgift på centrala parkeringar möjliggör längre parkering för de som behöver

20 januari 2021

Sammanfattning
• Helhetsperspektiv krävs på parkeringsfrågan

• Samspelet mellan olika parkeringar (både för bil och cykel)
• Samspel med andra trafikslag (gång/cykel/kollektivtrafik)

• Ökad reglering leder till fler möjligheter för dem som har
behov av att använda bilen
• Parkeringsbyggnad vid stationen med minst 600 platser
centralt för att få en fungerande parkeringssituation

20 januari 2021

Vidare studier och utredningar
• Lämplig parkeringsreglering – specifik för varje
parkeringsyta
• Eventuellt system för betalning
• Eventuellt system för parkeringsbyggnad
• Möjliga ytor och antal parkeringsplatser för längre
parkering
• Lämplig lokalisering av samåkningsparkering med närhet
till trafikplatserna och kollektivtrafik
• Uppdatera policydokument (ex. p-tal)

20 januari 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-26

Ärende 15

Kommunstyrelsen

§ 103

Dnr 2021/00156

Investeringsbudget, Bålsta C, etapp 0
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar om ett tillskott med 5 miljoner kronor till
beslutad budget 2019 för Bålsta C, etapp 0
2. Kommunfullmäktige beslutar att dessa 5 miljoner om möjligt fördelas om
från tidigare budgeterade överskott inom det nämnda projektområdet Bålsta
Centrum.
Sammanfattning
År 2019 beslutade Kommunfullmäktige om en förnyad exploateringsbudget
för Bålsta C, etapp 0. Kommunstyrelsen beslutade 2020 om ett
igångsättningsbeslut utifrån Kommunfullmäktiges beslut för att starta
upphandling. Beslutad budget om 79,4 miljoner kronor omfattade
investeringar i Busstorg, Resecentrum och Bålsta torg. I beslutad budget
ingick även VA-arbeten i anslutning till dessa anläggningar. Budgeten för
arbeten med busstorg och VA är satt till 17 miljoner kronor. I arbetena
ingår, förutom, att utföra ett nytt busstorg även, att gräva ur och färdigställa
grunden för nya resecentrum.
Arbeten med busstorg och anslutande VA-arbeten har ökat utöver budget
med cirka 5 miljoner kronor, vilket redovisas i detalj under ekonomiska
konsekvenser och finansiering. Arbetena med VA är beräknat till en
slutkostnad på 7 miljoner kronor och för busstorget 16 miljoner kronor. För
att kunna komma vidare med Resecentrum och Bålsta torg behöver
projektbudgeten förstärkas med ytterligare 5 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
KSAU 2021-04-12 § 88
Tjänsteskrivelse
Förnyad exploateringsbudget Bålsta C etapp 0, KS 2018/00138
Igångsättningsbeslut Bålsta C, KS 2020/00206
Förslag till beslut på sammanträdet
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut
med den utformning som visas i sent inkomna underlag.
Owe Fröjd (Båp) yrkar att då det finns en överskottbudget för hela området
mellan busstorget och Brittsätervägen så yrkar jag att man ser över
möjligheten att dessa 5 miljoner om möjligt fördelas om från tidigare
budgeterade överskott inom det nämnda projektområdet Bålsta Centrum.
Christian Nordberg (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

1(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-26
Kommunstyrelsen

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut med Owe Fröjds (Båp) ändringsyrkande
och finner att så sker.
______________

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

2(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-12
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 88

Dnr 2021/00156

Investeringsbudget, Bålsta C, etapp 0
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar om ett tillskott med 5 miljoner kronor till
beslutad budget 2019 för Bålsta C, etapp 0.
Sammanfattning
År 2019 beslutade Kommunfullmäktige om en förnyad exploateringsbudget
för Bålsta C, etapp 0. Kommunstyrelsen beslutade 2020 om ett
igångsättningsbeslut utifrån Kommunfullmäktiges beslut för att starta
upphandling. Beslutad budget om 79,4 miljoner kronor omfattade
investeringar i Busstorg, Resecentrum och Bålsta torg. I beslutad budget
ingick även VA-arbeten i anslutning till dessa anläggningar. Budgeten för
arbeten med busstorg och VA är satt till 17 miljoner kronor. I arbetena
ingår, förutom, att utföra ett nytt busstorg även, att gräva ur och färdigställa
grunden för nya resecentrum.
Arbeten med busstorg och anslutande VA-arbeten har ökat utöver budget
med cirka 5 miljoner kronor, vilket redovisas i detalj under ekonomiska
konsekvenser och finansiering. Arbetena med VA är beräknat till en
slutkostnad på 7 miljoner kronor och för busstorget 16 miljoner kronor. För
att kunna komma vidare med Resecentrum och Bålsta torg behöver
projektbudgeten förstärkas med ytterligare 5 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förnyad exploateringsbudget Bålsta C etapp 0, KS 2018/00138
Igångsättningsbeslut Bålsta C, KS 2020/00206
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller
förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.
______________

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

1(1)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-03-23

1(4)
Vår beteckning

KS 2021/00156 nr 100898

Kommunstyrelsens förvaltning
Plan- och exploateringsavdelningen
plan@habo.se

Investeringsbudget, Bålsta C, etapp 0
Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om ett
tillskott med 5 miljoner kronor till beslutad investeringsbudget 2019 för
Bålsta C, etapp 0. Total budget blir då 84,4 Mkr.
Sammanfattning

År 2019 beslutade Kommunfullmäktige om en Investeringsbudget för
Bålsta C, etapp 0. Kommunstyrelsen beslutade 2020 om ett
igångsättningsbeslut utifrån Kommunfullmäktiges beslut för att starta
upphandling. Beslutad budget om 79,4 miljoner kronor omfattade
investeringar i Busstorg, Resecentrum och Bålsta torg.
I beslutad budget ingick även VA-arbeten i anslutning till dessa
anläggningar. Budgeten för arbeten med busstorg och VA är satt till 17
miljoner kronor. I arbetena ingår, förutom, att utföra ett nytt busstorg även,
att gräva ur och färdigställa grunden för nya resecentrum.
Upphandling av resecentrum pågår, anbud har kommit in och ligger inom
avsatt budget. Utvärdering är gjord och tilldelning är planerad att ske under
inledningen av april 2021. Byggstart planerad i början av maj 2021.
Slutbesiktning beräknas kunna ske i maj 2022. Resecentrum är ett
investeringsprojekt och har lyfts ut ur exploateringsbudgeten och redovisas
mot en investeringsbudget enligt upprättat igångsättningsbeslut.
Bålsta torg och tunnel är oförändrat och kommer att utföras för både gång
och cykeltrafik. Upphandling planerad att ske under Q2 2021.
Arbeten med busstorg och anslutande VA-arbeten har ökat utöver budget
med cirka 5 miljoner kronor, vilket redovisas i detalj under ekonomiska
konsekvenser och finansiering. Arbetena med VA är beräknat till en
slutkostnad på 7 miljoner kronor och för busstorget 16 miljoner kronor.
För att kunna komma vidare med Resecentrum och Bålsta torg behöver
projektbudgeten förstärkas med ytterligare 5 miljoner kronor.

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-04-12

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

VA-arbeten
Budget
2 Mkr

Tillkommande Arbeten
Kostnader för berg i ledningsschakt
Ändrade ledningsdimensioner
Nytt fördröjningsmagasin
Sanering Jätteslide
Summa
Investeringsbudget beslutad 2019

2 Mkr
1,6 Mkr
1 Mkr
0,4 Mkr
ca 5 Mkr

2(4)
Vår beteckning

KS 2021/00156 nr 100898

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-04-12

Utbyggnaden finansieras genom ökad upplåning.
Barnperspektivet

Beslutet har ingen direkt effekt ur ett barnperspektiv, men i de utredningar
och projektering som finansieras kommer barnperspektivet vara en viktig
del. Inte minst rörande utformning av de offentliga ytorna.
Näringslivsperspektivet

Beslutet har ingen direkt effekt ur ett näringslivsperspektiv. Detaljplanen för
etapp 6 och utvecklingen av Bålsta Centrum är positivt från ett
Näringslivsperspektiv. Kommunen får ett mer levande stationsområde med
folk i rörelse under större del av dygnet än idag.
Uppföljning

Budget följs upp och rapporteras löpande till styrgrupp för projektet och
controller inom kommunen.
– Förnyad exploateringsbudget Bålsta C etapp 0, KS 2018/00138 nr 88404
– Igångsättningsbeslut Bålsta C, KS 2020/00206
__________

Vår beteckning

KS 2021/00156 nr 100898

Finansiering och upplåningsbehov

Beslutsunderlag

3(4)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-04-12

Beslut skickas till

Plan- och exploateringsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Kommundirektör

4(4)
Vår beteckning

KS 2021/00156 nr 100898

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-11
Kommunstyrelsen

§ 153

Dnr 2020/00206

Igångsättningsbeslut Bålsta C
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen positivt igångsättningsbeslut för föreslagna investeringar gällande Bålsta C.
2. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till
rutin för igångsättningsbeslut framöver. Denna ska redovisas vintern
2020/2021.
Sammanfattning
Utifrån Kommunfullmäktiges beslut daterat 20190401, dnr 2018/00138, är
nu Bålsta C projektet i fas för att starta upphandling och sedermera byggnation.
För att skapa ett sammanhängande projekt där upplevelsen är att projektet
som helhet blir färdigt har delprojekt plockats ut och byggts ihop till ett nytt
samlingsprojekt.
Avgränsning som ett kommunalt investeringsprojekt.
Dvs Kommunen bygger, äger och driver.
Följande delprojekt ingår i detta igångsättningsbeslut:
• Resecentrum – utgörs av själva byggnaden inkl. markarbeten 1,5 meter utanför fasad.
• Bålsta Torg, inkl. VA – utgörs av själva torgytan ända ut till fastighetsskiljande gränser. Bålsta Torg går ner över Stockholmsvägen. Gränsdragningen
för VA-ledningen går i avsticket från VA-ledning Stockholmsvägen.
• Busstorg
• Tunnel under Stockholmsvägen
• VA/Gata projektering
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till rutin för igångsättningsbeslut framöver. Denna ska redovisas vintern 2020/2021.
JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-11
Kommunstyrelsen

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Liselotte Grahn Elgs (M) tilläggsyrkande.
Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt till Liselotte Grahn Elgs (M) tilläggsyrkande.
Owe Fröjd (Båp) yrkar att det som styrgruppen beslutade, att taxislingan
inte skall genomföras utan utgå ur detta förslag. Taxislingan projekteras i
särskild ordning enligt önskemål på senaste styrgruppsmötet.
Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med Owe Fröjds
(Båp) ändring och Liselotte Grahn Elgs (M) tilläggsyrkande.
Per-Arne Öhman (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med Owe
Fröjds (Båp) ändring och Liselotte Grahn Elgs (M) tilläggsyrkande.
Kjell Dufvenberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag med Owe Fröjds
(Båp) ändring och Liselotte Grahn Elgs (M) tilläggsyrkande.
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag med Owe
Fröjds (Båp) ändring och Liselotte Grahn Elgs (M) tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
förvaltningens förslag till beslut med, den av Owe Fröjd (Båp) föreslagna,
ändringen så att "inklusive taxislinga" stryks och finner att så sker.
Ordförande frågar avslutningsvis om kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet avseende uppdrag till förvaltningen och finner att så sker.
______________
Beslutet skickas till:

Kommundirektör
Biträdande kommundirektör
Uppdragslista (punkt 2)

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

2(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-01
Kommunfullmäktige

§ 39

Dnr 2018/00138

Exploatering, Väppeby, Bålsta torg, etapp 0, resecentrum
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar om förnyad exploateringsbudget för Bålsta
Centrum etapp 0-1, del av på 103,5 miljoner kronor, parkeringsdäck om 24
miljoner kronor ingår i förnyad exploateringsbudget.
2. Kommunfullmäktige beslutar att föregående budget ersätts med denna
budget.
3. Kommunfullmäktige noterar att inget ytterligare upplåningsbehov finns
för år.
4. Kommunfullmäktige beslutar att åtgärderna kan påbörjas.
Sammanfattning
Sedan beslutande av gällande budget för etapp 0, har projektet utvecklats.
Dels har vidden av de åtgärder som krävs för genomförandet ändrats, dels
har kostnader för redan inkluderade åtgärder förändrats. Som del i anläggande av busstorget föreslå nu förvaltningen att även uppförande av nytt resecentrum, anläggande av del av nytt torg samt förprojektering av allmänna
platser inom etapp 1 (tidigare etapp 1 och 2) läggs till budgeten. Vidare föreslås att parkeringsdäcket, som är medtaget i gällande budget, utgår
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS 2019-03-18 § 47
Protokollsutdrag KSAU 2019-03-04 § 35
Tjänsteskrivelse och exploateringsbudget 2019-02-13
Programhandling Resecentrum
______________
Beslutet skickas till:

Plan- och exploateringsavdelningen
Ekonomiavdelningen

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Bålsta torg
Förslag till sparad tunnel
Håbo kommun
Presentation
DATUM: 2021-04-21
Jimmy Norrman
Henrik Lizell

Hesselmans Torg 5, plan 3
131 54 NACKA
www.funkia.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-26
Kommunstyrelsen

Ärende 16

§ 116

Dnr 2021/00117

Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter och
förvaltning av finska språket
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Riktlinjer för nationella
minoriteters rättigheter och förvaltning av finska språket.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att utreda möjligheten att
likställa teckenspråk med nationellt minoritetsspråk och i då fall föra in även
det i dessa riktlinjer.
Sammanfattning
Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska kommuner
anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete (SFS 2009:724, §
5b). Riktlinjerna är avsedda att brytas ner av respektive berörd förvaltning
till tydliga mål som förankras i en handlingsplan i respektive verksamhet.
Riktlinjerna beskriver kommunens arbete med de nationella minoriteternas
rättigheter utifrån minoritetslagstiftningen. De fördelar ansvaret mellan
kommunens nämnder och förvaltningar och beskriver hur
minoritetslagstiftningen implementeras i Håbo kommun.
Beslutsunderlag
KSAU 2021-04-12 § 100
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
Föreslagna riktlinjer
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Rubbestad (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska uppdra till
förvaltningen att utreda möjligheten att likställa teckenspråk med nationellt
minoritetsspråk och i så fall föra in även det i dessa riktlinjer.
Christian Nordberg (-) yrkar avslag till Michael Rubbestads (SD) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.
Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller Michael
Rubbestads (SD) tilläggsyrkande och finner att så sker.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

1(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-26
Kommunstyrelsen

______________
Beslutet skickas till:

Kommundirektör
Biträdande kommundirektör
Uppdragslista

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

2(2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-01-10

1(1)

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

Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter och förvaltning
av finska språket
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Riktlinjer för nationella
minoriteters rättigheter och förvaltning av finska språket.
Sammanfattning

Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska kommuner
anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete (SFS 2009:724, §
5b). Riktlinjerna är avsedda att brytas ner av respektive berörd förvaltning
till tydliga mål som förankras i en handlingsplan i respektive verksamhet.
Ärendet

Riktlinjerna beskriver kommunens arbete med de nationella minoriteternas
rättigheter utifrån minoritetslagstiftningen. De fördelar ansvaret mellan
kommunens nämnder och förvaltningar och beskriver hur
minoritetslagstiftningen implementeras i Håbo kommun.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Inga

Uppföljning

Beslutet följs upp med den periodicitet som är angiven i riktlinjerna.
Beslutsunderlag

– Tjänsteskrivelse Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter och
förvaltning av finska språket, 2020-01-10, KFN 2020/00007 nr 768
– Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter och förvaltning av finska
språket, KFN 2020/00007 nr 767
__________

Beslut skickas till

Kultur- och fritidsnämnden

Vår beteckning

KFN 2020/00007 nr 768

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-12
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 100

Dnr 2021/00117

Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter och
förvaltning av finska språket
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Riktlinjer för nationella
minoriteters rättigheter och förvaltning av finska språket.
Sammanfattning
Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska kommuner
anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete (SFS 2009:724, §
5b). Riktlinjerna är avsedda att brytas ner av respektive berörd förvaltning
till tydliga mål som förankras i en handlingsplan i respektive verksamhet.
Riktlinjerna beskriver kommunens arbete med de nationella minoriteternas
rättigheter utifrån minoritetslagstiftningen. De fördelar ansvaret mellan
kommunens nämnder och förvaltningar och beskriver hur
minoritetslagstiftningen implementeras i Håbo kommun.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
Föreslagna riktlinjer
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller
kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut och finner att så sker.
______________

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

1(1)

RIKTLINJER FÖR

Nationella
minoriteters
rättigheter och
förvaltning av
finska språket

Antaget av

Kommunfullmäktige

Antaget

"[Ange datum och § för antagande]"

Giltighetstid
Dokumentansvarig

Finsk minoritetssamordnare

Håbo kommuns styrdokumentshierarki

Diarienummer

KFN 2020/00007 nr 767

Gäller för

Kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden, vård- och
omsorgsnämnden

Tidpunkt för
aktualitetsprövning

Fyra år efter antagande

Ersätter tidigare versioner Relaterade styrdokument -

RIKTLINJER
Datum

2020-01-10

3(11)
Vår beteckning

KFN 2020/00007 nr 767

Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter och
förvaltning av finska språket
Innehåll
Håbo kommuns styrdokumentshierarki

2

Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter och förvaltning av finska språket 3
1.

Inledning

5

2.
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1. Inledning
Dokumentet innehåller riktlinjer för de nationella minoriteternas rättigheter, utifrån vad
lagstiftning anger i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724),
språklagen (2009:600), bibliotekslagen (2013:801), skollagen (2010:800), socialtjänstlagen
(2001:453) och diskrimineringslagen (2008:567).
2. Syfte
Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska kommuner anta mål och
riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete (SFS 2009:724, § 5b)
3. Avgränsning
Kommunen ska arbeta långsiktigt med de nationella minoriteternas rättigheter utifrån dessa
övergripande riktlinjer. Dessa innehåller inga mål. Kommunens förvaltningar och
verksamheter ska bryta ned riktlinjerna med tydliga mål och förankra handlingsplanen i sina
verksamheter.
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4. Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter och förvaltning av finska
språket
I december 1999 beslutade riksdagen att Sverige skulle ansluta sig till Europarådets
ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den Europeiska stadgan om
landsdels- och minoritetsspråk. Därmed erkändes judar, romer, sverigefinnar, samer och
tornedalingar som nationella minoriteter i Sverige. Samtidigt erkändes jiddisch, romani chib,
finska, samiska och meänkieli som nationella minoritetsspråk. Det är upp till var och en att
besluta om tillhörighet i en eller flera nationella minoriteter.
Syftet med Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter är att skydda
nationella minoriteters fortlevnad. Det innebär bland annat att all diskriminering av en
nationell minoritet är förbjuden och staten måste vidta åtgärder för att uppnå jämlikhet
mellan majoritetsbefolkningen och minoriteterna.
Syftet med Minoritetsspråkskonventionen är att skydda Europas kulturella mångfald. I dag
finns ett stort antal minoriteter i Europa och vissa av minoriteternas språk riskerar att
försvinna. Varje land väljer själva vilka nationella minoritetsspråk som ska skyddas, nivån
på det skyddet och inom vilka geografiska områden skyddet ska gälla.
4.1 Lagkrav

Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska kommuner anta mål och
riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.
Som grund till Håbo kommuns riktlinjer för de nationella minoriteternas rättigheter ligger
lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724), språklagen (2009:600),
bibliotekslagen (2013:801), skollagen (2010:800), socialtjänstlagen (2001:453) och
diskrimineringslagen (2008:567).
Minoritetslagstiftningen. Den 1 januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och

minoritetsspråk (minoritetslagen, 2009:724) i kraft. Lagen beskriver vilka rättigheter som de
nationella minoriteterna har i hela landet och inom de speciella förvaltningsområden som
finns för finska, meänkieli och samiska.
Språklagen konstaterar att den som tillhör en nationell minoritet ska ha möjlighet att lära

sig, utveckla och använda sitt minoritetsspråk.

Bibliotekslagen slår fast att nationella minoriteter är en av prioriterade grupper som
biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt.
Skollagen slår fast att förskolan ska medverka till att barn med ett annat modersmål än
svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål och att
förskolan ska bidra till att ett barn som tillhör de nationella minoriteterna får stöd i att
utveckla en flerkulturell tillhörighet. I skolan ska en elev som tillhör någon av de nationella
minoritetsgrupperna få modersmålsundervisning i sitt nationella minoritetsspråk. Eleven
behöver inte ha några kunskaper i språket och det finns inga krav på att det ska vara ett visst
antal elever som vill ha modersmålsundervisning utan även en enskild elev har rätt att få
modersmålsundervisning. Detta gäller även i förskoleklassen.
Socialtjänstlagen slår fast att kommuner ska verka för att det finns tillgång till personal som

talar finska, meänkieli och samiska där det behövs för omvårdnaden av äldre personer.
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Diskrimineringslagen har som ändamål att motverka diskriminering och främja lika

rättigheter och möjligheter inom flera samhällsområden oavsett till exempel etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.
4.2 Skärpt lag sedan 2019

2018 gjordes en översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk som har lett
till nya skärpta bestämmelser som trädde i kraft den 1 januari 2019. Lagen innebär att
kommuner ska informera de nationella minoriteterna om deras minoritetsrättigheter. Vidare
ska kommuner samråda genom strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i frågor
som berör dem. Kommuner ska främja barns och ungas inflytande. Därutöver ska kommuner
genom aktiva åtgärder och handlingar främja och stödja nationella minoritetsspråkens och
kulturens fortlevnad. Kommuner ska ta fram mål och riktlinjer i det minoritetspolitiska
arbetet.
Lagen innehåller också skärpta bestämmelser för kommuner som ingår i
förvaltningsområdet för finska som Håbo kommun gör sedan år 2010.
4.3 Håbo kommun

I Håbo kommun ska de nationella minoriteterna ha möjlighet att tillägna sig, bruka och
utveckla sitt modersmål och utveckla sin egen kulturella identitet.
Kommunen ska arbeta långsiktigt med de nationella minoriteternas rättigheter utifrån
övergripande riktlinjer som beslutas av kommunfullmäktige. Kommunens förvaltningar och
verksamheter ska bryta ned riktlinjerna med tydliga mål och förankra handlingsplanen i sina
verksamheter. Håbo kommun ingår i förvaltningsområde för finska språket som ger den
särskilda rättigheter.
Riktlinjerna beskriver kommunens arbete med de nationella minoriteterna rättigheter utifrån
minoritetslagstiftningen. Riktlinjerna fördelar ansvaret mellan kommunens nämnder och
förvaltningar och beskriver hur minoritetslagstiftningen implementeras i Håbo kommun.
5. Nationella minoriteternas rätt till information


Kultur- och fritidsnämnden ska ansvara för att det finns övergripande information
om de nationella minoriteternas rättigheter och kommunens ansvar enligt lagen om
nationella minoriteter och minoritetsspråk.



Kultur- och fritidsnämnden ska ansvara för att delar av kommunens webbsida är
översatt till finska.



Kommunstyrelsen ska i samarbete med berörda nämnder utveckla former för
kontinuerlig kartläggning av medarbetarnas kompetens i de nationella
minoritetsspråken.

5.1 Nationella minoriteternas rätt till språk och kultur



Kultur- och fritidsnämnden ska ansvara för att skydda och främja de nationella
minoritetsspråken.
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Kultur- och fritidsnämnden ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att
behålla och utveckla sin kultur. Barns utveckling av en kulturell identitet och
användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.



Kultur- och fritidsnämnden ska ha ansvar för att det finns litteratur, tidskrifter och
annan media på de nationella minoritetsspråken samt de nationella minoriteternas
historia och kultur på biblioteken.



Barn- och utbildningsnämnden ska, genom Håbo musikskola och deras samarbete
med Musik i Uppland, erbjuda konsertupplevelser som utgår från nationella
minoriteters musik genom turnéprogrammet Konsertkarusellen.

5.2 Nationella minoriteternas rätt till inflytande



Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att de nationella minoriteterna får möjlighet
till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med de
nationella minoriteterna i sådana frågor. Samråden kan vara tematiska med fokus på
språk och kultur, barnomsorg och äldreomsorg, i nära samarbete med Socialnämnden
i frågor som rör omsorg.



Samråden ska ske genom att kommunen för en strukturerad dialog med minoriteterna
i syfte att kunna beakta deras synpunkter och behov i kommunens beslutsfattande.



Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att främja barns och ungas möjligheter till
inflytande och samråd i frågor som berör dem och anpassa formerna för detta till
deras förutsättningar.

5.3 Samordning och uppföljning



Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att samordna arbetet med de nationella
minoriteternas rättigheter.



Kommunstyrelsen ansvarar för att följa upp berörda nämnders arbete med de
nationella minoriteternas rättigheter. Uppföljningen ska utgå från riktlinjerna.



Kultur- och fritidsnämnden ska redovisa kommunens arbete med de nationella
minoriteternas rättigheter till uppföljningsmyndigheter.

5.4 Kompetensutveckling och rekrytering



Kultur- och fritidsnämnden ska stödja kompetenshöjande insatser om de nationella
minoriteternas rättigheter samt bistå med stöd och råd till kommunens nämnder och
förvaltningar.



Berörda nämnder ska verka för att det finns personal med kompetens i de nationella
minoritetsspråken. Detta gäller i synnerhet de nämnder/förvaltningar som direkt
möter kommuninvånare.



Berörda nämnder ska kartlägga kunskaper i de nationella minoritetsspråken bland
personalen och erbjuda fortbildning i minoritetsspråken och de nationella
minoriteternas kultur.
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6. Förvaltningsområde för finska språket
Förvaltningskommuner ska tillhandahålla förskola på finska helt eller till en väsentlig del
samt informera föräldrar om detta. De ska också tillhandahålla äldreomsorg på finska helt
eller till en väsentlig del samt informera den som söker bistånd inom ramen för äldreomsorg.
Vidare ska kommuner beakta äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet.
6.1 Rätt till använda finska i kontakter med kommunen



Kommunstyrelsen och berörda nämnder ska ansvara för att enskilda kan använda
finska vid sina muntliga och skriftliga kontakter med kommunen.



Kommunstyrelsen och berörda nämnder ska ansvara för att enskilda som använder
finska i ett ärende har rätt till ett muntligt svar på finska. De har också rätt att få
beslut och beslutsmotivering i ärendet översatt till finska, under förutsättning att de
saknar juridiskt biträde.



Kommunstyrelsen och berörda nämnder ska ansvara för att informera om att service
lämnas på finska. Informationen ska innehålla uppgifter om servicen begränsas till
vissa tider och vissa platser.

6.2 Rätt till kultur på finska



Kultur- och fritidsnämnden ska särskilt betrakta behovet av kulturella aktiviteter på
finska. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av finska ska
främjas särskilt. Har ansvar för att det finns litteratur, tidskrifter och annan media på
finska på biblioteket.

6.3 Rätt till förskola på finska

Barn- och utbildningsnämnden ska ansvara för att erbjuda barn, vars vårdnadshavare begär
det, plats i förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska.
Vårdnadshavare som ansöker om förskoleplats för sitt barn ska tillfrågas om de önskar plats
i en förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska.
6.4 Rätt till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk



Barn- och utbildningsnämnden ska informera om rätten till modersmålsundervisning
på samtliga nationella minoritetsspråk detta gäller även förskoleklassen.



Barn- och utbildningsnämnden ska ansvara för att elever som tillhör de nationella
minoriteterna ska få möjlighet att utveckla sitt minoritetsspråk.



Rätt att utveckla sitt minoritetsspråk i grundskolan inklusive förskoleklassen,
specialskolan, sameskolan och grundsärskolan gäller oberoende av om det är ett
levande språk i hemmet eller inte.



Rätt till att läsa ett nationellt minoritetsspråk i gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan har de elever som har goda kunskaper i språket.
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6.5 Rätt till äldreomsorg på finska



Socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden ska ansvara för att informera den
som söker äldreomsorg om möjligheten till äldreomsorg på finska.



Socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden ska ansvara för att den som begär
det ska erbjudas en möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och
omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar
finska.



Socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden ska särskilt beakta de äldres behov
av att upprätthålla sin kulturella identitet. Kulturella evenemang med innehåll som
riktar sig till nationella minoriteter planeras och genomförs med fördel i samarbete
med kultur- och fritidsnämnden.

6.6 Kompetensutveckling och rekrytering



Kultur- och fritidsnämnden ska stödja kompetenshöjande insatser om de nationella
minoriteternas rättigheter samt bistå med stöd och råd till kommunens nämnder och
förvaltningar.



Berörda nämnder ska verka för att det finns personal med kompetens i de nationella
minoritetsspråken. Detta gäller i synnerhet de nämnder/förvaltningar som direkt
möter kommuninvånare.



Berörda nämnder ska kartlägga kunskaper i de nationella minoritetsspråken bland
personalen och erbjuda fortbildning i minoritetsspråken och de nationella
minoriteternas kultur.

6.7 Samordning och uppföljning



Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att samordna arbetet med de nationella
minoriteternas rättigheter.



Kommunstyrelsen ansvarar för att följa upp berörda nämnders arbete med de
nationella minoriteternas rättigheter. Uppföljningen ska utgå från riktlinjerna.



Kultur- och fritidsnämnden ska redovisa kommunens arbete med de nationella
minoriteternas rättigheter till uppföljningsmyndigheter.

7. Granskning av hur minoritetspolitiken efterlevs
7.1 Internationella granskningar

Stater som undertecknar Europarådets konventioner om nationella minoriteter ska med
jämna mellanrum lämna rapporter med information om rättsliga och andra åtgärder som
gjorts för att uppfylla konventionerna. Rapporterna granskas av en rådgivande kommitté och
en expertkommitté som gör så kallade granskningsbesök och då träffar regeringen och
representanter för de nationella minoriteterna. Därefter är det upp till Europarådet att komma
med rekommendationer.
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Sverige har sedan anslutningen till konventionerna lämnat in flera rapporter och haft flera
granskningsbesök. Sverige har fått en hel del kritik, särskilt innan lagskärpningen 2010, om
att landet inte följer konventionerna och fortfarande finns det krav på förändringar inom
olika områden. 2018 gjordes översyn av lagen som har lett till de nya bestämmelser som
trädde i kraft den 1 januari 2019.
Senast den 12 september 2018 lämnade Europarådets ministerkommitté en resolution om de
nationella minoriteterna och samernas situation i Sverige.
7.2 Nationella granskningar

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har uppföljningsansvar för
minoritetspolitiken och rapporterar årligen till regeringen om minoritetspolitikens utveckling
och förvaltningsmyndigheters implementering av minoritetslagen. Länsstyrelsen och
Sametinget belyser i sina rapporter särskilt minoritetspolitikens utveckling inom
delområdena diskriminering och utsatthet, inflytande och delaktighet samt språk och
kulturell identitet.
Den senaste rapporten för 2017 visar att myndigheter visar ökad medvetenhet om
minoritetspolitiska frågor, men det krävs fortfarande ytterliga insatser för att främja
nationella minoriteters språk och kultur. Liksom tidigare år visar 2017: års uppföljning att
personer som bor inom förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska har flest
möjligheter att få sina minoritetsrättigheter tillgodosedda.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-01-21
Kultur- och fritidsnämnden

§5

Dnr 2020/00007

Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter och
förvaltning av finska språket
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter och förvaltning av finska språket.
Sammanfattning
Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska kommuner
anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete (SFS 2009:724, §
5b). Riktlinjerna är avsedda att brytas ner av respektive berörd förvaltning
till tydliga mål som förankras i en handlingsplan i respektive verksamhet.
Riktlinjerna beskriver kommunens arbete med de nationella minoriteternas
rättigheter utifrån minoritetslagstiftningen. De fördelar ansvaret mellan
kommunens nämnder och förvaltningar och beskriver hur minoritetslagstiftningen implementeras i Håbo kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter och förvaltning av finska språket, 2020-01-10, KFN 2020/00007 nr 768
Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter och förvaltning av finska
språket, KFN 2020/00007 nr 767
______________
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen, för vidare behandling

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-26
Kommunstyrelsen

Ärende 17

§ 122

Dnr 2021/00179

Förslag till Skolmiljarden
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar om tilläggsbudget till barn- och
utbildningsnämnden avseende skolmiljarden med 2 518 000 kronor endast
för år 2021.
Sammanfattning
För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför, har
regeringen beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1
miljard kronor 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda
förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever
får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Som exempel nämner
skolverket kostnader för att anpassa eller hyra ytterligare lokaler för att
minska risk för smittspridning, kostnader för att organisera om och anpassa
apl eller kostnader för extra städning.
Skolorna behöver inte ansöka om bidraget, det betalas ut till alla kommuner.
Sedan är det upp till varje kommun att själv bestämma hur bidraget ska
användas för att trygga barnens rätt till utbildning. Håbo kommun får
2 518 206 kronor.
Eftersom kommunen beslutar om hur bidraget ska användas, och att inget
återbetalningskrav finns om bidraget inte används för avsett ändamål,
redovisas bidraget som ett generellt statsbidrag. Det medför att bidraget
fördelas till berörd nämnd genom beslut av kommunfullmäktige i form av
tilläggsbudget.
Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med ansökan om
tilläggsbudget där det framgår att bidraget ska inriktas till slutförande av
skolgången i grundskolans årskurs 9 och årskurs 3 i gymnasiet samt till
insatser där den garanterade undervisningen inte genomförts i andra
årskurser och till insatser där distansutbildningen skapat svårigheter för
elever i behov av stöd.
Det noteras att kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas
efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser
till den egna verksamheten av motsvarande slag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslut BOU § 52 (2021-04-07) Förslag Skolmiljarden
Beslut Skolverket

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

1(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-26
Kommunstyrelsen

Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.
______________

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

2(2)

Beslut
2021-01-28
Dnr 2021:283

Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021
”skolmiljarden”

Beslut om utbetalning
Skolverket beslutar om medel gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till
skolväsendet 2021.

Skälen för beslutet
Beslutet om fördelning och utbetalning fattas utifrån Skolverkets regleringsbrev
2021, punkt 7 under övriga villkor i anslagspost 1:5.3. Där framgår att Skolverket
ska betala ut högst 1 000 000 000 kronor till landets kommuner i syfte att bidra
till goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa barn och elever den
utbildning de har rätt till, trots covid-19-pandemin. Medel ska fördelas
proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medel
ska fördelas under 2021 och ska användas till insatser i kommunal och enskild
verksamhet i skolväsendet.

Fördelning av medel
1000 000 000 kronor har fördelats proportionerligt utifrån antalet barn och unga i
åldern 6–19 år i kommunen enligt bilaga 2.

Utbetalningsplan
Medlen betalas ut vid två tillfällen under 2021. Hälften av medlen betalas ut i nära
anslutning till detta beslut. Den andra hälften betalas ut i juni. Utbetalningarna har
meddelandetexten ”Utbetalning 1 skolmiljarden”, respektive ”Utbetalning 2
skolmiljarden”.

På Skolverkets vägnar

1 (2)

Skolverket

Beslut
Dnr 2021:283

Jonas Krantz
Avdelningschef

Johanna Freed
Enhetschef

Nils-Henrik Jansson och Peter Jansson har deltagit i den slutliga handläggningen
av ärendet.
Bilagor

1.

Beräkning

2.

Fördelat belopp per kommun

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-07
Barn- och utbildningsnämnden

BOU § 52

Dnr 2021/00057

Förslag till Skolmiljarden
Beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fördelningen av Håbo kommuns tilldelning av skolmiljarden, vårterminens utbetalning, ska riktas
till slutförandet av skolgången i grundskolans årskurs 9 och årskurs 3
gymnasiet.
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att höstterminens utbetalning av
medel ska brukas till insatser där den garanterade undervisningen inte
genomförts i andra årskurser och till insatser där distansutbildningen
skapat svårigheter för elever i behov av stöd.
3. Barn – och utbildningsnämnden beslutar att ansöka om tilläggsbudget
med 2 518 201 för statsbidraget skolmiljarden hos kommunfullmäktige.
Sammanfattning

Principbeslut fördelning åldersspannet: 6-19 år i kommunala och fristående
grund- och gymnasieskolor
Principbeslut användningsområden:
Nämnden önskar inriktningen att tillse avgångselevers slutförande av skolgång, det vill säga avgångsklasser årskurs 9 grundskolan och åk 3 gymnasiet
ska prioriteras i insatser.
Behov av insatser finns i alla skolåldrar beroende på så kallad utbildningsskuld, det vill säga att den garanterade undervisningstiden inte är genomförd
fullt ut. Vidare har distansutbildning skapat svårigheter för elever i behov av
särskilt stöd. Förvaltningens rektorer har dokumenterat detta under hela
pandemin och har en tydlig bild om var insatser behöver göras och vilka
som kommer att kräva resurser. Dokumentationen utgör grund för respektive verksamhetschefs beslut om insatser
Beslutsunderlag

– Tjänsteskrivelse, 2021-03-12, BOU 2021/00057 nr 61120
– Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 ”skolmiljarden” Skolverket Dnr 2021:283
– Protokollsutdrag, 2021-02-24, BOU § 42

Förslag till beslut på sammanträdet

Carl- Johan Torstenson (M) yrkar att beslutssats 1 och 2 ändras till barnoch utbildningsnämnden beslutar att fördelningen av Håbo kommuns till-

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-07
Barn- och utbildningsnämnden

delning av skolmiljarden, vårterminens utbetalning, ska riktas till slutförandet av skolgången i grundskolans årskurs 9 och årskurs 3 gymnasiet samt att
barn- och utbildningsnämnden beslutar att höstterminens utbetalning av medel ska brukas till insatser där den garanterade undervisningen inte genomförts i andra årskurser och till insatser där distansutbildningen skapat svårigheter för elever i behov av stöd.
Gunilla Alm (L) yrkar bifall till Carl- Johan Torstensons (M) förslag till beslut.
Zinaida Belonoshko (SD) yrkar bifall till Carl- Johan Torstensons (M) förslag till beslut.
Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall till Carl- Johan Torstensons (M) förslag till beslut.
Mikaela Klaesson (KD) yrkar bifall till Carl- Johan Torstensons (M) förslag
till beslut.
Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer
frågan om barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut eller i enlighet med Carl- Johan Torstensons (M)
ändringsyrkande.
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet
med Carl- Johan Torstensons (M) förslag till beslut.
______________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Förvaltningens ledningsgrupp
Ekonomiavdelningen

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

2(2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-04-20

Tilläggsbudget Skolmiljarden
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar om tilläggsbudget till barn- och
utbildningsnämnden avseende skolmiljarden med 2 518 000 kronor
endast för år 2021.
Sammanfattning

För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför, har
regeringen beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1
miljard kronor 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda
förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever
får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Som exempel nämner
skolverket kostnader för att anpassa eller hyra ytterligare lokaler för att
minska risk för smittspridning, kostnader för att organisera om och anpassa
apl eller kostnader för extra städning.
Skolorna behöver inte ansöka om bidraget, det betalas ut till alla kommuner.
Sedan är det upp till varje kommun att själv bestämma hur bidraget ska
användas för att trygga barnens rätt till utbildning. Håbo kommun får
2 518 206 kronor.
Eftersom kommunen beslutar om hur bidraget ska användas, och att inget
återbetalningskrav finns om bidraget inte används för avsett ändamål,
redovisas bidraget som ett generellt statsbidrag. Det medför att bidraget
fördelas till berörd nämnd genom beslut av kommunfullmäktige i form av
tilläggsbudget.
Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med ansökan om
tilläggsbudget där det framgår att bidraget ska inriktas till slutförande av
skolgången i grundskolans årskurs 9 och årskurs 3 i gymnasiet samt till
insatser där den garanterade undervisningen inte genomförts i andra
årskurser och till insatser där distansutbildningen skapat svårigheter för
elever i behov av stöd.
Det noteras att kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas
efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser
till den egna verksamheten av motsvarande slag.
Barn- och utbildningsnämnden får en engångs tilläggsbudget som
finansieras av extra bidrag från staten.

Vår beteckning

KS 2021/00179 nr 101152

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

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

1(2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-04-20

Se barn- och utbildningsnämndens beskrivning av insatser som ska
genomföras.
Näringslivsperspektivet

Bidraget ska fördelas även till fristående huvudmän.
Uppföljning sker vid kommunens ordinarie uppföljningar av verksamhet
och ekonomi.
Beslutsunderlag

– Beslut BOU § 52 (2021-04-07) Förslag Skolmiljarden
– Beslut Skolverket
__________

Beslut skickas till

Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomiavdelningen

Vår beteckning

KS 2021/00179 nr 101152

Barnperspektivet

Uppföljning

2(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-26

Ärende 18

Kommunstyrelsen

§ 126

Dnr 2021/00122

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt
SOL och LSS kvartal 4 2020
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.
Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har inkommit med
redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 §
Socialtjänstlagen och 9 § Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade för kvartal 4 år 2020. Enligt dessa lagar ska sådan
redovisning delges kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
KSAU 2021-04-12 § 108
Tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut med underlag
Vård- och omsorgsnämndens beslut med underlag
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.
______________

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

1(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-23
Vård- och omsorgsnämnden

VON § 12

Dnr 2020/00011

Rapportering kvartal 4, år 2020, ej verkställda gynnande beslut
Beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rapport av
verkställighet av beslut enligt SoL och LSS till kommunfullmäktige och fullmäktiges revisorer för kännedom.
Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden är enligt kap. 16 § 6 h socialtjänstlagen (SoL) och
§ 28 h lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldiga att
varje kvartal rapportera till fullmäktige om ej verkställda gynnande beslut.
Ärendet

För kvartal fyra, år 2020, har totalt 33 beslut rapporterats in till IVO inom nämndens verksamhetsområde. 12 beslut är enligt SoL och 21 beslut enligt LSS. Dessa
rapporteringar avser beslut som inte har verkställts, avbrott som skett i tidigare
verkställigheter eller där verkställighet alternativt avslut utan verkställan skett i tidigare inrapporterade beslut. Efter inrapporteringen för kvartal fyra är det totalt 18
beslut som är fortsatt ej verkställda.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser eller behov av finansiering.
Barnperspektivet

Beslutet har ingen påverkan ur ett barnperspektiv.
Näringslivsperspektivet

Beslutet har ingen påverkan på näringslivet.
Uppföljning

Nämnden följer kontinuerligt upp gynnande beslut som fattats, och rapportering
sker fyra gånger per år till IVO. Kommunfullmäktige och kommunens revisorer
delges nämndens rapporter.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nr 5106, daterad 2021-01-29
Yttrande nr 5099, daterad 2021-01-29
Förslag till beslut på sammanträdet

Inga förslag lämnas
Beslutsgång

Ordförande frågar om nämnden godkänner rapporten och finner att så sker.
______________
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-12
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 108

Dnr 2021/00122

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt
SOL och LSS kvartal 4 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.
Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har inkommit med
redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 §
Socialtjänstlagen och 9 § Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade för kvartal 4 år 2020. Enligt dessa lagar ska sådan
redovisning delges kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut med underlag
Vård- och omsorgsnämndens beslut med underlag
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller
förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.
______________

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

1(1)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-03-26

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och
LSS kvartal 4 2020
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.
Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har inkommit med
redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 §
Socialtjänstlagen och 9 § Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade för kvartal 4 år 2020. Enligt dessa lagar ska sådan
redovisning delges kommunfullmäktige.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Om kommunen inte verkställer gynnande biståndsbeslut inom tre månader
kan inspektionen för vård och omsorg (IVO) välja att hos förvaltningsrätten
föreslå att kommunen tilldöms ett vite.
Barnperspektivet

Inte aktuellt

Näringslivsperspektivet

Inte aktuellt

Ej verkställda beslut följs upp löpande som en del av socialförvaltningens
ordinarie verksamhet.
Beslutsunderlag

– Socialnämndens beslut med underlag
– Vård- och omsorgsnämndens beslut med underlag

__________

Beslut skickas till

Socialnämnden, för kännedom
Vård- och omsorgsnämnden, för kännedom

Vår beteckning

KS 2021/00122 nr 100648

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

Uppföljning

1(1)

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

socialnamnden@habo.se
den 4 mars 2021 14:48
Kommunstyrelsen
Expedierat VON Beslut 2021-02-23 § 12, Rapportering 2020, ej
verkställda gynnande beslut, kvartal 4
Tjänsteskrivelse.pdf; Yttrande.pdf; Beslut-202000011-VON-§ 12.pdf

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Har meddelandeflagga

VON 2020/00011 Protokollsutdrag 2021-02-23 § 12

Med vänlig hälsning
Lena Fertig, nämndsekreterare
Håbo kommun
Socialförvaltningens stab
746 80 Bålsta
0171-525 06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-23
Socialnämnden

SN § 10

Dnr 2020/00013

Rapportering 2020, kvartal 4, ej verkställda gynnande beslut
Beslut

1. Socialnämnden har tagit del av rapporteringen och beslutar att överlämna ärendet till kommunfullmäktige och kommunens revisorer för kännedom
Sammanfattning

Socialnämnden är enligt 16 § 6 h socialtjänstlagen (SoL) och § 28h lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldig att rapportera till kommunfullmäktige om ej verkställda gynnande beslut. Dessa beslut ska även anmälas till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Beslut som avses är biståndsbeslut enligt
SoL och LSS som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut, eller om
insatsen avbrutits och därmed inte verkställts på nytt inom tre månader. Även beslut
som tidigare rapporterats som ej verkställda eller avbrott ska rapporteras som avslutade när dessa verkställts.
Ärendet

För kvartal fyra år 2020 har ett beslut rapporterats till IVO. Beslutet rapporterades
även in under kvartal tre och avser fortsatt avbrott i verkställighet från och med
2020-04-21 för insatsen kontaktfamilj. Skälet till avbrott är med anledning av Covid-19. En person i kontaktfamiljen är i riskgrupp och den enskilde kan därför inte
komma till dem. Den enskilde har tillfrågats om hen önskar en ny kontaktfamilj
men avböjt. Planeringen är att den enskilde åter ska komma till kontaktfamiljen så
snart det är möjligt igen.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser eller behov av finansiering.
Barnperspektivet

Beslutet har ingen påverkan ur ett barnperspektiv.
Näringslivsperspektivet

Beslutet har ingen påverkan på näringslivet.
Uppföljning

Socialnämnden följer kontinuerligt upp gynnande beslut som fattats, och rapportering sker fyra gånger per år till IVO. Kommunfullmäktige och kommunens revisorer delges nämndens rapporter.
IVO kan vid bedömning att nämndens verkställighet dröjt oskäligt lång tid för den
enskilde överväga om att ansöka hos Förvaltningsrätten om utdömande av särskild
avgift för ej verkställda beslut. Vitet beslutas utifrån insatsens karaktär och hur
länge det dröjt för den enskilde till dess att beslutet verkställts.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-23
Socialnämnden

SN § 10

Dnr 2020/00013

Vitesbeloppet bestäms till minst 10 000 kronor och högst 1 miljon kronor enligt
16 kap. 6b§ Socialtjänstlagen. Socialnämnden har inga pågående ärenden hos
domstol.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nr 33870, daterad 2021-01-25
Förslag till beslut på sammanträdet

Inga förslag lämnas
Beslutsgång

Ordförande frågar om nämnden godkänner rapporteringen och finner att så sker.
______________
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

2(2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-01-29

1(1)

Socialförvaltningen
Socialförvaltningens stab
Sandra Sabel, Verksamhetsutvecklare/utredare
0171-525 00
sandra.sabel@habo.se

Rapportering ej verkställda gynnande beslut kvartal 4, år 2020
Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens
rapport av verkställighet av beslut enligt SoL och LSS till
kommunfullmäktige och fullmäktiges revisorer för kännedom
Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden är enligt kap. 16 § 6 h socialtjänstlagen (SoL)
och § 28 h lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
skyldiga att varje kvartal rapportera till fullmäktige om ej verkställda
gynnande beslut.
Ärendet

För kvartal fyra, år 2020, har totalt 33 beslut rapporterats in till IVO inom
nämndens verksamhetsområde. 12 beslut är enligt SoL och 21 beslut enligt
LSS. Dessa rapporteringar avser beslut som inte har verkställts, avbrott som
skett i tidigare verkställigheter eller där verkställighet alternativt avslut utan
verkställan skett i tidigare inrapporterade beslut. Efter inrapporteringen för
kvartal fyra är det totalt 18 beslut som är fortsatt ej verkställda.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser eller behov av finansiering.
Barnperspektivet

Beslutet har ingen påverkan ur ett barnperspektiv.
Näringslivsperspektivet

Beslutet har ingen påverkan på näringslivet.
Uppföljning

Nämnden följer kontinuerligt upp gynnande beslut som fattats, och
rapportering sker fyra gånger per år till IVO. Kommunfullmäktige och
kommunens revisorer delges nämndens rapporter.
Beslutsunderlag

– Denna tjänsteskrivelse nr 5106, daterad 2021-01-29
– Yttrande nr 5099, daterad 2021-01-29

__________

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

Vår beteckning

VON 2020/00011 nr 5106

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-01-25

1(2)
Vår beteckning

SN 2020/00013 nr 33870

Socialförvaltningen
Socialförvaltningens stab
Sandra Sabel, Verksamhetsutvecklare/utredare
0171-525 00
sandra.sabel@habo.se

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 4, 2020
Förslag till beslut

1. Socialnämnden har tagit del av rapporteringen och beslutar att
överlämna ärendet till kommunfullmäktige och kommunens revisorer
för kännedom
Sammanfattning

Socialnämnden är enligt 16 § 6 h socialtjänstlagen (SoL) och § 28h lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldig att rapportera
till kommunfullmäktige om ej verkställda gynnande beslut. Dessa beslut ska
även anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Beslut som avses
är biståndsbeslut enligt SoL och LSS som inte verkställts inom tre månader
från dagen för beslut, eller om insatsen avbrutits och därmed inte verkställts
på nytt inom tre månader. Även beslut som tidigare rapporterats som ej
verkställda eller avbrott ska rapporteras som avslutade när dessa verkställts.
Ärendet

För kvartal fyra år 2020 har ett beslut rapporterats till IVO. Beslutet
rapporterades även in under kvartal tre och avser fortsatt avbrott i
verkställighet från och med 2020-04-21 för insatsen kontaktfamilj. Skälet
till avbrott är med anledning av Covid-19. En person i kontaktfamiljen är i
riskgrupp och den enskilde kan därför inte komma till dem. Den enskilde
har tillfrågats om hen önskar en ny kontaktfamilj men avböjt. Planeringen är
att den enskilde åter ska komma till kontaktfamiljen så snart det är möjligt
igen.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser eller behov av finansiering.
Barnperspektivet

Beslutet har ingen påverkan ur ett barnperspektiv.
Näringslivsperspektivet

Beslutet har ingen påverkan på näringslivet.
Uppföljning

Socialnämnden följer kontinuerligt upp gynnande beslut som fattats, och
rapportering sker fyra gånger per år till IVO. Kommunfullmäktige och
kommunens revisorer delges nämndens rapporter.
IVO kan vid bedömning att nämndens verkställighet dröjt oskäligt lång tid
för den enskilde överväga om att ansöka hos Förvaltningsrätten om
utdömande av särskild avgift för ej verkställda beslut. Vitet beslutas utifrån
insatsens karaktär och hur länge det dröjt för den enskilde till dess att
beslutet verkställts. Vitesbeloppet bestäms till minst 10 000 kronor och

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-01-25

2(2)

Socialförvaltningen

högst 1 miljon kronor enligt 16 kap. 6b§ Socialtjänstlagen. Socialnämnden
har inga pågående ärenden hos domstol.
Beslutsunderlag

– Denna tjänsteskrivelse nr 33870, daterad 2021-01-25
__________

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

Vår beteckning

SN 2020/00013 nr 33870

YTTRANDE
Datum

2021-01-29

1(2)
Vår beteckning

VON 2020/00011 nr 5099

Socialförvaltningen
Socialförvaltningens stab
Sandra Sabel, Verksamhetsutvecklare/utredare
0171-525 00
sandra.sabel@habo.se

Rapportering ej verkställda gynnande beslut kvartal 4, år 2020
Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden är enligt kap. 16 § 6 h Socialtjänstlagen (SoL)
och § 28 h lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
skyldiga att varje kvartal rapportera till kommunfullmäktige om gynnande
beslut som ej blivit verkställda. Rapportering görs även till Inspektionen för
vård och omsorg, IVO. Beslut som avses är biståndsbeslut enligt SoL och
LSS som inte blivit verkställda inom tre månader från dagen för beslut.
För kvartal fyra, år 2020, har totalt 33 beslut rapporterats in till IVO inom
nämndens verksamhetsområde. 12 beslut är enligt SoL och 21 beslut enligt
LSS. Dessa rapporteringar avser beslut som inte har verkställts, avbrott som
skett i tidigare verkställigheter eller där verkställighet alternativt avslut utan
verkställan skett i tidigare inrapporterade beslut. Efter inrapporteringen för
kvartal fyra är det totalt 18 beslut som är fortsatt ej verkställda.
Förändringar i verkställighet med anledning av covid-19

Kommunernas rapportering ska ske som vanligt men eventuella
förändringar i verkställighet med anledning av covid-19 ska framgå i
individrapporten som skickas till IVO.
Det kvarstår några beslut, med koppling till pågående pandemi, där enskilda
på egen begäran valt att pausa/avvakta med sina insatser för att minimera
risk för smitta. Inom äldreomsorg avser det insatser som hemtjänst och
särskilt boende och inom LSS avser det insatser som korttidsvistelse, daglig
verksamhet, avlösarservice och kontaktperson.
Beslut enligt SoL, funktionsnedsättning

För kvartal fyra har inga beslut rapporterats in inom omsorgen om personer
med funktionsnedsättning.
Beslut enligt SoL, äldreomsorg

För kvartal fyra har totalt 12 beslut rapporterats in inom äldreomsorg.
Av dessa inrapporterade beslut är det 3 som vid rapporteringen är fortsatt ej
verkställda. Dessa beslut avser insatserna hemtjänst och särskilt boende för
äldre, där enskilda valt att pausa/avvakta med anledning av pågående
pandemi.
Totalt 9 beslut för kvartal fyra rapporterades in som verkställda alternativt
avslutade utan verkställan. De beslut som har rapporterats in som
verkställda avser insatserna särskilt boende för äldre, växelvård, hemtjänst
och kontaktperson. De beslut som har rapporterats in som avslutade utan
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verkställan avser insatserna hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende
för äldre, där beslut om insatserna avslutats på egen begäran.
Beslut enligt LSS

För kvartal fyra har totalt 21 beslut rapporterats in inom LSS.
Av dessa inrapporterade beslut är det 15 som vid rapporteringen är fortsatt
ej verkställda. Dessa beslut avser insatserna bostad med särskild service för
vuxna (2 nya för denna rapportering), kontaktperson, avlösarservice i
hemmet, daglig verksamhet och korttidsvistelse. I ungefär hälften av dessa
finns det en koppling till pågående pandemi, där enskilda valt att tacka nej
till erbjudande alternativt vill avvakta/pausa med insatserna. Det kan
exempelvis bero på att enskild och/eller uppdragstagare tillhör riskgrupp.
Övriga beslut som inte är verkställda beror till exempel på att enskilda
tackat nej till erbjudande alternativt att det är resursbrist, saknas lämplig
uppdragstagare. Sistnämnda avser till stor del insatsen kontaktperson.
Totalt 6 beslut för kvartal fyra rapporterades in som verkställda alternativt
avslutade utan verkställan. De beslut som har rapporterats in som
verkställda avser insatserna kontaktperson och ledsagarservice. De beslut
som har rapporterats in som avslutade utan verkställan avser insatserna
korttidsvistelse och kontaktperson, där beslut om insatserna avslutats på
egen begäran.
Ekonomiska konsekvenser och uppföljning

Inspektionen för vård- och omsorg, IVO, har rätt i enlighet med 28 a § LSS,
att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten där det
dröjt oskäligt lång tid att verkställa beslut för enskild. Den särskilda avgiften
varierar beroende på insatsens karaktär och omfattning, samt utifrån hur
långt dröjsmålet är.
Nämnden inväntar fortfarande en dom från förvaltningsrätten om
utdömande av särskild avgift, i ett ärende som avser bostad med särskild
service för vuxna (LSS). Nämnden har på begäran av IVO yttrat sig i ett
ärende som avser beslut om insatsen kontaktperson enligt LSS. Yttrandet
lämnades i december 2020 och beslut från IVO inväntas. Nämnden kommer
på begäran av IVO yttra sig i ett ytterligare ärende avseende beslut om
insatsen daglig verksamhet enligt LSS.
Nämnden följer kontinuerligt upp gynnande beslut som fattats, och
rapportering sker fyra gånger per år till IVO. Kommunfullmäktige och
kommunens revisorer delges nämndens rapporter.
Efter rapportering av kvartal fyra kan konstateras att antalet ej verkställda
beslut har minskat från föregående period. I övrigt bedöms det vara fortsatt
vissa svårigheter att rekrytera uppdragstagare för insatserna kontaktperson,
avlösarservice och korttidsvistelse LSS, för att möta de individuella behov
som krävs för varje enskilt ärende samt att pågående pandemi har en viss
påverkan.
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Dnr 2021/00131

Uppföljning av miljöstrategin för verksamhetsåret 2020
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisad uppföljning av
miljöstrategin för verksamhetsåret 2020.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog år 2015 en miljöstrategi för ekologiskt hållbar
utveckling i Håbo kommun. 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.
Kommunens förvaltningar och bolag har fått redovisa åtgärder som har
utförts under verksamhetsåret 2020 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 inriktning presenteras för att ge en
övergripande bild över Håbo kommun.
Fyra av miljöstrategins tio målsättningar är prioriterade år 2017-2020. Två
av dessa målsättningar är under inriktningen naturmiljöer med mångfald för
att säkerställa fler åtgärder inom den inriktningen. Vid uppföljningen av
miljöstrategin för verksamhetsåret 2020 är de utförda åtgärderna flera och
kopplade till de fyra prioriterade målsättningarna. Ett flertal av trenderna i
miljöuppföljningen är positiva. Det kan konstateras att det finns mycket som
genomförts inom kommunens och bolagets verksamheter som ligger i linje
med miljöstrategin men mer hade behövts göras för att nå uppsatta mål. En
knapp majoritet av kommunens övergripande handlingsplans åtgärder har
uppnåtts. Inom inriktningen naturmiljöer med mångfald är den inriktningen
där flest åtgärder genomförts.
Beslut finns att uppdatera miljöstrategin och en hållbarhetsstrategi är under
framtagande. Under 2020 togs ett förslag fram som har varit på remiss.
Hållbarhetsstrategin är tänkt att ersätta miljöstrategin och kommer att
innehålla miljöstrategins inriktningar även om något omarbetade där
vattenfrågorna bland annat har fått ett större fokus
Beslutsunderlag
KSAU 2021-04-12 § 91
Tjänsteskrivelse
Samlad redovisning av kommunens miljöarbete för verksamhetsåret 2020.
Handlingsplan miljöstrategi 2017-2020, uppföljning 2020.
JUSTERARE
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-26
Kommunstyrelsen

Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.

______________
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Uppföljning av miljöstrategin för verksamhetsåret 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisad uppföljning av
miljöstrategin för verksamhetsåret 2020.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog år 2015 en miljöstrategi för ekologiskt hållbar
utveckling i Håbo kommun. 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.
Kommunens förvaltningar och bolag har fått redovisa åtgärder som har
utförts under verksamhetsåret 2020 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 inriktning presenteras för att ge en
övergripande bild över Håbo kommun.
Fyra av miljöstrategins tio målsättningar är prioriterade år 2017-2020. Två
av dessa målsättningar är under inriktningen naturmiljöer med mångfald för
att säkerställa fler åtgärder inom den inriktningen. Vid uppföljningen av
miljöstrategin för verksamhetsåret 2020 är de utförda åtgärderna flera och
kopplade till de fyra prioriterade målsättningarna. Ett flertal av trenderna i
miljöuppföljningen är positiva. Det kan konstateras att det finns mycket som
genomförts inom kommunens och bolagets verksamheter som ligger i linje
med miljöstrategin men mer hade behövts göras för att nå uppsatta mål. En
knapp majoritet av kommunens övergripande handlingsplans åtgärder har
uppnåtts. Inom inriktningen naturmiljöer med mångfald är den inriktningen
där flest åtgärder genomförts.
Beslut finns att uppdatera miljöstrategin och en hållbarhetsstrategi är under
framtagande. Under 2020 togs ett förslag fram som har varit på remiss.
Hållbarhetsstrategin är tänkt att ersätta miljöstrategin och kommer att
innehålla miljöstrategins inriktningar även om något omarbetade där
vattenfrågorna bland annat har fått ett större fokus
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Samlad redovisning av kommunens miljöarbete för verksamhetsåret 2020.
Handlingsplan miljöstrategi 2017-2020, uppföljning 2020.
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Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller
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Kommunstyrelsens förvaltning
Plan- och exploateringsavdelningen
Anna Atterlöf, Miljöstrateg
0171-52806
anna.atterlof@habo.se

Uppföljning av miljöstrategin för verksamhetsåret 2020
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisad uppföljning av
miljöstrategin för verksamhetsåret 2020.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog år 2015 en miljöstrategi för ekologiskt hållbar
utveckling i Håbo kommun. 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.
Kommunens förvaltningar och bolag har fått redovisa åtgärder som har
utförts under verksamhetsåret 2020 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 inriktning presenteras för att ge en
övergripande bild över Håbo kommun.
Fyra av miljöstrategins tio målsättningar är prioriterade år 2017-2020. Två
av dessa målsättningar är under inriktningen naturmiljöer med mångfald för
att säkerställa fler åtgärder inom den inriktningen. Vid uppföljningen av
miljöstrategin för verksamhetsåret 2020 är de utförda åtgärderna flera och
kopplade till de fyra prioriterade målsättningarna. Ett flertal av trenderna i
miljöuppföljningen är positiva. Det kan konstateras att det finns mycket som
genomförts inom kommunens och bolagets verksamheter som ligger i linje
med miljöstrategin men mer hade behövts göras för att nå uppsatta mål. En
knapp majoritet av kommunens övergripande handlingsplans åtgärder har
uppnåtts. Inom inriktningen naturmiljöer med mångfald är den inriktningen
där flest åtgärder genomförts.
Beslut finns att uppdatera miljöstrategin och en hållbarhetsstrategi är under
framtagande. Under 2020 togs ett förslag fram som har varit på remiss.
Hållbarhetsstrategin är tänkt att ersätta miljöstrategin och kommer att
innehålla miljöstrategins inriktningar även om något omarbetade där
vattenfrågorna bland annat har fått ett större fokus
Ärendet

1(5)

Kommunfullmäktige antog 2015-02-23 en miljöstrategi för ekologiskt
hållbar utveckling i Håbo kommun. Uppföljning och utvärdering av
miljöstrategin ska ske årligen av kommunfullmäktige och nämnderna i
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Kommunens förvaltningar och bolag har fått redovisa åtgärder som har
utförts under verksamhetsåret 2020 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 inriktning 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. I uppföljningen används ett urval av
nyckeltalen som indikatorer för hur kommunen ligger till inom respektive
inriktning. För varje målsättning följer en beskrivning av förvaltningarnas
och de kommunala bolagens arbete för att målen ska uppnås.
Arbetet med att väga in miljöstrategin i nämndernas mål och
förvaltningarnas verksamhetsplanering har förbättrats i och med
hållbarhetslöftena som har tecknats 2019 och 2020. Det finns fortfarande
behov av förbättringspotential vad gäller kopplingen mellan styrdokument,
budget och genomförande.
Fyra målsättningar har prioriterats 2017-2020

Fyra av miljöstrategins tio målsättningar har varit prioriterade perioden som
den övergripande handlingsplanen har sträckt sig 2017-2020. Två av dessa
målsättningar är under inriktningen naturmiljöer med mångfald för att
säkerställa fler åtgärder inom den inriktningen. Det är också inom den
inriktningen som flest åtgärder har genomförts i enlighet med
handlingsplanen. Inom de övriga inriktningarna fossilbränslefri kommun
samt giftfri och resurseffektiv kommun har inte lika många åtgärder
uppnåtts enligt plan utan ungefär hälften av dem.
Beslut finns att uppdatera miljöstrategin och en hållbarhetsstrategi är under
framtagande. Under året togs det fram ett förslag till hållbarhetsstrategi för
Håbo kommun. Dialog har skett under våren och remiss under hösten 2020
där alla som vill har kunnat lämna sina synpunkter på förslaget. Strategin är
tänkt att gälla för kommunen geografiskt, men även för kommunens
organisation. Hållbarhetsstrategin är en revidering av miljöstrategin som
antogs år 2015 och är tänkt att ersätta miljöstrategin när den antas.
Hållbarhetsstrategin kommer att innehålla miljöstrategins inriktningar även
om något omarbetade där vattenfrågorna bland annat har fått ett större
fokus.
Inriktning Fossilbränslefri kommun - hur går det?

Nyckeltal kopplade till målet:


Koldioxidutsläpp per invånare
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samband med verksamhetsberättelsen och årsredovisningen. En heltäckande
redovisning av kommunens arbete ska sammanställas.
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Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler

Trenden för koldioxidutsläpp per invånare går åt rätt håll och har sjunkit i
Håbo kommun. Senaste värdet uppgick till totalt 3,2 ton koldioxid per
invånare (källa: Nationella emissionsdatabasen, RUS, SCB).
Utsläppsminskningen behöver dock gå fortare för att nå uppsatta mål. Enligt
Håbo kommuns koldioxidbudget behöver kommunens utsläpp minska med
drygt 16 procent per år 2020-2040. Håbo står inför en transportutmaning då
våra största utsläpp kommer från våra transporter men även vår
energiförsörjning är en stor utsläppspost.
Trenden för den kommunala organisationen är delvis positiv. Andelen
fossiloberoende fordon har ökat från 29 till 44 procent. Miljöbilsandelen har
dock minskat något mot föregående år och uppgår nu till 41 procent jämfört
med 43 procent 2019. Fordonshanteringen saknar fortfarande en samordning
vilket är en viktig åtgärd som behöver säkerställas. Det är en av kommunens
åtgärder i de hållbarhetslöften för minskad klimatpåverkan som har tecknats
2019 och som har arbetats med under 2020.
Hållbarhetslöften har även tecknats för att öka produktionen av förnyelsebar
energi. Håbohus har under året fortsatt arbetet med att utöka den egna
produktionen av solel och ett flertal solcellsanläggningar har installerats i
Mansängen. Inga nya solceller har installerats under året på några
kommunala fastigheter men installationer är på gång och först ut är
kommunhuset där upphandlingen är klar.
Arbete med en cykelstrategi med riktlinjer, hållbarhetsstrategi och en ny
översiktsplan har pågått under året och kan ha stor betydelse för denna
inriktning.
Håbo kommuns energi- och klimatrådgivning har utfört aktiviteter under
året så som erbjudit seminarier inom solel och fixa laddplats. Earth Hour
och trafikantveckan har uppmärksammats. Solelever ett projektsamarbete
mellan energi- och klimatrådgivningen och Barn- och
utbildningsförvaltningen har pågått och avslutats med ett positivt resultat.
Inriktning Giftfri och resurseffektiv kommun - hur går det?

Nyckeltal kopplade till målet:


Andel jordbruksmark med miljöstöd för ekologisk odling



Inköp av ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen



Andel miljöcertifierade skolor och förskolor



Total mängd hushållsavfall per person

Trenden för ekologiskt odlad jordbruksmark har ökat marginellt. Det
senaste mätvärdet 2019 ligger på 8,6 procent jämfört med 8,5 procent 2018
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(källa: Jordbruksverket). Håbo ligger jämfört med andra ekokommuner och
mot de nationella mål som finns lågt. Att öka efterfrågan på ekologiska
produkter är ett viktigt sätt för konsumenter att påverka utvecklingen i
önskvärd riktning. I Håbo kommun är 36 procent av livsmedelsinköpen år
2019 ekologiska (40 procent 2018). Köken har under 2020 arbetat för att
hålla en så hög andel svenska köttinköp som möjligt utifrån politiska mål
och budget. Måltidsservice har försökt bibehålla en bra grundnivå
ekologiska livsmedel för att inte tappa för mycket. Arbete för att långsiktigt
minska matsvinnet i kök och servering har pågått genom kontinuerlig
mätning av svinn under året.
Avfallsmängderna i Håbo kommun har över åren minskat och närmar sig
gränsen till att uppnå God hållbarhet enligt Avfall Sveriges
värderingsgränser vilket är positivt. Ett nytt insamlingssystem hos villor och
fritidshus för en ökad sortering har införts under 2020. Fortsatt arbete med
att minska andelen kemikalier pågår inom kommunens verksamheter. Håbo
kommun har inte några kommunala miljöcertifierade skolor eller förskolor
längre. Det finns en privat miljöcertifierad skola sedan 2020.
Under året har en ny våtmark etablerats vid Balders hage i Skörby som ska
fördröja och rena dagvatten från Logistik Bålsta. Förslag till styrdokument
för cykel samt grönstruktur tagits fram under 2020 vilka kommer att utgöra
viktig vägledning i kommunens arbete för en god bebyggd miljö och en
långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
Inriktning Naturmiljöer med mångfald - hur går det?

Nyckeltal kopplade till målet:


4(5)

Andel skyddad natur

Andelen skyddad land- och vattenareal i Håbo ligger sedan flera år på
närmare 15 procent (källa: SCB). Jämfört med de andra ekokommunerna
har Håbo en hög andel skyddad natur. Andelen är dock sedan många år
tillbaka oförändrad och det finns potential att andelen kan öka.
Under 2020 har Håbo kommun tecknat hållbarhetslöften med Länsstyrelsen
i Uppsala län gällande sju åtgärdersområden inom ekosystem och biologisk
mångfald. Att hejda förlusten av biologisk mångfald är en av vår tids största
utmaningar och genomförandet av hållbarhetslöftena bidrar till att stärka
den biologiska mångfalden och ekosystem i kommunen samt till att uppnå
de svenska miljömålen och Agenda 2030.
Antalet aktiviteter under 2020 är fortsatt många. Under 2020 har en av
fornlämningarna vid Knarrbacken i Bålsta röjts och tillgängliggjorts med
bidrag från länsstyrelsen kulturmiljöenhet. Åtgärder har genomförts för att
bekämpa den invasiva arten häggmispel i Granåsens och Ekilla
naturreservat. Arbete har påbörjats med att tillgängliggöra området kring
Lillsjön genom etablering av en första etapp av gångväg och spång i norra
delen av sjön, genomfört röjning av sly vid entrén från Kalmarsand för att
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Under 2020 har besökstrycket i kommunens natur- och grönområden varit
högt då pandemin har gjort att fler har sökt sig ut i naturen. Som markägare
och förvaltare har kommunen en viktig roll i att utveckla och stärka
naturmiljöer med mångfald som i sin tur hänger samman med hur vi kan
möta ett förändrat klimat. Kommunen har också en mycket viktig roll i att
tillgängliggöra naturområden för allmänheten vilket bidrar positivt till
folkhälsan och kommunens attraktionskraft. Under 2020 har inga planerade
skötselinsatser i skogen kunnat genomföras på grund av neddragningar i
budget.
Arbete med ett grönstrukturprogram för Håbo med fokus på Bålsta har
fortsatt under 2020 och ett remissförslag har tagits fram. En uppdatering av
inventeringsdelen i kommunens naturvårdsplan har även fortsatt, vilket är
ett viktigt underlag för att synliggöra gröna samband och ekosystemtjänster
på en kommunövergripande nivå.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Beslutet föranleder inga ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet

Beslutet föranleder inga konsekvenser för barn.
Näringslivsperspektivet

Beslutet föranleder inga konsekvenser för näringslivet.
Uppföljning

Beslutet ska inte följas upp.
– Samlad redovisning av kommunens miljöarbete för verksamhetsåret
2020.
– Handlingsplan miljöstrategi 2017-2020, uppföljning 2020.

__________

Beslut skickas till

Plan- och exploateringsavdelningen
Samtliga nämnder
Håbohus AB
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göra denna ingång mer inbjudande och trygg. En viktig del i arbetet med att
tillgängliggöra området är även ett markbyte som har genomförts för ett av
husen vid Lillsjön, vilket kommer underlätta att få till en stigslinga runt sjön
framöver.

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

Samlad redovisning av kommunens miljöarbete för verksamhetsåret
2020
Håbo kommuns miljöstrategi har som syfte att strukturera och tydliggöra hur miljöarbetet och dess
ansvarsfördelning ska fördelas inom kommunens organisation och kommunala bolag. En strategi
hjälper kommunen att få en gemensam utgångspunkt för miljöarbetet, vilket gör den till ett viktigt
verktyg för Håbo kommun och dess roll som en hållbar tillväxtkommun.
Miljöstrategin har sin utgångspunkt från kommunens vision - Vårt Håbo 2030, de nationella
miljökvalitetsmålen samt de regionala miljökvalitetsmålen. Strategin resulterar i tre
inriktningsområden:




En fossilbränslefri kommun
En giftfri och resurseffektiv kommun
Naturmiljöer med mångfald

Miljöstrategin ska följas upp och utvärderas årligen i form av en heltäckande utvärdering och
sammanställning.
Följande redovisning av kommunens miljöarbete innehåller en beskrivning av förvaltningarnas och
de kommunala bolagens arbete för att målen inom varje inriktningsområde ska uppnås. Ett eller flera
nyckeltal presenteras för att ge en övergripande bild över Håbo kommun. De gröna nyckeltalen som
redovisas är framtagna av och används av Sveriges Ekokommuner (SEKOM.se) där Håbo varit
medlem sedan december 2016. Eftersom alla medlemmar använder samma nyckeltal ger det
kommunen möjligheter att jämföra sig med övriga ekokommuner.
1.
En fossilbränslefri kommun
Håbo kommun har som målsättning att kommunens egna verksamheter ska vara fossilbränslefria år
2030. Kommunen ska på så sätt vägleda det övriga samhället mot en övergång till en helt
fossilbränslefri kommun 2050. Samhällets förbränning av fossila bränslen leder till utsläpp av
koldioxid till atmosfären och genom att minska användningen av fossila bränslen minskar också
dessa utsläpp.
Industrin är oftast den enskilt största sektorn för koldioxidutsläpp och separeras därför från de övriga
sektorerna (figur 1a). Övriga sektorer omfattar energiförsörjning, transporter, arbetsmaskiner,
produktanvändning, jordbruk, avfall, avlopp och internationell luft- och sjöfart (se figur 1b). Utsläpp
som orsakas av konsumtion där utsläpp sker utanför kommunen är inte med. Statistiken har primärt
tagits fram för riksnivån. För enskilda kommuner är underlaget osäkrare.
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Koldioxidutsläppen har minskat kontinuerligt i Håbo. Senaste värdet uppgick till totalt 3,2 ton
koldioxid per invånare.1 Värdet är fördelat på 1,1 ton från industrisektorn respektive 2,1 ton från
övriga sektorer. Sedan 1990 har koldioxidutsläppen minskat med ungefär 50 procent. För att Håbo
kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2050 behöver koldioxidutsläppen fortsätta att
minska med drygt 0,1 ton/invånare per år.
Enligt Håbo kommuns koldioxidbudget 2020-2040 behöver kommunens utsläpp minska med drygt
16 procent per år för att uppnå Parisavtalet och de klimatutmaningar vi står inför. Håbo kommuns
största utsläpp kommer från våra transporter. Att kommunen behöver göra en kraftig omställning för
att nå nödvändig utsläppsminskning är tydlig men kommunen behöver lägga resurser på att beräkna
vad vi behöver göra år för år för att vi ska hålla budgeten. Tydliggöra de åtgärder som planeras eller
utförs vad de ger i utsläppsminskning.

Figur 1a. Koldioxid från industrisektorn per kommuninvånare. Datakälla: Nationella emissionsdatabasen, RUS, SCB.

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

Under miljöstrategins inriktning, fossilbränslefri kommun, finns tre målsättningar där 1.1
”effektivisera och minska energiförbrukningen i fastigheter och transporter” är prioriterad med ett
åtgärdspaket 2017-2020 för minskad energianvändning i kommunen.
1.1

Effektivisera och minska energiförbrukningen i fastigheter och transporter
genom att sätta upp tydliga mål i handlingsplanerna.
I den övergripande handlingsplanen till miljöstrategin finns elva stycken åtgärder kopplade till denna
prioriterade målsättning med ett åtgärdspaket 2017-2020 för en minskad energianvändning i
kommunen. De flesta av åtgärderna sträcker sig över flera år och arbete för att kunna utföra
åtgärderna har påbörjats inom samtliga åtgärder.
Håbo kommun har sedan förra året tecknat hållbarhetslöften inom följande åtgärder för minskad
klimatpåverkan, Klimat och energi 2019-2022:
•
•
•
•
•

Öka gång och cykling
Fossilfria tjänstefordon
Minska energi- och effektanvändning för fastigheter och verksamheter
Minska effekttoppar för el
Öka produktionen och användningen av återvunnen eller förnybar energi och av fossilfria
drivmedel.

Möjligheterna är en del av länets åtgärdsprogram för ett hållbart län i syfte att bidra till ett fossilfritt
Uppsala län i enlighet med länets klimat- och energistrategi.
Håbohus har i sin affärsplan för 2019-2022 tydliga mål för energianvändning till uppvärmning, för
egenproduktion av förnyelsebar el och miljöfordon. Under året har arbete fortsatt med att nå de mål
som är uppsatta för perioden. Av Håbohus energianvändning går 63 procent åt till uppvärmning och
37 procent går till varmvatten (källa: Håbohus).
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Kommunala fastigheter

En viktig del i all fastighetsförvaltning är att hitta energieffektiva lösningar i samband med
renoveringar och ombyggnader. Vid nybyggnation ska alltid möjligheten till installation av
solel utredas och fastighetens totala klimatpåverkan ska minimeras. Energideklarationer av samtliga
fastigheter har genomförts. Fastighetsenheten har fortsatt arbetet med att byta ut kommunens bestånd
till mer energieffektiv belysning.
Nybygget är energioptimerat, likaså Ishallen. Nästa fastighet att energioptimera är Annehill förskola.
Denna optimering ska utföras på samtliga kommunala fastigheter och byte till EC fläktar är en del i
det arbetet. Energioptimering innebär att man uppdaterar energi och regler på alla ingående
installationer (källa: Fastighetsavdelningen).
I kommunens gatubelysningsanläggningar består nu cirka 75 procent av LED-armaturer. Under 2020
bytte vi ut cirka 800 armaturer till LED. Vi har under 2019 och 2020 även byggt om så att vi mäter
den energi som vi förbrukar vilket betyder att vi kommer att spara energi för gatubelysning. Tidigare
har vi betalat en schablonavgift för teoretiskt förbrukad ström (källa: Gatu- och parkavdelningen).
Håbohus arbete med att byta ut sin belysning till mer energieffektiv belysning avslutades under år
2017. Arbete med att se över belysningen fortgår kontinuerligt, bland annat genom
trygghetsvandringar i bostadsområdena (källa: Håbohus).
Under hösten 2020 gick information och en uppmaning ut på Intranätet gällande energibesparande
åtgärder för brukare som vistas i kommunens lokaler, denna handlade om att släcka efter sig.
Kommunen har även anordnat aktiviteter via den energi- och klimatrådgivning som kommunen
bedriver där exempelvis Earth Hour uppmärksammats. Förbrukningen av verksamhetsel och vatten är
andra områden som behöver belysas och verksamheterna ges incitament för att minska sin
förbrukning. På samtliga VA-anläggningar har energiförbrukningen minskat med 134.889 kWh 2020
jämfört med 2019. Detta motsvarar 16,86 ton Co2-e.
Kommunala transporter

För att få en bra överblick över kommunens miljöfordonsstatistik tar Håbo kommun hjälp av
Miljöfordon Sverige som gör miljöfordonsdiagnoser. Håbo kommun har totalt 84 fordon fördelat på
41 personbilar och 43 lätta lastbilar. Miljöbilsandelen har minskat något mot föregående år och
uppgår nu till 41 procent 2020 jämfört med 43 procent 2019. Andelen fossiloberoende fordon (fordon
som kan köras på något annat än bensin och diesel till exempel etanol, biogas, biodiesel eller el) har
ökat från 29 till 44 procent. Håbo kommuns organisation har tio elbilar (lätta lastbilar) och sex
stycken bensin/el bilar (personbilar). Majoriteten av kommunens fordon drivs fortfarande av diesel
och ökningen av fossiloberoende fordon beror även på att fler dieselfordon går att tanka HVO100
som är ett biodiesel. Fossiloberoende fordon står enbart för tekniken i bilarna, dieselbilar som av
tillverkaren godkänts för att kunna tankas med HVO100 markeras som fossiloberoende. Statistiken
säger ingenting om hur bilarna tankas.
Koldioxidutsläppen för Håbo kommuns fordonsflotta har ökat något och uppgår år 2020 till 133 g
CO2/km jämfört med 127 g CO2/km året innan (källa: Miljöfordon Sverige). Håbohus har fortsatt
arbeta med att hela deras fordonspark ska vara eldriven (exklusive traktorer). 2019 hade samtliga
bilar i Håbohus bilflotta bytts ut till eldrivna fordon (källa: Håbohus).
Håbo kommuns fordonsflotta är inte fossilbränslefri ännu och därför är det en åtgärd som Håbo
kommun tecknade hållbarhetslöfte för under året för genomförande 2019-2022. Samtliga fordon av
personbildstyp samt lättare transportfordon som Håbo kommun införskaffar från 2020 ska vara

UTREDNING
Datum

2021-03-24

5(18)
Vår beteckning

KS nr 100600

fossilbränslefria. En ny bilpool ska upphandlas och vara fossilbränslefri senast 2022. Upphandlingen
har startat ett år senare än planerat och i och med att det fortfarande inte finns biogas i kommunen att
tanka samt begränsade möjligheter att tanka HVO100 så kommer målet när bilpoolen ska vara
fossilbränslefri att behöva skjutas fram. Fordonshanteringen ska även samordnas och tydliga
riktlinjer för fordon och fordonshanteringen ska tas fram. En nulägesanalys har tagits fram under
2020.
Utsläpp som sker till följd av tjänsteresor som sker med bil inom kommunen har fortsatt minska
marginellt under de senaste året (se figur 1c). Införandet av Office365 har inneburit att det blir enkelt
att ha möten på distans vilket medför att behovet av tjänsteresor minskat. Under 2020 har vårt
arbetssätt påverkats och vi reser betydligt mindre i och med att vi arbetar hemifrån och möten sker
digitalt. Under hösten skedde inga tåg eller flygresor. Under 2020 anmälde sig kommunen till
transportutmaningen. Håbo kommun har under året även deltagit i projektet Fossilfritt 2030 som
BioDriv Öst driver. Projektet erbjuder stöd i transportintensiva upphandlingar och Håbo kommun får
eller kommer att få stöd i bilpoolsupphandlingen, skoltransportupphandlingen samt
livsmedelsupphandlingen.

Figur 1c. Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil. Datakälla: Håbo kommun.

1.2

Planera bebyggelsen och infrastrukturen för minskat bilåkande genom att
främja användning och utveckling av alternativa färdmedel, såsom gång- cykeloch kollektivtrafik.
Arbetet med att ta fram ny översiktsplan har fortsatt och under 2020 har ett reviderat förslag arbetats
fram inför antagande. Översiktsplanen anger att hållbara, alternativa färdmedel såsom gång, cykel
och kollektivtrafik ska främjas. Vid planering av nya bostadsområden ska behovet av dessa färdsätt
alltid beaktas.
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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 har under 2020 arbetat med att ta fram en översiktsplan, hållbarhetsstrategi och
grönstrukturprogram där klimatanpassning finns med. Miljöavdelningen arbetar med tillsyn på
hantering av köldmedia och energi för att arbeta för resurseffektivisering och mot klimatpåverkan.
För att vara en fossilbränslefri kommunal organisation år 2030 behöver andelen förnybar och
återvunnen energi i kommunala lokaler vara 100 procent. Vid senaste mätningen var andelen
förnyelsebar energi i kommunala lokaler 99 procent (se figur 1d). För att fortsätta den positiva
utveckling kommunen uppnått i sin energiförbrukning och uppnå 100 procent är det viktigt att
kommunen strategiskt fortsätter köpa förnyelsebar el och arbetar med energieffektivisering av sina
lokaler.

Figur 1d. Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler Datakälla: Fastighetsavdelningen.

Håbo kommun erbjuder gratis och opartisk energi- och klimatrådgivning till kommunens invånare,
föreningar och företag. Något som Håbo erbjuder i samarbete med kommunerna i Stockholms län.
Under året har beslut tagits att Håbo ska byta samarbete till ett liknande energi- och
klimatrådgivningssamarbete inom Uppsala län. Under 2020 har många av de aktiviteter som
planerats behövts ställas in eller ställas om till digitala.
Under 2020 planerades en mässa/utställning med rådgivning under tre veckor (8 dagar) i samband
med Earth Hour i mars. Ett förvaltningsövergripande samarbete. På plats fanns elcykel att låna,
broschyrer, mässmaterial, utställning, EKR lekhörna för barn, TV-skärm där solkartan mm kunde
visas. Delade ut ljus. En vecka (2 dagar) kunde dock bara genomföras fysiskt med anledning av
Covid-19 resterande planerade dagar ställdes in och vi hade enbart det digitalt. Ett 50-tal personer
besökte mässan/utställningen och ett 10-tal energi- och klimatrådgivande samtal skedde. Även
Trafikantveckan skedde helt digitalt 2020. Under året var kommunen med i projektet Testcyklist
2020 där en familj från Håbo under november testade elcykel och ellådcykel under två veckor och
under deras cykelambassadörveckor spred deras erfarenheter i sociala medier.
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En planerad solturné runt med fysiska besök på olika solcellsanläggningar i Håbo planerades om på
grund av Covid-19 till webbinarier om solenergi under fyra tillfällen i november 2020. Öppen för alla
men målgruppen var litet eller medelstort företag. Stor annonsering skedde i samband med detta
skedde i lokala tidningar och sociala medier. Ett 100-tal medverkade på webbinarierna (har inga
exakta siffror från Håbo då detta spreds till flera kommuner). Detta var ett samarbete inom projektet
framtidens solel i östra Mellansverige som Håbo är med i.
Under 2020 har projektet Solelever avslutats. Solelever är ett projektsamarbete med
naturskyddsföreningen, Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner. Från Håbo var Gröna Dalen
skolan samt Potentia, totalt 90 elever med i projektet. Rapport med erfarenheter från projektet, filmer
samt kommunikationsmaterial har tagits fram och spridits nationellt. Projektet syftar till att skapa ett
koncept som stärker högstadieelevers kunskaper kring energi- och klimatfrågor med särskilt fokus på
solenergi. Sveriges ekokommuner samt energirådgivningen har uppmärksammat projektet.
Kommunen har under 2020 Förberedelsearbete med att installera solenergianläggningar lämpliga
kommunala fastigheter har fortsatt under 2020 utifrån tidigare förstudie och upphandling har skett
under året. Inom Håbo kommuns organisation är inga nya solenergianläggningar installerade under
året. Hållbarhetslöften har tecknats för att öka produktionen av förnyelsebar energi. 10 installationer
av solceller ska ske före 2022. Upphandling av detta har skett under 2020. Den beräknade leveransen
av solenergi på befintliga anläggningar är 2020 samma som för 2019 års beräkning (källa:
Fastighetsenheten):




Slottsbacken. Solel 25 m2. Beräknad leverans 4500 kwh/år.
Solängen. Solpaneler 25 m2. Beräknad leverans 12600 kwh/år
Räddningsstation. Solpaneler 34 m2. Beräknad leverans 22500kwh/år.

Håbohus har under året fortsatt arbetet med att utöka den egna produktionen av solel. Cirka 300 kW
toppeffekt har installerats under 2020 och nu uppgår kapaciteten på samtliga anläggningar till cirka
600 kW toppeffekt. (källa: Håbohus).
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. Håbo kommun är även medlemmar i Biogas Öst, en regional
samverkansorganisation, som aktivt påverkar och förbättrar förutsättningarna för biogas.

2.

En giftfri och resurseffektiv kommun

Ekologisk jordbruksproduktion minimerar störningar på miljön och bidrar till det giftfria samhälle
Håbo kommun vill uppnå. Avsaknad av kemikalier och ökad variation bidrar till större biologisk
mångfald på åkermarker och i dess närmaste omgivning. Andelen ekologiskt odlad åkermark i Håbo
kommun har ökat marginellt se senaste åren. Det senaste mätvärdet 2019 ligger på 8,6 procent
jämfört med 8,5 procent 2018 (se figur 2a). Håbo ligger jämfört med andra ekokommuner lågt. Det
nationella målet är att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad
ekologisk jordbruksmark år 2030, enligt Sveriges livsmedelsstrategi.
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Figur 2a. Andel ekologiskt odlad åkermark. Datakälla: Jordbruksverket.

Att öka efterfrågan på ekologiska produkter är ett viktigt sätt för konsumenter att påverka
utvecklingen i önskvärd riktning. 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras
av certifierade ekologiska produkter år 2030 enligt den svenska livsmedelsstrategin. År 2019 uppgår
andelen inköp av ekologiska livsmedel i Håbos kommunala organisation till 36 procent vilket är en
minskning från 2018 års 40 procent (figur 2b). Under år 2020 köpte kommunens Måltidsservice in
cirka 35 procent ekologiska livsmedel, vilket motsvarar de livsmedel som är konverterade i
nuvarande livsmedelsavtal. Köken har under 2020 arbetat för att hålla en så hög andel svenska
köttinköp som möjligt utifrån politiska mål och budget. Måltidsservice har försökt bibehålla en bra
grundnivå ekologiska livsmedel för att inte tappa för mycket. Under 2020 startade arbetet med nästa
stora livsmedelsavtal, i det underlaget har vi ambitionen att öka konverteringsgraden på ekologiska
livsmedel till cirka 40 procent upphandlingen genomförs tillsammans med Upplands-Bro kommun
precis som nuvarande avtal.
Samtliga skolkök serverar ett vegetariskt alternativ dagligen och har en helvegetarisk dag, de flesta
veckorna under läsåret. Några förskolekök har under året utökat antal serveringar med hel
vegetariska rätter och ökad andel vegetabilier till två serveringar/vecka. Måltidsservice arbetar
långsiktigt och medvetet för att minska matsvinnet i kök och servering. Matsvinnet mäts och
dokumenteras dagligen. Det totala matsvinnet ligger på cirka 1200 kg/månaden för alla
Måltidsservice verksamheter vilket är något högre än motsvarande period 2019, en av förklaringarna
är att det varit svårt att planera måltiderna utifrån det sviktande antalet matgäster under pandemin.
Arbetet med digitalisering av svinnmätning samt menyplanering och inköpskalkylering fortsätter.
Vidare pågår samarbetsprojekt med lokala livsmedelshandlare (Coop & ICA). Där två av skolköken
på, Gröna dalen och Futurum, får chans att ta tillvara färsk frukt och grönt som annars skulle kastas.
Detta används i matlagning såväl som extra förstärkta mellanmål. I två skolrestauranger pågår det
också försök med att sälja matlådor, Gransäter och Futurum. Överbliven lunchmat från serveringen,
som annars blivit svinn.
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Figur 2b. Inköp av ekologiska livsmedel i organisationen Datakälla: Kostenheten/EkoMatCentrum.

Miljöcertifiering är ett sätt att arbeta systematiskt med miljöfrågor enligt en certifierad modell.
Håbohus är miljödiplomerade enligt Svensk miljöbas, vilket innebär ett ökat ansvar att
organisationen arbetar med miljö och hållbarhetsfrågor. Sen december 2020 är företaget även
kvalitetsdiplomerade enligt Svensk kvalitetsbas. Även här innebär det ett ökat ansvar att
organisationen arbetar tydligt med kvalitet- och hållbarhet.
Andelen miljöcertifierade skolor och förskolor är ett av Sveriges ekokommuners gröna nyckeltal.
Håbo kommun har sedan ett par år tillbaka inga kommunala miljöcertifierade skolor eller förskolor
(figur 2c). Det finns sedan 2020 en privat miljöcertifierad skola. Det är Potentia Education i Håbo
som är med i Skola för Hållbar Utveckling.

Figur 2c. Andel miljöcertifierade skolor och förskolor. Datakälla: Håll Sverige Rent och Skolverket.
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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. Hushållsavfallet har legat mer eller mindre konstant de senaste åren, även om
fördelningen mellan rest- och matavfall har förändrats och mer matavfall har sorterats ut. Det senaste
värdet visar 523 kg/person år 2019 jämfört med året innan då det uppmätte 521 kg/person (figur 2d)
en marginell skillnad.
Avfallsmängderna i Håbo kommun har över åren minskat och närmar sig gränsen till att uppnå God
hållbarhet enligt Avfall Sveriges värderingsgränser vilket är positivt. Det som har gjort att
avfallsmängderna har minskat är minskade mängder grovavfall på kommunens återvinningscentral
(ÅVC). Personalen på ÅVC har under flera år aktivt arbetat mycket med information och inspiration
till kunderna om avfallsminimering, återbruk och sortering vilket har bidragit till att fler
avfall/material har sorteras ut till textilinsamling, träpallar, förpackningar (som ej ingår i Avfall
Sveriges statistik) och möbler och husgeråd till återbruk/bytesboden. Kommunen har även inför av
obligatorisk matavfallsinsamling vilket bidrar till minskningen och under 2020 även ett nytt
insamlingssystem hos villor och fritidshus för en ökad sortering.

Figur 2d. Total mängd hushållsavfall per person. Datakälla: Avfall Sverige.

Under miljöstrategins inriktning, det giftfria och resurseffektiva Håbo, finns tre målsättningar där 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” är prioriterad med ett
åtgärdspaket 2017-2020 för ökad källsortering i kommunen.
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2.1

Planera för en hållbar samhällsplanering så natur- och vattenresurser
skyddas.
Håbo kommun har bra styrdokument på plats som är politiskt antagna så som vision, miljöstrategi,
vattenprogram, dagvattenpolicy, VA-policy och VA-plan. Inom förvaltningarna pågår det idag ett
långsiktigt arbete utifrån dessa styrdokument och gällande lagstiftning i form av tillsyn,
uppströmsarbete, VA-utveckling, dagvattenarbete med mera. Vattenfrågorna är dock omfattande och
inbegriper många olika delar av den kommunala verksamheten vilket kräver samsyn, långsiktighet
och god ekonomisk planering. Arbetet mot en förbättrad vattenkvalitet ska ske utifrån ett
avrinningsområdesperspektiv vilket ställer krav på samarbete och samordning, både inom kommunen
som mellan kommuner.
För att få till ett så bra och långsiktigt vattenarbete som möjligt i kommunen enligt vattendirektivets
krav krävs det att det finns en förvaltningsövergripande organisation som kan samordna och driva
arbetet framåt. Det finns idag en förvaltningsövergripande vattengrupp och styrgrupp med
tjänstepersoner som samordnar åtgärdsuppföljning enligt vattenprogrammet, men det saknas en
organisation som omfamnar hela det kommunala vattenarbetet, extern samverkan samt strategisk
vattenplanering. I samband med att en ny samhällsbyggandsförvaltning bildas i kommunen skulle det
vara lämpligt att planera för en vattenstrategisk funktion och organisation.
Håbo kommuns vattenprogram anger kommuns inriktning avseende arbetet mot en god vattenkvalitet
i våra sjöar, vattendrag och grundvatten. Arbetet med att uppnå god vattenkvalitet i våra sjöar,
vattendrag och grundvatten styrs av EU:s vattendirektiv och syftet är att förbättra och skydda vatten
för att säkra tillgången på dricksvatten och bevara naturliga miljöer. Förvaltningen av våra vatten
inbegriper många olika delar av den kommunala verksamheten vilket kräver samsyn, långsiktighet
och god ekonomisk planering. Under 2020 har flertal åtgärder genomförts utifrån vattenprogrammets
inriktningar. Åtgärderna berör bland annat tillsyn av enskilda avlopp, kommunens reningsverk och
miljöfarlig verksamhet, inventering av hästgårdar, utredning av alternativ dricksvattenförsörjning
samt vattenskyddsområde samt framtagande av en uppdaterad dagvattenpolicy.
Kommunen har under året deltagit i projektet Mälaren- sjö för miljoner (MER) som drivs av
Mälarens vattenvårdsförbund. Kommunen är även medlem och aktiv i Mälarens vattenvårdsförbund
vilket är en viktig organisation för samverkan kring Mälaren och miljöövervakning.
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.
I den övergripande handlingsplanen till miljöstrategin finns åtta stycken åtgärder kopplade till denna
prioriterade målsättning med ett åtgärdspaket 2017-2020. Samtliga åtgärder sträcker sig över flera år
och ska vara återkommande för att underlätta för lämpliga rutiner att sättas under denna tidsperiod.
En ökad sortering leder till att mängden material som går till förbränning minskas, och bidrar därmed
i förlängningen till ett mer hållbart samhälle. Under 2020 har, i samverkan med Sigtuna, Knivsta och
Upplands-Bro, ett nytt insamlingssystem införts hos villor och fritidshus. Det innebär att hushållens
sopkärl bytts ut till två nya sopkärl som är indelade med fyra fack var. I kärlen sorteras restavfall,
matavfall, tidningar/returpapper samt förpackningar av ofärgat glas, färgat glas, metall, papper och
plast i olika fack. Bättre sortering leder till ökad återvinning och renare material. Med god kvalitet på
insamlat material kan mer material cirkuleras och återvinnas till nya produkter, vilket är miljövänligt
och resurseffektivt. En ökad sortering leder till att mängden material som går till förbränning
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minskas, och bidrar därmed i förlängningen till ett mer hållbart samhälle (källa: Avfallsavdelningen).
I samband med det nya insamlingssystemet har kommunen lanserat en avfallsapp, i appen har
inspiration och information kommunicerats gällande avfallsminimering och sopsortering. Alla
sopkärl kommer att vara tillverkade av 100 procent återvunnet material och av de ordinarie fordon
som används i uppdraget ska minst 50 procent drivas med biogas som uppfyller
hållbarhetskriterierna. Övriga fordon som används i uppdraget ska drivas med drivmedel som har 100
procent förnybart innehåll.
Avfallsverksamheten arbetar kontinuerligt med hållbarhetsfrågor. Bland annat i arbetet på
återvinningscentralen, där stort fokus har lagts på att inspirera till återbruk, återanvändning och
minskad konsumtion, ökad sortering av olika avfallsslag vilket ligger i linje med mål 11 och 12 i
Agenda 2030. På återvinningscentralen arbetar även arbetsledare och deltagare från kommunens
Dagliga verksamhet, vilket bidrar till ett ökat inkluderande och hållbart samhälle.
På grund av pandemin har flera av ÅVC Västerskogs planerade aktiviteter inte genomförts, men
trädgård och utemiljö har varit ett tema som personalen har arbetat vidare med, mycket tack vare att
en person som arbetstränar på halvtid har kunnat utveckla förra årets påbörjan till trädgård på
framsidan av personalbyggnaden. Inför julen har personalen pyntat på anläggningen för att ge
inspiration till en hållbar jul.
I samarbete med Naturskyddsföreningen och internationella kvinnors förening genomförs årligen två
klädbytardagar. En klädbytardag är en rolig, social och helt gratis aktivitet som ger konkret
miljönytta. Ställdes in på grund av pandemin.
Kultur och fritid har i samarbete med Avfallsavdelningen under året samlat in fritidsutrustning till
kommunens fritidsbank, med lyckat resultat. Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och
fritidsprylar. Där kan man låna utrustning för en aktiv fritid, som till exempel skidor, skridskor,
inlines, flytvästar, snowboards och mycket mer. Utlåningstiden är 14 dagar. Alla kan låna och allt är
gratis.
Ett utvecklingsområde i flera verksamheter är källsortering, där det i dag saknas information och/eller
förutsättningar för det. Informationsmaterial gällande avfall behöver tas fram och finnas tillgängligt
till nya medarbetare, brukare, barn och elever. Under 2020 har arbete över förvaltningarna skett för
att gemensamt ta fram riktlinjer gällande källsortering inom kommunens verksamheter. Arbetet har
organiserats som en arbetsgrupp under beredningsgruppen för Agenda 2030 där källsortering är ett
prioriterat område. På grund av pandemin kunde detta arbete inte prioriteras i den utsträckning som
önskat under året och därför fortsätter arbetet under 2021.
Fridegårdsgymnasiet har infört källsortering i personalrum, skolkafé och elevutrymmen. Alla
papperskorgar är borttagna och sorteringsstationer är installerade. Sophanteringen är anpassad efter
detta, dock krävs ombyggnation av soputrymmen, för att helt tillfredsställande kunna hantera de
sorterade soporna. Förskolan arbetar dagligen med källsortering och barnen får lära sig källsortera på
ett lekfullt sätt. I verksamheten används återvinningsmaterial och naturmaterial för skapande och
kreativ lek.
Håbohus har fortsatt sitt arbete med att regelbundet informera om källsortering och uppmuntra
hyresgästerna till att källsortera och återvinna. Under 2020 har Håbohus förberett för att kunna
erbjuda cirkulära tjänster till hyresgäster. Målet är att kunna låna ut mindre verktyg som borrmaskin,
skruvmaskin med mera. Tanken är att hyresgästerna ska kunna låna dessa verktyg av Håbohus istället
för att köpa egna.
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Håbo kommun har deltagit i Håll Sverige Rents skräpplockarkampanj där 896 personer deltog i
kampanjen 2020. Framförallt förskolorna engagerade sig men även företag, förening och
privatpersoner med och plockade skräp. Skräpplockarveckan skedde under våren och
kommunekologen anordnade en skräpplockaraktivitet vid Lillsjön. Gatu-och parkavdelningen
anordnade skräpuppsamlingsplatser i Bålsta och Skokloster där allmänheten kunde lämna in sitt
skräp.
Arbete med att fasa ut kvicksilverlampor i utebelysningen har fortsatt och avslutats under
verksamhetsåret 2020 då alla kvicksilverarmaturer nu är utbytta (källa: Gatu-och parkavdelningen).
Gatu-och parkavdelningen använder inga kemiska bekämpningsmedel.
Lokalvården var fram till pandemin i det närmaste helt kemfri då verksamheten rengjort med
partikelfritt vatten, men har följt myndighetsrekommendationerna och infört milt alkaliskt
rengöringsmedel och ytdesinfektion. Verksamhetens tvättmaskiner tvättar med tensider vilket gör att
temperaturen på tvättvattnet har kunnat sänkas (källa: Lokalvårdsavdelningen).
VA-avdelningen har fortsatt arbeta med att säkerställa våra vattentäkter genom minskat
kemanvändande i våra VA-processer. Avdelningen har fortsatt arbeta med att ta fram rutiner och
planer för verksamheten ur ett miljöperspektiv under 2020. Avtalet för bortforsling av slam har
uppdaterats under 2020 så transporterna av slam ligger på en fortsatt minskad nivå då de nu mera
transporteras till Bro istället för Gävle (källa: VA-avdelningen).
VA verksamheten har under 2020 uppmärksammat världsvattendagen, världsmiljödagen och
väldstoalettdagen genom digitala kampanjer. Under året har utrustning för direktanalys av utgående
vatten från reningsverket installerats, vilket möjliggör uppföljning av utsläppsnivåerna i realtid bland
annat fosfor. Provtagningsprocessen på reningsverken har kvalitetssäkrats. Istället för att avisera
planerade driftstörningar via utdelning av lappar har VA-avdelningen övergått till digital avisering
via sms något som även har minskat miljöpåverkan från transporter (källa: VA-avdelningen).
Under 2020 har en ny våtmark etablerats vid Balders hage i Skörby som ska fördröja och rena
dagvatten från Logistik Bålsta. Arbetet har även omfattat att skapa en rekreativ miljö med gångstråk
runt våtmarken samt att ge förutsättning för en ökad biologisk mångfald i området. Området kommer
att öppnas upp för allmänheten under våren 2021 efter att sådd av de kringliggande ytorna har
genomförts. Arbetet har finansierats via statliga medel via den lokala naturvårdssatsningen, LONA.
2.3

Främja sambandet mellan människors hälsa, genom goda fysiska och
sociala miljöer, och hållbar samhällsutveckling i kommunen.
Under året har anläggning av gång- och cykelväg skett längs Jättens väg/Slottsskogsleden för att
koppla på busshållplatsen, till Ica Maxi och en längre sträcka anlagd trottoar längs Sjövägen till
Bålsta doktorn samt Vilunda. Trafiksäkerhetsåtgärder för gång- och cykeltrafik i form av upphöjda
övergångsställen vid Dalvägens ”s-kurva”, Åkerbyvägen och Lindegårdsvägen;
Tillgänglihetsanpassade övergångsställen vid Stockholmsvägen och Västerhagsvägen. Parkeringen
vid stationen/busstorget har utökats och förbättrats. Kommunens gång- och cykelvägar och skyltning
har inventerats och betygsatts för att att användas som underlag i framtiden. För att kunna mäta
flöden längs gång- och cykelvägar har en passageräknare införskaffats. (källa: Gatu- och
parkavdelningen).
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Under 2020 har förslag till styrdokument för cykel samt grönstruktur tagits fram vilka kommer att
utgöra viktig vägledning i kommunens arbete för en god bebyggd miljö och en långsiktigt hållbar
samhällsutveckling. Material om trafiksäkerhet och fördelar med att aktivera sig fysiskt till skolor har
skickats ut.
Barn- och utbildningsförvaltningen stödjer i samarbete med kommunstyrelsens förvaltning årligen
Natur- och miljöboken ekonomiskt. Natur- och miljöboken går till kommunens skolor och används i
årskurs 4, 5 och 6 i arbetet med natur, miljö och hållbar livsstil. Sedan 1995 har över 5 miljoner
elever i Sverige arbetat med Natur & Miljöboken, som är ett faktagranskat, inspirerande och aktuellt
läromedel i natur- och miljökunskap. Flera lokala företag utgör samarbetspartners och möjliggör
därigenom att alla mellanstadieelever får boken. Utgivningen bygger på samverkan med kommuner,
näringsliv, myndigheter och organisationer.

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, till exempel dricksvattenproduktion, minskad jorderosion, luftrening,
rekreationsmöjligheter och klimatreglering.
Andelen skyddad mark och vatten i Håbo ligger sedan 2011 på 15 procent (se figur 3). Detta omfattar
en yta av 2725 hektar. Naturreservaten upptar tillsammans störst yta, 99 procent av den skyddade
arealen i Håbo kommun. Det finns åtta naturreservat i Håbo kommun. Dessa är Granåsen,
Kalmarnäslandet, Ekillaåsen, Hjälstaviken, Sandviksåsen, Arnöhuvud, Sandhagen och Skokloster.
Det största reservatet är Skoklosters naturreservat med en yta av 997 hektar. Skogligt
biotopskyddsområde som inte innefattas i ett naturreservat finns representerat i den resterande
skyddade naturen (1 procent). Utöver dessa skyddade land- och vattenområden finns naturmark som
säkerställts genom planläggning, detta skydd väger dock inte lika tungt.
I en jämförelse av nyckeltalet med de andra ekokommunerna ligger Håbo bra till. Nyckeltalet tar
dock inte hänsyn till hur mycket skyddsvärd natur det finns totalt eller naturens kvalitét för biologisk
mångfald i de skyddade områdena. I Håbo kommuns naturvårdsplan finns en kartläggning över
områden med höga naturvärden, där många av områdena också har betydande värde för friluftsliv
och klimatreglering. Många av dessa områden saknar idag skydd och här finns det potential för
kommunen att öka andelen långsiktigt skyddad mark.
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Figur 3. Andel skyddad natur. Datakälla: SCB.

Under miljöstrategins inriktning, naturmiljöer med mångfald, finns fyra målsättningar där två av dem
är prioriterade. Den första 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” är prioriterad med ett åtgärdspaket 2017-2020 för ökad andel skyddad natur i
kommunen. Den andra 3.3 ”Tillgodose människors rätt till och behov av gröna miljöer, särskilt
tätortsnära natur och möjliggöra för rörligt friluftsliv och rekreation” är prioriterad med ett
åtgärdspaket 2017-2020 för bättre förutsättningar för gång- och cykel i kommunen.
3.1

Skydda, bevara och utveckla naturmiljöer och den biologiska mångfalden
för att ge goda möjligheter att skapa, utveckla och stärka ekosystemtjänster.
Under 2020 har Håbo kommun tecknat hållbarhetslöften med Länsstyrelsen i Uppsala län gällande
sju åtgärdersområden inom ekosystem och biologisk mångfald.








Öka andelen skyddad skog genom frivilliga avsättningar och formellt skydd
Bevara bete och slåtter i jordbrukslandskapet
Motverka invasiva främmande arter
Öka hänsyn till biologisk mångfald i fysisk planering
Bevara och öka biologisk mångfald i parker och grönområden
Öka hänsyn till biologisk mångfald genom inköp av hållbara varor och tjänster
Integrera biologisk mångfald och hållbar utveckling i skola och förskola

Att hejda förlusten av biologisk mångfald är en av vår tids största utmaningar och genomförandet av
hållbarhetslöftena bidrar till att stärka den biologiska mångfalden och ekosystem i kommunen samt
till att uppnå de svenska miljömålen och Agenda 2030. Tillsammans med de hållbarhetslöften som
tecknades 2019 för energi och klimat och de som tecknades 2020 har kommunen nu höjt
ambitionstakten i arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling.
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Invasiva främmande arter är växande problem i Sverige och i Håbo. Arter av detta slag är växter och
djur som inte hör hemma i den svenska naturen och som har kommit hit med hjälp av människan.
Dess spridning och etablering kan påverka vår flora och fauna negativt och medföra ökade
samhällskostnader. Under 2020 har åtgärder genomförts för att bekämpa den invasiva arten
häggmispel i Granåsens och Ekilla naturreservat. Åtgärder har genomförts för att bekämpa
jättebalsamin. I samband med exploateringsprojekt i centrala Bålsta har även bestånd med parkskilde
och jätteslide tagits omhand.
Det kommunala naturreservatet Granåsen är ett viktigt område för biologisk mångfald och friluftsliv.
Genom den årliga naturvårdskötseln i reservatet har biologisk mångfald gynnats. Skötseln sker i
samverkan med Upplandsstiftelsen. Genom skötselrådet på Granåsen har skötsel och utveckling av
Granåsen en gemensam målsättning utifrån ett rekreations och besökarperspektiv. Skötselrådet
samlar parter från flertalet kommunförvaltningar och föreningslivet i ett gemensamt forum.
Under 2020 har en av fornlämningarna vid Knarrbacken i Bålsta röjts och tillgängliggjorts med
bidrag från länsstyrelsen kulturmiljöenhet. Bidrag har även sökt för tillgängliggörande av ytterligare
tre fornlämningsmiljöer under 2021. Områdena finns med i kommunens skötselplan för kulturmiljöer
i Håbo som tagits fram av kultur- och fritidsförvaltningen.
Arbete med att uppdatera inventeringsdelen i kommunens naturvårdsplan har också pågått under året,
vilket är ett viktigt underlag för att synliggöra gröna samband och ekosystemtjänster på en
kommunövergripande nivå, men främst att beskriva områden med höga naturvärden och dess
skötselbehov. Naturvårdsplanen är ett viktigt kunskapsunderlag för kommunens planering,
lovgivning och naturvårdsarbete.
Under 2020 har områden i kommunens naturvårdsplan återbesökts samt nya områden inventerats
som en del i revideringen av naturvårdsplanen. Under 2020 har även ett förslag till
grönstrukturprogram för Håbo med fokus på Bålsta tagits fram som ska utgöra ett stöd i kommunens
fysiska planering för att skapa en god bebyggd miljö och långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
En stor del av Bålstas grönområden är klippta gräsmattor som används för bland annat rekreation,
luftrening och bullerdämpning. Men för mångfalden av växter och djur är dessa ytor ett problem.
Som ett led i att gynna blommande växter och pollinerande insekter lämnade Håbo kommun under
sommaren 2020 ett antal gräsytor oklippta. Det var främst ytor på mager sandig mark som lämnades
oklippta fram till augusti, då de slogs och gräset togs bort. Växterna på de oklippta ytorna
inventerades för att se hur många olika sorters växter som fanns på ytorna. Inventeringen visade att
ytorna hade i medeltal 60 olika växtarter, varav flertalet arter som är en resurs för pollinerande
insekter. Syftet med åtgärden var att få ett bättre underlag för att kunna ta fram en skötselplan för
gräsytor i Bålsta, där vissa områden planeras att skötas genom mer ängsliknande skötsel. Arbetet har
skett i samverkan mellan kommunekolog och gatu-och parkavdelningen och är en del av projektet
mångfaldsytor i Bålsta som finansieras via statliga medel från den lokala naturvårdssatsningen,
LONA.
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.
I den övergripande handlingsplanen till miljöstrategin finns sex stycken åtgärder kopplade till denna
prioriterade målsättning med ett åtgärdspaket 2017-2020 för ökad andel skyddad natur i kommunen.
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Arbete med ett grönstrukturprogram för Håbo med fokus på Bålsta har fortsatt under året och det
finns ett framtaget förslag. Ett antagande förväntas kunna ske under 2021. Programmet ska utgöra
viktigt vägledning när det gäller naturvärden, gröna samband, ekosystemtjänster, rekreation och
kulturmiljöer. En kartanalys av tillgängliga stränder i kommunen har genomförts under året och
kommer utgöra ett underlag till grönstrukturprogrammet.
Arbete med att uppdatera inventeringsdelen i kommunens naturvårdsplan har också pågått under året,
vilket är ett viktigt underlag för att synliggöra gröna samband och ekosystemtjänster på en
kommunövergripande nivå. Naturvårdsplanens första del kommer att integreras i
grönstrukturprogrammet. Naturvårdsplanen utgör ett vägledande underlag till planering, byggande
och förvaltning och kommer utgöra en fördjupning till grönstrukturprogrammet.
Miljöavdelningen har under året fortsatt utföra strandskyddstillsyn i syfte att skydda och värna
ekosystem, biologisk mångfald och allemansrätten. Strandskyddet bidrar till minskade ojämlikheter
samt ett mer inkluderande samhälle eftersom det skyddar vår strandkant från att bli helt privatiserad.
Kommunekologen har tillsammans med miljöstrategen och avfallsverksamheten under året fortsatt
erbjudit förvaltningarna fram en miljö- och hållbarhetsutbildning. Det är en utbildning i ekologisk
hållbarhet utifrån kommunens miljöstrategi och syftar till att höja kunskapsnivån och ge inspiration
till fortsatt arbete där våra naturmiljöer utgör en viktig del och är en av åtgärderna i handlingsplanen
till miljöstrategin. Denna utbildning togs fram under 2019 och 6 verksamheter deltog. Under 2020
deltog ingen verksamhet på grund av pandemin.
Dialog och samverkan med Länsstyrelsen i Stockholm och Upplands-Bro kommun har fortsatt under
året. Detta har utmynnat i en gemensam LOVA ansökan mellan Håbo, Upplands-Bro och Sigtuna
kommun om en åtgärdssamordnare för vatten med fokus på att minska näringsbelastningen i Stora
och lilla Ullfjärden samt Skofjärden.
3.3

Tillgodose människors rätt till och behov av gröna miljöer, särskilt
tätortsnära natur och möjliggöra för rörligt friluftsliv och rekreation.
I den övergripande handlingsplanen till miljöstrategin finns tre stycken åtgärder kopplade till denna
prioriterade målsättning med ett åtgärdspaket 2017-2020 för bättre förutsättningar för gång- och
cykel i kommunen.
Under 2020 har förslag till styrdokument för cykel samt grönstruktur tagits fram vilka kommer att
utgöra viktig vägledning i kommunens arbete.
Kommunens skötsel och förvaltning av tätortsnära skogar, vandringsleder, hagmarker, grillplatser,
parker och skyddade områden bidrar på ett betydande sätt till att öka den biologisk mångfald och
tillgången på värdefulla rekreationsområden. Under 2020 har besökstrycket i kommunens natur- och
grönområden varit högt då pandemin har gjort att fler har sökt sig ut i naturen. Som markägare och
förvaltare har kommunen en viktig roll i att utveckla och stärka naturmiljöer med mångfald som i sin
tur hänger samman med hur vi kan möta ett förändrat klimat. Kommunen har också en mycket viktig
roll i att tillgängliggöra naturområden för allmänheten vilket bidrar positivt till folkhälsan och
kommunens attraktionskraft.
Under 2020 har arbete påbörjats med att tillgängliggöra området kring Lillsjön genom etablering av
en första etapp av gångväg och spång i norra delen av sjön, genomfört röjning av sly vid entrén från
Kalmarsand för att göra denna ingång mer inbjudande och trygg. I samband med detta har även gatu-
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och parkavdelningen sett till att tunneln under järnvägen har fått belysning. En viktig del i arbetet
med att tillgängliggöra området är även ett markbyte som har genomförts för ett av husen vid
Lillsjön, vilket kommer underlätta att få till en stigslinga runt sjön framöver.
Arbete har pågått under 2020 för att utveckla Frösundaviks strandpark och utsiktsberget intill till ett
nytt Smultronställe i naturen. Beslut om att detta kan utvecklas till ett nytt smultronställe togs i
september 2020 av styrgruppen för Smultronställen i naturen som består av representanter från alla
länets kommuner samt Upplandsstiftelsen. Planen är att det nya smultronstället ska kunna invigas
någon gång under 2021. Arbetet har genomförts tillsammans med gatu- och parkavdelningen. Sedan
tidigare finns tre smultronställen i kommunen; Kvarnkojan, Biskopseken på Biskops-Arnö samt
Vattunöden.
Under 2021 genomförs Friluftslivets år som är ett nationellt projekt som leds av Svenskt friluftsliv
och som syftar till att lyfta friluftslivet, att få många nya människor att vara ute och att visa upp alla
de värden som friluftslivet har. Under 2020 har planering inför detta genomförts inom kommunen.
Under 2020 blev kommunen beviljad ett LONA-bidrag för projektet Hitta ut i Håbo. Syftet med
projektet är att få boende och besökare att upptäcka och lära känna Håbos natur- och
kulturmiljövärden samt bidra till bättre folkhälsa. Ett antal kulturhistoriska platser, naturområden och
stigar/leder kommer att lyftas fram och göras tillgängliga under de kommande åren.
Naturskolans verksamhet är riktad både mot förskolan och grundskolan genom att pedagoger erbjuds
utbildning. I grundskolan har naturskolan aktiviteter med elever. Utbildningarna och aktiviteterna
bidrar till att skapa förståelse för bland annat ekologisk hållbarhet. Under 2020 påbörjades även ett
projekt på Futurumskolan som syftar till att skapa underlag och förutsättningar för att kunna
genomföra undervisning utomhus i naturorienterande ämnen på regelbunden basis i skolans
närområde för årskurs F-3. Projektet finansieras delvis av LONA-bidrag. Under året genomfördes
även en utbildningsdag längs med Upplandsleden för idrottslärare för att uppmuntra till att få ut fler
skolklasser på vandring. Utbildningen genomfördes av naturskolan, skolhälsopedagog och
kommunekolog.
3.4

Beakta skogens betydelse för friluftsliv, biologisk mångfald och som
förnybar resurs.
En betydande del av kommunens markinnehav består av tätortsnära och bostadsnära skog kring
Bålsta. Dessa områden är av mycket stort värde för rekreation, utomhuspedagogik, klimatreglering
och biologisk mångfald. Skötselåtgärder i kommunens skogar syftar därför till att i första hand stärka
mångfalden och skogarnas sociala värden, ett skötselarbete som behöver ske kontinuerligt. Under
2020 har inga planerade skötselinsatser i skogen kunnat genomföras på grund av neddragningar i
budget.
En viktig del av avdelningens naturvårdsarbete berör förvaltningen av Granåsens naturreservat som
är ett mycket uppskattat och välanvänt rekreationsområde. Åtgärder har bland annat omfattat
nedtagning av träd angripna av granbarkborre, röjning av den invasiva arten häggmispel, underhåll av
anordningar, slåtter längs med elljusspåret, städning av området, skötselråd mm.
Naturvårdsförvaltningen av området sker i samverkan med Upplandsstiftelsen som enligt avtal också
står för en del av förvaltningskostnaden. Utöver kostnader för naturvårdsförvaltning så bidrar även
tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen till områdets skötsel genom underhåll av
byggnader, parkeringar, sophämtning och stöttning till föreningslivet.

Handlingsplan
för miljöstrategin år 2017-2020

Inriktning: Fossilbränslefri kommun
Målsättning: Effektivisera och minska energiförbrukningen i fastigheter och transporter
Åtgärdspaket 2017-2020 för minskad energianvändning i kommunen
Åtgärd

Ansvar

År

Resursbehov

Uppföljning

Genomför fastighetsinspirationsdagar med tema energi
för erfarenhetsutbyte.

Fastighetsenheten

2017-2018

Inom budget

Utfört eller inte?
Utfört – i samarbete
med HåboHus.

Erbjud anställda årsbiljett för kollektivtrafik mot
nettolöneväxling.

Personalavdelningen

2017

Inom budget

Använd kommande ”solkarta” som underlag för att
bedöma möjliga framtida investeringar i solceller.

Fastighetsenheten

2017-2018

Inom budget

Vid nybyggnation ska egenproducerad energi till
exempel solceller finnas.

Fastighetsenheten

2017-2020

2017 – Ej budgeterat

Genomför successiv uppföljning av och särskilj
fastighets- och verksamhetsel.

Fastighetsenheten

2017-2020

Inom budget

Infört eller inte?
Inte via kommunen men
via ordinarie
försäljningsställe.
Utfört eller inte?
Utfört - ligger till grund
för kommande
installationer av
solceller.
Årlig procentuell
ökning av
egenproducerad energi.
Finns ingen
procentsats.
Uppföljning? Kan man
särskilja fastighets- och
verksamhetsel?
Ja, vid två objekt.

Inför bilpool som kan om möjligt samnyttjas mellan
personal och invånare.

Samtliga
verksamheter

2017-2020

Beroende på lösning men
inom budget. Effektivare
nyttjande = lägre
totalkostnad för kommunen.

Infört eller inte?
Inte infört ännu.
Upphandlas 2021 –
pågår just nu.

Informera brukare som vistas i kommunens lokaler om
hur de kan spara energi.

Fastighetsenheten,
Energi- och
klimatrådgivningen

2017-2020

Inom budget

Har information gått ut?
Information har gått ut
under åren via
kommunens Intranät.

Byt ut direktverkande el till mer miljövänliga och
2021-04-25
kostnadseffektiva
alternativ där förnyelsebara
energikällor så som sol prioriteras.

Fastighetsenheten

2017-2020

Inom budget

Andel direktverkande
el.
Finns i liten
utsträckning.

2018-2020 Inom budget

Inriktning: Fossilbränslefri kommun
Målsättning: Effektivisera och minska energiförbrukningen i fastigheter och transporter
Åtgärdspaket 2017-2020 för minskad energianvändning i kommunen
Åtgärd

Ansvar

År

Resursbehov

Vid inköp/leasing av nya fordon ska miljöklassade
fordon väljas. Undantag måste motiveras.

Samtliga
verksamheter

2017-2020

Inom budget

Byt successivt ut belysning till mer energieffektiv
teknik.

Fastighetsenheten,
Gatu- och
parkenheten

2017-2020

Inom budget

Använd ”miljövänlig så kallad grön asfalt” vid
underhållsbeläggningsarbete där det är möjligt.

Gatu- och
parkenheten

2017-2020

Inom budget

Uppföljning
Andel miljöfordon.
2020 41 %
2019 43 %
2018 38 %
2017 43 %
Hur mycket är
utbytt?
2020 ca 75% av
gatubelysningen är
LED.
Inom fastighet byts
belysning till LED
vid renoveringar
vid utgången av
2020 bedöms 60%
vara utbytt.
Hur stor andel av
underhållsbeläggnin
gsarbetet är gjort
med ”miljövänlig
asfalt”.
Nuvarande
entreprenörs asfalt
är klimatneutral
och därmed är 100
% av den asfalt vi
använder ”grön”.

Inriktning: Giftfri och resurseffektiv kommun
Målsättning: 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
Åtgärdspaket 2017-2020 för ökad källsorteringen i kommunen

Åtgärd

Ansvar

År

Resursbehov

Säkerställ källsorteringsmöjligheter i samtliga
verksamheter/fastigheter.

Samtliga verksamheter

Klart 2020

Inom budget

Utveckla möjligheterna för hushållsnära återvinning.

Avfallsenheten, Planoch exploateringsavd.

Klart 2020

Inom budget

Informera internt och externt om hur källsorteringen
kan öka och mängden avfall minska.

Fastighetseneheten,
Avfallsenheten

2017-2020

Inom budget

Inkludera och utveckla källsortering som en pedagogisk
del i förskolan/skolan. Källsortera med barnen.

Skolförvaltningen

2017-2020

Inom budget

Delta i Håll Sverige Rent:s skräpplockarkampanj.

Plan- och
exploateringsavd.,
Gatu- och parkenheten,
Skolförvaltningen

2017-2020

Inom budget

Minska matsvinnet i våra skolor och förskolor.

Kostenheten

2017-2020

Inom budget

Öka återvinningen av byggnads- och rivningsmaterial i Fastighetsenheten
kommunens investeringsprojekt.

2017-2020

Inom budget

Skapa en plats för masshantering för att minska
transporter och öka återanvändningen.

2018-2020

Utanför budget

2021-04-25

Gatu- och parkenheten

Uppföljning
Har mängden avfall till
förbränning minskat?
Ja, den insamlade mängden
restavfall för perioden Q1 2021
jämfört med Q1 2020 har minskat
markant, med motsvarande 50
kg/inv. och år.
Visuellt på karta. Avstånd boende
<-> station.
Införande av fyrfackssystem.

Har information gått ut?
Information har gått ut internt och
externt. På intranätet, sociala
medier, på Håbo.se, på
återvinningscentralen, i Bålsta
centrum.
Källsorterar alla verksamheter
eller inte?
Ja.
Deltagit eller inte?
2020: 896 deltagare
2019: 1152 deltagare
2018: 450 deltagare
2017: 1438 deltagare
Minskat matavfall i kg.
Ingen minskning kan visas i kg.
Under åren har vi arbetat för att
få fullständiga underlag.
Andel återvunnet material.
material.
Ingen andel kan redovisas.
Finns plats eller ej?
Ingen plats finns.

Inriktning: Naturmiljöer med mångfald
Målsättning: 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
Åtgärdspaket 2017-2020 för ökad andel skyddad natur i kommunen

Åtgärd

Ansvar

År

Resursbehov

Uppföljning

Genomför grundläggande miljöutbildning med syftet
att öka kunskapen om våra natur- och vattenmiljöer.

Samtliga
verksamheter

2017-2020

Inom budget

Genomfört eller inte?
Genomfört 2019 för 6
verksamheter.

Genomför strandinventering för att öka vår kunskap
om våra strandmiljöer.

Bygg- och
miljöförvaltningen,
Plan- och
exploateringsavd.
Håbo Marknads AB,
Plan- och
exploateringsavd.
Kultur- och
livsmiljö,
Gatu- och
parkenheten
Plan- och
exploateringsavd.

2018

Utanför budget,
konsultstöd behövs

Genomfört eller inte?
Genomfört.

2017-2020

Utanför budget

Antal smultronställen.

Klart 2020

Utanför budget,
konsultstöd behövs

Bygg- och
miljöförvaltningen,
Plan- och
exploateringsavd.
Plan- och
exploateringsavd.,
Gatu- och
parkenheten

2017-2020

Inom budget

2017-2020

Utanför budget,
konsultstöd behövs

Utveckla ”Smultronställen”. Identifiera och tillskapa
fler.

Skydda någon/några av de mest värdefulla områdena
som finns utpekade i Naturvårdsplanen, exempelvis i
form av naturreservat.
Informera internt och externt med syftet att öka
kunskapen om våra natur- och vattenmiljöer.
Ta fram en grönstrukturplan.

2021-04-25

Frösundaviks strandpark
med omgivningar har
antagits som
Smultronställe.
Områden som är
skyddade. Ökad areal
skyddad mark.
Arealen skyddad mark har
inte ökat 2017-2020.
Har information gått ut?
Ja.
Finns plan eller inte?

Ja, förslag finns
framtaget.

Inriktning: Naturmiljöer med mångfald
Målsättning: Tillgodose människors rätt till och behov av gröna miljöer, särskilt tätortsnära natur och möjliggöra för rörligt friluftsliv och
rekreation.
Åtgärdspaket 2017-2020 för bättre förutsättningar för gång- och cykel i kommunen
Åtgärd
Utred hur kommunen kan uppmuntra anställda att
cykla till/från jobbet och cykla i tjänsten.

Ta fram en metod för hur vattnet kan tillgängliggöras i
Bålsta och Skokloster med strandpromenader, spänger
eller liknande.

Ansvar
Personalavdelningen

Plan- och
exploateringsavd.,
Gatu- och
parkenheten,
Kultur- och
livsmiljö
Ta fram en strategi/plan för hur Håbo kommun ska öka Plan- och
cykelanvändningen i kommunen.
exploateringsavd.,
Gatu- och
parkenheten,
Kultur- och
livsmiljö,
Håbo marknads AB

År

Resursbehov

2017

Inom budget

2017-2018

Utanför budget, görs med
fördel i samband med
exploatering

2018

Utanför budget,
konsultstöd behövs

Uppföljning
Premieras cyklister
i likhet med
bilister?
Nej, men
kommunanställda
erbjuds cykel via
bruttolöneavdrag.
Har det tagits fram
eller inte?
Ja, inom
grönstrukturprogra
mmet.
Har en
cykelplan/strategi
tagits fram eller
inte?
Ja, cykelsstrategi är
antagen och
riktlinjer är
framtagna.

Nationella och regionala miljökvalitetsmål

Miljöstrategi

för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun

Kommunövergripande handlingsplan
Prioriterade åtgärder (4 år framåt)

Socialförvaltningens
åtgärder

Kommunstyrelsens
förvaltnings
åtgärder

Bygg- och
miljöförvaltningens
åtgärder

Barn- och
utbildningsförvaltningens åtgärder

Håbohus AB åtgärder

Håbo Marknads AB
åtgärder

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-26

Ärende 20

Kommunstyrelsen

§ 115

Dnr 2021/00121

Utredning av införandet av frukost inför skoldag
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige flyttar uppdrag gällande utreda införandet av frukost
inför skoldag från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-09 § 169 att uppdra barn- och
utbildningsnämnden att utreda införande av frukost inför skoldag.
Då utredningen inte har varit möjlig att genomföra under 2020 på grund av
Covid-19 samt att kostenheten sedan årsskiftet 2020/2021 nu tillhör
kommunstyrelsen, så föreslår barn- och utbildningsnämnden att uppdraget
flyttas från barn- och utbildningsnämndens uppdragslista till
kommunstyrelsen. Samråd gällande uppdraget har skett mellan
förvaltningschef för barn- och utbildningsnämnden och chef för centralt stöd
och service, där samtliga är överens om att uppdraget ska flyttas.
Beslutsunderlag
KSAU 2021-04-12 § 99
Beslut från Barn- och utbildningsnämnden
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.
______________

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

1(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-12
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 99

Dnr 2021/00121

Utredning av införandet av frukost inför skoldag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige flyttar uppdrag gällande utreda införandet av frukost
inför skoldag från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-09 § 169 att uppdra barn- och
utbildningsnämnden att utreda införande av frukost inför skoldag.
Då utredningen inte har varit möjlig att genomföra under 2020 på grund av
Covid-19 samt att kostenheten sedan årsskiftet 2020/2021 nu tillhör
kommunstyrelsen, så föreslår barn- och utbildningsnämnden att uppdraget
flyttas från barn- och utbildningsnämndens uppdragslista till
kommunstyrelsen. Samråd gällande uppdraget har skett mellan
förvaltningschef för barn- och utbildningsnämnden och chef för centralt stöd
och service, där samtliga är överens om att uppdraget ska flyttas.
Beslutsunderlag
Beslut från Barn- och utbildningsnämnden
Förslag till beslut på sammanträdet
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller barnoch utbildningsnämndens förslag till beslut och finner att så sker.
______________

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

1(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-24
Barn- och utbildningsnämnden

BOU § 28

Dnr 2020/00012

Utredning av införandet av frukost inför skoldag
Beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige flyttar
uppdrag gällande utreda införandet av frukost inför skoldag från barnoch utbildningsnämnden till kommunstyrelsen.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-09 § 169 att uppdra barn- och utbildningsnämnden att utreda införande av frukost inför skoldag.
Då utredningen inte har varit möjlig att genomföra under 2020 på grund av
Covid-19 samt att kostenheten sedan årsskiftet 2020/2021 nu tillhör kommunstyrelsen, så föreslår barn- och utbildningsnämnden att uppdraget flyttas
från barn- och utbildningsnämndens uppdragslista till kommunstyrelsen.
Samråd gällande uppdraget har skett mellan förvaltningschef för barn- och
utbildningsnämnden och chef för centralt stöd och service, där samtliga är
överens om att uppdraget ska flyttas.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse, 2021-02-01, BOU 2020/00012 nr 60701

______________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Förvaltningens ledningsgrupp
Kostchef

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-26
Kommunstyrelsen

Ärende 21

§ 94

Dnr 2021/00072

Arbetsmiljöpolicy, riktlinjer för systematiskt
arbetsmiljöarbete och riktlinjer för straffansvar och
uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige antar Arbetsmiljöpolicy KS 2021/00072 nr 99790
2. Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete
KS 2021/00072 nr 99791
3. Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för straffansvar och
uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter KS 2021/00072 nr 99792
4. Kommunfullmäktige upphäver Medarbetarpolicy KS 2018/00753 nr
92999
Sammanfattning
Personalavdelningen har gjort en översyn av Håbo kommuns gällande
styrdokument inom personal- och arbetsmiljöområdet och konstaterar att det
saknas flertalet styrdokument alternativt att befintliga dokument på området
behöver revideras.
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete AFS
2001:1 ska det finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur
arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet ska vara för att ohälsa och
olycksfall i arbetet ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö
uppnås. Håbo kommun saknar idag en arbetsmiljöpolicy.
Kommunfullmäktige har därför att anta en arbetsmiljöpolicy. Policyn ska
underlätta för alla anställda i Håbo kommun att arbeta aktivt med
arbetsmiljön.
Vidare ska det finnas riktlinjer som beskriver hur det systematiska
arbetsmiljöarbetet ska gå till. Enligt 2 § i Reglemente för Håbo kommuns
nämnder ansvarar varje nämnd för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom
sitt respektive ansvarsområde. Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete
samt Riktlinjer för straffansvar och uppgiftsfördelning av
arbetsmiljöuppgifter syftar till en enhetlig hantering av det systematiska
arbetsmiljöarbetet inom samtliga kommunens nämnder och förvaltningar.
Arbetsmiljöpolicyn med därtill tillhörande riktlinjer kommer kompletteras
med ett flertal riktlinjer och regler inom personal- och arbetsmiljöområdet
under 2021. Det rör t ex riktlinjer för rehabilitering, alkohol och droger,
diskriminering och kränkande särbehandling. Dessa riktlinjer är omfattande
och kan även snabbt komma att behöva antas eller revideras utifrån ny eller
ändrad lagstiftning. För att effektivisera antagandeprocessen kring dessa
JUSTERARE

EXPEDIERAD
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UTDRAGSBESTYRKNING
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-26
Kommunstyrelsen

styrdokument föreslår förvaltningen att antagandet av framtida och
komplettering av befintliga riktlinjer inom personal- och arbetsmiljöområdet
delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beslutsunderlag
KSAU 2021-04-12 § 78
Tjänsteskrivelse
Arbetsmiljöpolicy KS 2021/00072 nr 99790
Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete KS 2021/00072 nr 99791
Riktlinjer för straffansvar och uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter
KS 2021/00072 nr 99792
Förslag till beslut på sammanträdet
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Fred Rydberg (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Christian Nordberg (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Kjell Dufvenberg (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.
Protokollsanteckning
Michael Rubbestad (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
En arbetsmiljöpolicy är ett centralt ledningsverktyg där kommunens
övergripande målsättning och viljeinriktning med arbetsmiljön ska
tydliggöras. Sverigedemokraterna menar att den föreslagna
arbetsmiljöpolicyn ligger på en absolut miniminivå utifrån vad
lagstiftningen kräver. Sverigedemokraterna väljer dock att bifalla förslag
till beslut med tillägget att det framgent är av yttersta vikt att en
ambitionshöjning av arbetsmiljöpolicyns innehåll kommer till stånd.
För Sverigedemokraterna i Håbo
Owe Fröjd (Båp) lämnar följande protokollsanteckning:
Då det framkommit stora brister inom detta området, samt att dessa
dokument verkar ha stor brister, så avvaktar vi med förslag till beslut tills
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-26
Kommunstyrelsen

tillsynen från Arbetsmiljöverket med anledning av KPMG,s utredning, SSR
och Bålstapartiets anmälan om arbetsmiljön är klar.
Återkommer i frågan på KF, om detta är klart.
Agneta Hägglund (S) lämnar följande protokollsanteckning:
Jag vill lämna följande kommentarer till ärendet angående
arbetsmiljöpolicy, riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete.
Jag saknar kommentarer/ synpunkter/ krav från våra fackliga
organisationer på dokumenten. De är företrädare för medarbetarna och jag
ser allvarligt på att det inte finns med något protokoll från Komsam i
ärendet.
Jag efterlyser också en sammanfattning från medarbetarenkäten vilket kan
påverka innehållet i policyn.
Eftersom Håbo kommun har blivit anmäld till Arbetsmiljöverket så är det
värdefullt att invänta svar från AMV för att ev komplettera dokumenten
Avser att återkomma med ytterligare synpunkter till fullmäktige.
Socialdemokraterna i kommunstyrelsen / Agneta Hägglund

______________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-12
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 78

Dnr 2021/00072

Arbetsmiljöpolicy, riktlinjer för systematiskt
arbetsmiljöarbete och riktlinjer för straffansvar och
uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige antar Arbetsmiljöpolicy KS 2021/00072 nr 99790
2. Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete
KS 2021/00072 nr 99791
3. Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för straffansvar och
uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter KS 2021/00072 nr 99792
4. Kommunfullmäktige upphäver Medarbetarpolicy KS 2018/00753 nr
92999
Sammanfattning
Personalavdelningen har gjort en översyn av Håbo kommuns gällande
styrdokument inom personal- och arbetsmiljöområdet och konstaterar att det
saknas flertalet styrdokument alternativt att befintliga dokument på området
behöver revideras.
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete AFS
2001:1 ska det finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur
arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet ska vara för att ohälsa och
olycksfall i arbetet ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö
uppnås. Håbo kommun saknar idag en arbetsmiljöpolicy.
Kommunfullmäktige har därför att anta en arbetsmiljöpolicy. Policyn ska
underlätta för alla anställda i Håbo kommun att arbeta aktivt med
arbetsmiljön.
Vidare ska det finnas riktlinjer som beskriver hur det systematiska
arbetsmiljöarbetet ska gå till. Enligt 2 § i Reglemente för Håbo kommuns
nämnder ansvarar varje nämnd för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom
sitt respektive ansvarsområde. Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete
samt Riktlinjer för straffansvar och uppgiftsfördelning av
arbetsmiljöuppgifter syftar till en enhetlig hantering av det systematiska
arbetsmiljöarbetet inom samtliga kommunens nämnder och förvaltningar.
Arbetsmiljöpolicyn med därtill tillhörande riktlinjer kommer kompletteras
med ett flertal riktlinjer och regler inom personal- och arbetsmiljöområdet
under 2021. Det rör t ex riktlinjer för rehabilitering, alkohol och droger,
diskriminering och kränkande särbehandling. Dessa riktlinjer är omfattande
och kan även snabbt komma att behöva antas eller revideras utifrån ny eller
ändrad lagstiftning. För att effektivisera antagandeprocessen kring dessa
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-12
Kommunstyrelsens
arbetsutskott

styrdokument föreslår förvaltningen att antagandet av framtida och
komplettering av befintliga riktlinjer inom personal- och arbetsmiljöområdet
delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Arbetsmiljöpolicy KS 2021/00072 nr 99790
Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete KS 2021/00072 nr 99791
Riktlinjer för straffansvar och uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter
KS 2021/00072 nr 99792
Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Hägglund (S) yrkar avslag till punkt 5 i förvaltningens förslag till
beslut.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller
förvaltningens förslag till beslut, punkterna 1-4, och finner att så sker.
Ordförande frågar därefter om arbetsutskottet avslår förvaltningens förslag
till beslut, punkt 5, och finner att så sker.
______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-02-11

1(2)
Vår beteckning

KS 2021/00072 nr 99691

Kommunstyrelsens förvaltning
Personalavdelningen
Lina Torsner, HR-specialist
0171-53894
lina.torsner@habo.se

Arbetsmiljöpolicy, riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete
och riktlinjer för straffansvar och uppgiftsfördelning av
arbetsmiljöuppgifter
Förslag till beslut till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige antar Arbetsmiljöpolicy KS 2021/00072 nr 99790
2. Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete
KS 2021/00072 nr 99791
3. Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för straffansvar och
uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter KS 2021/00072 nr 99792
4. Kommunfullmäktige upphäver Medarbetarpolicy KS 2018/00753 nr
92999
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen delegerar ansvaret för antagande och revidering av
riktlinjer och regler inom personal- och arbetsmiljöområdet till
kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanfattning

Personalavdelningen har gjort en översyn av Håbo kommuns gällande
styrdokument inom personal- och arbetsmiljöområdet och konstaterar att det
saknas flertalet styrdokument alternativt att befintliga dokument på området
behöver revideras.
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete AFS
2001:1 ska det finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur
arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet ska vara för att ohälsa och
olycksfall i arbetet ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö
uppnås. Håbo kommun saknar idag en arbetsmiljöpolicy.
Kommunfullmäktige har därför att anta en arbetsmiljöpolicy. Policyn ska
underlätta för alla anställda i Håbo kommun att arbeta aktivt med
arbetsmiljön.
Vidare ska det finnas riktlinjer som beskriver hur det systematiska
arbetsmiljöarbetet ska gå till. Enligt 2 § i Reglemente för Håbo kommuns
nämnder ansvarar varje nämnd för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom
sitt respektive ansvarsområde. Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete
samt Riktlinjer för straffansvar och uppgiftsfördelning av
arbetsmiljöuppgifter syftar till en enhetlig hantering av det systematiska
arbetsmiljöarbetet inom samtliga kommunens nämnder och förvaltningar.
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Arbetsmiljöpolicyn med därtill tillhörande riktlinjer kommer kompletteras
med ett flertal riktlinjer och regler inom personal- och arbetsmiljöområdet
under 2021. Det rör t ex riktlinjer för rehabilitering, alkohol och droger,
diskriminering och kränkande särbehandling. Dessa riktlinjer är omfattande
och kan även snabbt komma att behöva antas eller revideras utifrån ny eller
ändrad lagstiftning. För att effektivisera antagandeprocessen kring dessa
styrdokument föreslår förvaltningen att antagandet av framtida och
komplettering av befintliga riktlinjer inom personal- och arbetsmiljöområdet
delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Inom ram

Barnperspektivet

Inte aktuellt

Näringslivsperspektivet

Inte aktuellt

Uppföljning

I samband med kommunens styrdokumentöversyn
Beslutsunderlag

– Arbetsmiljöpolicy KS 2021/00072 nr 99790
– Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete KS 2021/00072 nr 99791
– Riktlinjer för straffansvar och uppgiftsfördelning av
arbetsmiljöuppgifter KS 2021/00072 nr 99792
__________

Beslut skickas till

Samtliga nämnder och förvaltningar
Kommundirektör
Personalchef

Vår beteckning

KS 2021/00072 nr 99691

Arbetsmiljöpolicy

Antaget av

"[Ange vilken politisk instans som antagit styrdokumentet]"

Antaget

"[Ange datum och § för antagande]"

Giltighetstid

Tillsvidare

Dokumentansvarig

Personalchef

Håbo kommuns styrdokumentshierarki

Diarienummer

KS 2021/00072 nr 99790

Gäller för

Förtroendevalda, chefer, medarbetare, elever och andra
verksamma aktörer i Håbo kommun.

Tidpunkt för
aktualitetsprövning

-

Ersätter tidigare versioner Medarbetarpolicy KS 2018/00753 nr 92999
Relaterade styrdokument Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete KS 2021/00072 nr
99791, Riktlinjer för straffansvar och uppgiftsfördelning av
arbetsmiljöuppgifter KS 2021/00072 nr 99792

POLICY
Datum

2021-03-23
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Vår beteckning

KS 2021/00072 nr 99790

Arbetsmiljöpolicy
Innehåll
Håbo kommuns styrdokumentshierarki

2

Arbetsmiljöpolicy

3

1.

Inledning

4

2.

Syfte

4

3.

Avgränsning

4

4.

Mål

4

5.

Ansvarsfördelning

4

6.

Arbetsmiljörelaterade riktlinjer i Håbo kommun

4

POLICY
Datum

2021-03-23

1.

4(4)
Vår beteckning

KS 2021/00072 nr 99790

Inledning

I Håbo kommun är arbetsmiljön en viktig strategisk fråga där kommunen ska vara en
attraktiv arbetsgivare. Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete är grunden för att attrahera,
behålla och utveckla medarbetare.
Den goda arbetsmiljön och det positiva arbetsklimatet är en förutsättning för att medarbetare
och chefer ska kunna prestera i sina olika roller, så att kommunen når sina uppsatta mål och
levererar en hög service gentemot Håbo kommuns invånare, besökare och företag.
2.

Syfte

Håbo kommuns arbetsmiljöpolicy syftar till att med god marginal uppfylla de krav som
ställs i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
Kommunen ska arbeta systematiskt och förebyggande för att säkerställa en tillfredsställande
arbetsmiljö som inte utsätter våra medarbetare för ohälsa eller olycksfall.
3.

Avgränsning

Arbetsmiljöpolicyn gäller för förtroendevalda, chefer, medarbetare, elever och andra
verksamma aktörer i Håbo kommun.
4.

Mål

Målet med arbetsmiljöpolicyn är att skapa och upprätthålla en god arbetsmiljö som främjar
hälsa, säkerhet och prestation för samtliga medarbetare. Ingen medarbetare, chef eller elev
ska lida skada eller ohälsa till följd av sin anställning och vistelse i Håbo kommun.
I Håbo kommun råder en rökfri arbetsmiljö och arbetstid. Arbetsmiljön i Håbo kommun ska
vara fri från alkohol, droger, diskriminering, kränkande särbehandling och bidra till väl
fungerande verksamheter och ett långsiktigt hållbart arbetsliv.
5.

Ansvarsfördelning

Alla som verkar i Håbo kommun (politiker, chefer, medarbetare, skyddsombud) är varandras
arbetsmiljö och har ett gemensamt ansvar för att aktivt medverka till en god arbetsmiljö.
Chefer och skyddsombud ska arbeta tillsammans med målet att säkerställa en trygg, säker
och effektiv verksamhet.
Kommunfullmäktige är den formella arbetsgivaren och är därmed ytterst ansvarig för
arbetsmiljön för samtliga anställda inom sin organisation. Arbetsmiljöuppgifterna delegeras
från kommunfullmäktige till respektive nämnd/bolagsstyrelse och vidare ner till
förvaltningschef/VD. Förvaltningschef/VD ska i sin tur delegera arbetsmiljöuppgifterna
vidare till verksamhetschef och enhetschef.
6.

Arbetsmiljörelaterade riktlinjer i Håbo kommun

Arbetsmiljöarbetet består av många olika delar. För att skapa tydlighet kring Håbo kommuns
och lagstiftarens förväntningar på kommunens chefer och medarbetare ansvarar
personalavdelningen för att upprätta, revidera och utveckla kompletterande riktlinjer och
rutiner inom arbetsmiljöområdet. Dessa riktlinjer beslutar KSAU för och framgår av
kommunens arbetsmiljöhandbok.

RIKTLINJER FÖR

Systematiskt
arbetsmiljöarbete

Antaget av

"[Ange vilken politisk instans som antagit styrdokumentet]"

Antaget

"[Ange datum och § för antagande]"

Giltighetstid

Tillsvidare

Dokumentansvarig

Personalchef

Håbo kommuns styrdokumentshierarki

Diarienummer

KS 2021/00072 nr 99791

Gäller för

Samtliga nämnder och verksamheter i Håbo kommun

Tidpunkt för
aktualitetsprövning

-

Ersätter tidigare versioner Relaterade styrdokument Arbetsmiljöpolicy KS 2021/00072 nr 99790, Riktlinjer för
straffansvar och uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter KS
2021/00072 nr 99792

RIKTLINJER
Datum

2021-03-23

3(8)
Vår beteckning

KS 2021/00072 nr 99791

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete
Innehåll
Håbo kommuns styrdokumentshierarki

2

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

3

1.

Inledning

4

2.

Syfte

4

3.

Avgränsning

4

4.

Vad består det systematiska arbetsmiljöarbetet av?

4

4.1

Det löpande systematiska arbetsmiljöarbetet

4

4.2

Det årliga systematiska arbetsmiljöarbetet

4

SAM-snurrans olika moment

5

5.1

Undersöka

5

5.2

Riskbedöma

6

5.3

Åtgärda

6

5.4

Kontrollera

6

6.

Samverkan och arbetsmiljö

6

7.

Årlig uppföljning

7

8.

Anmälan av olycksfall och tillbud

7

9.

Dokumentation

7

10.

Roller i arbetsmiljöarbetet i Håbo kommun

7

10.1

Arbetsgivaren (närmaste chef)

7

10.2

Medarbetare

7

10.3

Skyddsombudet

8

10.4

Företagshälsovården

8

5.
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2021-03-23

1.
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Vår beteckning

KS 2021/00072 nr 99791

Inledning

Systematiskt arbetsmiljöarbete är ett ledningssystem för hur arbetsgivaren ska arbeta för att
leva upp till arbetsmiljölagen. Samtliga förvaltningar, verksamheter och chefer med sina
arbetsplatser och medarbetare i Håbo kommun ska arbeta utifrån Riktlinjen för det
systematiska arbetsmiljöarbetet för att säkerställa att kommunen följer arbetsmiljölagen och
arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) samt når
målen som framgår i Håbo kommuns arbetsmiljöpolicy.
I Håbo kommun är det alltid närmaste chef som är ansvarig för det löpande och årliga
systematiska arbetsmiljöarbetet.
2.

Syfte

Riktlinjer för det systematiska arbetsmiljöarbetet syftar till en enhetlig hantering av det
systematiska arbetsmiljöarbetet inom samtliga kommunens nämnder och verksamheter.
3.

Avgränsning

Riktlinjer för det systematiska arbetsmiljöarbetet gäller för samtliga nämnder och
förvaltningar i Håbo kommun.
4.

Vad består det systematiska arbetsmiljöarbetet av?

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att chef tillsammans med medarbetarna och
skyddsombud arbetar systematiskt med att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp
verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och för att en i
övrigt tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.
Håbo kommun delar in det systematiska arbetsmiljöarbetet i två olika block; (1) det löpande
systematiska arbetsmiljöarbetet samt (2) det årliga systematiska arbetsmiljöarbetet.
4.1

Det löpande systematiska arbetsmiljöarbetet

Det löpande systematiska arbetsmiljöarbetet syftar till chefens ansvar att löpande ha koll
på och säkerställa arbetsmiljön i det dagliga arbetet. För chefer innebär detta att ständigt
bedöma pågående och nytillkomna arbetsuppgifter och arbetssätt utifrån ett
arbetsmiljöperspektiv.
Ska exempelvis en ny maskin eller ett nytt arbetssätt introduceras behöver arbetsmiljön säkerställas
genom exempelvis kompetenshöjande insatser, skriftliga rutiner och/eller andra anpassningar för att
arbetet med den nya maskinen eller arbetssättet tas i bruk på ett för människan säkert vis.

4.2

Det årliga systematiska arbetsmiljöarbetet

Utöver det löpande systematiska arbetsmiljöarbetet ansvarar respektive chef för att en
gång per år genomföra en större översyn av arbetsmiljön inom följande fyra områden.

RIKTLINJER
Datum

2021-03-23
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Vår beteckning

KS 2021/00072 nr 99791



Fysiska arbetsmiljön (inklusive brandskydd)



Psykosocial, social och organisatorisk arbetsmiljö (OSA)



Antidiskriminering (diskrimineringslagens krav på arbetsgivare)



Stifta hälsomål för arbetsplatsen

Dessa fyra områden framgår av årshjulet för systematiskt arbetsmiljöarbete som
personalavdelningen ansvarar för. De fyra områdena ska undersökas separat från
varandra och ska därmed inte slås ihop, detta på grund av att riskerna som undersöks
skiljer sig markant åt.
De fyra områdena ska följa processen enligt SAM-snurran.
5.

SAM-snurrans olika moment

Det löpande och det årliga systematiska arbetsmiljöarbetet syftar till att säkerställa
arbetsmiljöpolicyns mål om en god arbetsmiljö. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en
kontinuerlig process med fyra återkommande aktiviteter:

1. Undersökning och kartläggning av arbetsmiljön
2. Bedömning av riskerna
3. Handlingsplan och Åtgärd av riskerna
4. Kontroll och uppföljning om åtgärderna har fungerat

5.1

Undersöka

Undersökning av arbetsmiljön behövs regelbundet. Vilken undersökningsmetod som
används beror på vilket område som ska undersökas. Rutiner ska finnas på den enskilda
arbetsplatsen. Exempel på sätt att undersöka arbetsmiljön är:
 Dialog om arbetsmiljön sker under Samverkan, APT och under medarbetarsamtalet
 Mätningar av olika slag
 Fysisk- samt organisatorisk och social arbetsmiljörond
 Intervjuer och enkäter av olika slag
Planering för hur undersökningen ska genomföras görs tillsammans med skyddsombud.
.
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Riskbedöma

Efter att arbetsplatsen har genomfört undersökningen inom valt område är nästa steg att
bedöma de eventuella risker som undersökningen funnit. Riskbedömningen utgår ifrån
skada och ohälsa kopplat till människan och görs alltid utifrån aspekterna:
 hur stor sannolikheten är att risken inträffar samt
 hur svår konsekvensen blir ifall det händer.
De risker som både har hög sannolikhet att inträffa och kan leda till svåra konsekvenser
är allvarliga och ska åtgärdas i första hand.
Riskbedömningar ska alltid dokumenteras skriftligt och görs av chef och skyddsombud
tillsammans.
Under riskbedömningen kan det uppstå frågetecken och därmed anledning till att utföra
ytterligare undersökning för att kunna göra en korrekt bedömning av riskerna.
5.3

Åtgärda

Utifrån undersökning och riskbedömning bestäms hur de risker som framkommit ska
åtgärdas. Det som inte kan åtgärdas omedelbart ska föras in i en handlingsplan. Chef
och skyddsombud upprättar denna handlingsplan tillsammans. En handlingsplan ska
innehålla:
 Vilka risker som finns
 Vad som ska göras
 Vem som ska göra det
 När det ska vara klart
Uppdagas en risk som direkt utgör en fara för hälsa och liv ska den stoppas till dess att
åtgärden är genomförd.
Åtgärder kan exempelvis vara att skriva fram en arbetsplatsrutin, installera en
skyddsanordning, förändra arbetssätt, förändra arbetsorganisationen eller implementera
ett nytt system.
5.4

Kontrollera

Med utgångspunkt i de handlingsplaner som gjorts, kontrolleras att åtgärderna som
blivit planerade är genomförda. Det är viktigt att kontrollera att åtgärderna har hjälpt,
om inte behövs en ny handlingsplan. Uppföljningen sker först på arbetsplatsträff och i
närmaste samverkansgrupp.
6.

Samverkan och arbetsmiljö

Samverkan utgör en förutsättning för ett effektivt arbetsmiljöarbete. I Håbo kommun
regleras formerna för samverkan i kommunens samverkansavtal. Samverkansgrupperna är
tillika skyddskommitté vilket gör att resultatet av allt arbetsmiljöarbete löpande ska
rapporteras och behandlas i närmaste och överordnad samverkansgrupp, för att skapa
samsyn för arbetet framöver.
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Utöver uppdagade risker, riskbedömningar och åtgärdsplaner, ska väsentliga
personalförhållande så som personalomsättning, sjukfrånvaro, tillbud och arbetsskador
behandlas i samverkansgrupperna.
7.

Årlig uppföljning

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska följas upp årligen. Det innebär att man kontrollerar
att de krav som ställs i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) följs
och att arbetsmiljöarbetet ger resultat och leder till en bättre arbetsmiljö inom respektive
förvaltning. Uppföljningen dokumenteras skriftligen på samtliga chefsnivåer.
Uppföljningen ska sammanställas på förvaltningsnivå och rapporteras i respektive
samverkansgrupp (FSG) och därifrån vidare till nämnd. Rapportering av det systematiska
arbetsmiljöarbetet ingår som en del i nämndens verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.
8.

Anmälan av olycksfall och tillbud

Om någon på arbetsplatsen drabbas av en olycka eller ett tillbud är det viktigt att det anmäls
till närmaste chef så snart som möjligt, detta gäller samtliga olycksfall och tillbud. Tänk på
att även rapportera incidenter som rör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (till
exempel hög arbetsbelastning, kränkningar eller konflikter). Anledningen till att tillbud ska
rapporteras är för att vi ska upptäcka och förebygga risker i vår arbetsmiljö som kan leda till
skador eller olyckor.
I Håbo kommun ska rapportering och hantering av tillbud och olycksfall ske genom ett
webbaserat system. Vissa olycksfall och tillbud måste vi som arbetsgivare anmäla till
Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan.
9.

Dokumentation

Dokumentation krävs för att kunna planera och följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet
på ett bra sätt. Dokumentation sker i avsedda IT-system. Olycksfall- och
tillbudsrapportering, risker, riskbedömningar, handlingsplaner och instruktioner om
allvarliga risker ska alltid dokumenteras skriftligt och diarieföras, liksom den årliga
uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
10.

Roller i arbetsmiljöarbetet i Håbo kommun

I Håbo kommun samarbetar följande roller i arbetsmiljöarbetet:
10.1

Arbetsgivaren (närmaste chef)

10.2

Medarbetare

Arbetsgivaren (närmaste chef) är ytterst ansvarig för arbetsmiljön och är den som leder
det systematiska arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsmiljölagen, arbetsmiljöpolicyns mål
med tillhörande riktlinjer. Som chef ska du samarbeta med medarbetare, skyddsombud,
arbetsplatsombud samt företagshälsovård i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Medarbetare ska aktivt medverka i arbetsmiljöarbetet genom att följa kommunens
arbetsmiljöpolicy, relaterade riktlinjer och arbetsplatsens rutiner samt rapportera in
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tillbud och arbetsskador. Som medarbetare är du dina kollegors arbetsmiljö och agerar
som en ambassadör som kollega.
10.3

Skyddsombudet

10.4

Företagshälsovården

Skyddsombudet är en medarbetare som är utsedd av arbetstagarorganisationen på
arbetsplatsen utifrån arbetsmiljölagen (AML) och företräder alla kollegor på
arbetsplatsen i det löpande och årliga arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudet ska ha en
aktiv roll tillsammans med chefen i det systematiska arbetsmiljöarbetet, och ska vara
med vid undersökning av arbetsförhållandena, planering av åtgärder och vid
uppföljningar. Har arbetsplatsen inget skyddsombud ska förvaltningens
huvudskyddsombud kontaktas.
Företagshälsovården arbetar med arbetsmiljö och hälsofrågor för anställda i Håbo
kommun och är avsedd för arbetsrelaterade ärenden.
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Inledning

I kommunerna är de förtroendevalda arbetsgivare och därigenom även huvudansvariga för
en god arbetsmiljö. För att kunna uppfylla sitt ansvar är det viktigt att arbetsgivaren fördelar
uppgifter i arbetsmiljöarbetet på andra personer i verksamheten. Uppgifterna bör läggas på
den som har de bästa förutsättningarna att utföra uppgifterna eller kan se till att de blir
utförda.
Kommunfullmäktige är högsta företrädare för arbetsgivaren Håbo kommun, och har därmed
uppgiften att fördela arbetsmiljöuppgifterna till respektive nämnd, samt att föra in
uppgifterna i reglementet för nämndernas verksamhet. Nämnderna ansvarar i sin tur för
förvaltningen och den löpande verksamheten och ska verkställa fullmäktiges beslut. Detta
sker på det sätt som anges i dessa riktlinjer.
2.

Syfte

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska
arbetsgivaren fördela arbetsmiljöuppgifterna på ett lämpligt sätt i organisationen.
Lagstiftaren trycker på vikten av att det vid uppgiftsfördelning klargörs vem som ansvarar
för att arbetsmiljöreglerna följs. Tydligheten ska vara större ju längre ut i organisationen
uppgiftsfördelningen görs. Syftet med uppgiftsfördelningen är att det ska vara tydligt vem
som gör vad för att undvika att arbetsmiljöuppgifter förbises eller glöms bort. Konsekvensen
av en otydlig uppgiftsfördelning innebär att ansvaret ligger kvar på den närmast högre nivån.

Det är lämpligt att fördela uppgifterna så att chefer får till uppgift att sköta arbetsmiljöfrågor
som hänger nära samman med deras övriga arbete. Uppgiftsfördelningen syftar också till att
förebygga arbetsmiljörisker inom verksamheten, samt skapa en god och tillfredsställande
arbetsmiljö.
3.

Avgränsning

Riktlinjer för straffansvar och uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter gäller för samtliga
nämnder och förvaltningar i Håbo kommun.
4.

Förutsättningar för uppgiftsfördelning

En förutsättning för att kunna genomföra uppgiftsfördelningen på ett bra sätt är att det finns
resurser som gör det möjligt att arbeta med arbetsmiljöfrågor. Resurser handlar om
kunskaper, kompetens, men även tid, pengar och lokaler, samt befogenhet att fatta beslut.
Om en person som har tilldelats uppgifter i arbetsmiljöarbetet inte kan utföra dem på ett bra
sätt ska denne signalera det uppåt i organisationen. Det kan handla om att personen behöver
större beslutsbefogenheter, mer tid, ekonomiska resurser eller ytterligare kunskaper på något
område.
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Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Uppgifter och ansvar som rör arbetsmiljöarbetet ska fördelas genom varje förvaltnings
nämnd till förvaltningschef, som i sin tur delegerar vidare till verksamhetschef, och därifrån
till enhetschef. Även om uppgifterna i arbetsmiljöarbetet är tydligt fördelade från nämnden
till chefer i verksamheten har nämnden fortfarande ett övergripande ansvar. De beslut som
fattas i nämnden, till exempel när det gäller resurstilldelning, kan få konsekvenser för
tjänstemännens möjligheter att utföra sina arbetsmiljöuppgifter och därmed leva upp till
lagstiftningen.
5.1

Uppgiftsfördelning

Kommunfullmäktige



Fördelar arbetsmiljöuppgifter till kommunstyrelsen och nämnderna.
Tar in arbetsmiljöarbetet i reglementet för nämndernas verksamhet.

Kommunstyrelsen




Fördelar arbetsmiljöuppgifter till kommundirektör.
Ger kommundirektören rätt att fördela uppgifter vidare.
Har tillsynsansvar för att säkerställa att nämnderna och förvaltningarna följer
arbetsmiljöpolicyn med tillhörande riktlinjer och arbetsmiljölagstiftningen.

Nämnd




Fördelar arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef
Ger förvaltningschefen rätt att fördela uppgifter vidare
Beslutanderätten inom området ska framgå i förvaltningens delegationsordning

Förvaltningschef



Fördelar arbetsmiljöuppgifter till verksamhetschef
Ger verksamhetschef rätt att fördela de mera verksamhetsnära
arbetsmiljöuppgifterna vidare till underordnad chef

Verksamhetschef




Fördelar de verksamhetsnära arbetsmiljöuppgifterna till underordnad chef. Ger
enhetschef/rektor rätt att fördela de verksamhetsnära arbetsmiljöuppgifterna
vidare.
Har verksamhets-, ekonomi- och personalansvar, samt ett övergripande
ansvar inom sitt område.

Enhetschef/rektor


Är första linjens chef som har verksamhets-, ekonomi- och personalansvar, samt ett
övergripande ansvar inom sitt ansvarsområde. Arbetsmiljöansvaret kan inte
delegeras längre ner än till enhetschef/rektor i Håbo kommun.
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Skyddsombud





Ska företräda medarbetare i arbetsmiljöfrågor och verka för en tillfredsställande
arbetsmiljö genom att aktivt delta i arbetsmiljöarbetet inom ramen för sitt
skyddsområde.
Ska erhålla utbildning och tillräcklig kompetens för rollen och ha goda
förutsättningar att vara delaktig i arbetsplatsens arbetsmiljöarbete.
Ska föra en konstruktiv dialog med ansvarig chef och kollegor om de risker och
åtgärder som behöver komma till stånd för att arbetsmiljön ska leva upp till kraven i
arbetsmiljöpolicyn.

Medarbetare





6.

Ska medverka, delta och följa föreskrifter och rutiner i arbetet, använda
skyddsanordningar och hjälpmedel, samt bidra till en god arbetsmiljö.
Ska bidra till en god arbetsmiljö, ett gott samarbete och en hög måluppfyllelse
Har ett eget ansvar för sitt välbefinnande, hälsa och välmående. Om det påverkar
arbetet ska medarbetaren göra sin chef uppmärksam på detta.
Ska rapportera tillbud, olycksfall och arbetsskador
Ansvar utifrån fördelningen av arbetsmiljöuppgifter

6.1 Kommunfullmäktiges ansvar för arbetsmiljöfrågor
Kommunfullmäktige ska


Fastställa en skriftlig arbetsmiljöpolicy.



Fördela arbetsmiljöuppgifter till nämnderna och föra in det i nämndernas
reglementen.
Se till att ingen arbetsmiljöfråga hamnar mellan stolarna och glöms bort.
Ge nämnderna ekonomiska resurser för arbetsmiljöarbetet.




6.2 Nämndens ansvar för arbetsmiljöfrågor
Enligt Reglemente för Håbo kommuns nämnder antaget av kommunfullmäktige 2020-0414 § 37 ansvarar varje nämnd inom sina ansvarsområden för att aktuella lagar och övriga
bestämmelser beaktas och för det systematiska arbetsmiljöarbetet vars grunder regleras i
arbetsmiljölagen.
Nämnden är i egenskap av arbetsgivare huvudansvarig för respektive förvaltnings
arbetsmiljö. Arbetsmiljöansvaret kan inte delegeras, men nämnden kan genom
förvaltningschef fördela arbetsmiljöuppgifter enligt tidigare ordning.
Nämnden ska:





Se till att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna för
arbetsmiljö.
Verkställa fullmäktiges beslut och bland annat se till att konkreta arbetsmiljömål tas
fram.
Se till att förvaltningschefen får uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Se till att förvaltningschefen har befogenheter, resurser, kunskaper och
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kompetens för att kunna driva arbetsmiljöarbetet.
Ge förvaltningschefen rätt att fördela uppgifter så långt ut i organisationen så
att det systematiska arbetsmiljöarbetet kan bedrivas ute på arbetsplatserna
och att tillräckliga befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens följer
med.
Se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid förändringar.
Se till att förebyggande åtgärder kan vidtas genom att ta upp
arbetsmiljöinvesteringar i det årliga budgetförslaget.
Se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp och fungerar både på
förvaltningsnivå och förvaltningsorganisationen i stort.
Se till att nämnden får återkoppling på förvaltningens arbetsmiljöarbete.

6.3 Förvaltningschefens ansvar för arbetsmiljöfrågor
Förvaltningschefen har ansvar att skaffa sig kunskap om Håbo kommuns
policydokument och övriga riktlinjer och regler som har betydelse för arbetsmiljön
samt om Håbo kommuns samverkansavtal.
Förvaltningschefen ska:













Se till att det finns mål för arbetsmiljöarbetet och att dessa följs upp.
Se till att arbetsmiljöarbetet organiseras på lämpligt sätt inom förvaltningen.
Se till att det av uppgiftsfördelningen framgår vad som gäller vid chefers
sjukfrånvaro eller semester.
Se till att gällande uppgiftsfördelning tydligt visar vem i organisationen som
har ansvaret för varje typ av fråga.
Se till att samverkan sker i förvaltningens samverkansorganisation kring
arbetsmiljöfrågor.
Se till att man inom förvaltningen arbetar strukturerat med
rehabilitering och arbetsanpassning.
Se till att handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet upprättas och att
insatserna för arbetsmiljön dokumenteras.
Se till att det finns ekonomiska och personella förutsättningar för ett i
praktiken fungerande arbetsmiljöarbete.
Stimulera initiativ på arbetsmiljöområdet.
Åtgärda brister i arbetsmiljön inom den givna fördelningen av
arbetsmiljöarbetsuppgifter, eller returnera frågan till nämnden.
Se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp årligen.
Gentemot direkt underställda medarbetare uppfylla de
krav som ställs på enhetschef/rektor. Se punkt 6.5.

6.4 Verksamhetschefens ansvar för arbetsmiljöfrågor

Verksamhetschef har ansvar för att skaffa sig ingående kunskap om Håbo
kommuns policydokument och övriga riktlinjer och regler som har betydelse
för arbetsmiljöområdet, samt om Håbo kommuns samverkansavtal.
Verksamhetschefen ska:


Bedriva hälso- och arbetsmiljöarbetet enligt rutinerna i systematiskt
arbetsmiljöarbete
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Se till att medarbetares rehabiliteringsbehov klarläggs, samt att
rehabiliteringsåtgärder genomförs i enlighet med Håbo kommuns
rehabiliteringsprocess.
Se till att underställda chefer har kunskap om arbetsmiljöområdet, samt
fortlöpande får den information och de instruktioner som är nödvändiga
för att förebygga ohälsa och olycksfall.
Se till att underställda chefer har de kunskaper som behövs i syfte att
motverka ohälsosam arbetsbelastning.
Fortlöpande åtgärda akuta brister i arbetsmiljön eller returnera frågan till
förvaltningschefen.
Se till att arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet dokumenteras, samt att
riskanalyser genomförs i enlighet med gällande riktlinjer.
Begära budgetmedel för nödvändiga arbetsmiljöförbättringar, samt
arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet inom
verksamhetsområdet.
Se till att bestämmelserna i arbetsmiljölagen och andra lagar, författningar,
regler och avtal inom arbetsmiljöområdet följs och att information om
reglerna ges.
Stimulera till att arbetsmiljöarbetet ingår som en del i den ordinarie verksamheten.
Se till att målen för arbetsmiljöarbetet är kända och uppfylls.
Se till att eventuella ingripanden (förbud eller förelägganden) från
Arbetsmiljöverket respekteras och efterlevs.
Gentemot direkt underställda medarbetare ska verksamhetschef uppfylla de
krav som ställs på enhetschef/rektor, se punkt 6.5.

6.5 Enhetschefens/rektorns ansvar för arbetsmiljöfrågor

Arbetsmiljöarbetet bedrivs av enhetschef/rektor tillsammans med medarbetarna som
en naturlig del i den dagliga verksamheten. Enhetschef/rektor har ansvar för att
skaffa sig kunskaper om Håbo kommuns policydokument och övriga riktlinjer och
regler som har betydelse för arbetsmiljöarbetet samt om Håbo kommuns
samverkansavtal.
Enhetschefen/rektorn ska:











På lokal nivå arbeta med att verkställa arbetsmiljömålen.
Samverka med lokala skyddsombud i aktuella arbetsmiljöfrågor.
Stimulera arbetsmiljöverksamheten bland medarbetare bland annat genom att
regelbundet ha dialog om arbetsmiljöfrågor vid arbetsplatsträffar.
Se till att det är balans mellan krav och resurser på individnivå, och att
arbetsuppgifterna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning.
Planera och genomföra de förändringar som har betydelse för att förbättra
arbetsmiljön.
Se till att undersökningar av arbetsmiljön kontinuerligt genomförs utifrån de
undersökningsmetoder som lämpar sig bäst inom verksamheten.
Fortlöpande göra riskanalyser av arbetsmiljön på enheten.
Fortlöpande utarbeta handlingsplaner för arbetsmiljöåtgärder på enheten,
samt dokumentera arbetsmiljöarbetet.
Fortlöpande åtgärda brister i arbetsmiljön eller returnera frågan till
verksamhetschef.
Framföra behov av arbetsmiljöinvesteringar till verksamhetschef inför
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budgetarbetet.
Se till att medarbetarna känner till kommunens rutiner som gäller i samband
med olycksfall, ohälsa och tillbud. Chefen ska också omedelbart rapportera
allvarligare olycka eller tillbud till Arbetsmiljöverket.
Se till att medarbetarna känner till kommunens rutiner som gäller vid
anmälan om kränkande särbehandling.
Se till att utredning av olyckor och tillbud genomförs för att förhindra att skadan
upprepas, samt se till att medarbetarna fortlöpande får instruktioner om
arbetsmetoder och arbetsmiljörisker för att förebygga ohälsa och olycksfall.
Genomföra introduktion av nyanställda, medarbetare som har varit borta
från arbetet en längre period, samt personal som fått nya arbetsuppgifter.
Se till att befintliga hjälpmedel används på anvisat sätt.
Se till att medarbetarna använder den personliga skyddsutrustning som
behövs.
Se till att den anställdes rehabiliteringsbehov klarläggs och att
arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder vidtas i enlighet med Håbo
kommuns rehabiliteringsprocess.
Returnera varje arbetsmiljöuppgift för vilken chefen saknar befogenhet,
kompetens eller resurser till den chef som har fördelat uppgiften.

6.6 Medarbetarens ansvar för arbetsmiljöfrågor

Alla medarbetare har skyldigheter enligt arbetsmiljölagen att delta i det arbete som
krävs för att skapa en bra hälsa och arbetsmiljö för ett hållbart arbetsliv.
Det innebär att alla medarbetare ska:
Medverka i det dagliga hälso- och arbetsmiljöarbetet.
Rapportera brister och risker.
Föreslå åtgärder för förbättring.
Delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god hälsa
och arbetsmiljö.
 Följa policys, riktlinjer, regler och rutiner.
 Använda skyddsanordningar och personlig skyddsutrustning.
 Agera och vara försiktiga där det krävs för att förebygga ohälsa och olycksfall.






7.

Returnering

Upplever mottagaren av uppgiften att förutsättningar (kunskaper, beslutsbefogenheter och
ekonomiska resurser) saknas, ska hen anmäla det till den som har fördelat ut uppgiften och
kanske även använda sig av möjligheten att returnera en tilldelad uppgift. Returnering av
arbetsmiljöuppgifterna ska vara skriftlig och sker via angiven delegationsblankett.
8.

Uppföljning

Uppgiftsfördelningar ska följas upp, förslagsvis i medarbetarsamtal. Den som har fördelat
uppgiften ska se till att den som mottagit uppgiften har uppfattat och sköter den på ett
korrekt sätt. Har det inte fungerat ska åtgärder vidtas, exempelvis genom att justera i chefens
förutsättningar.

RIKTLINJER
Datum

2021-03-23

9.
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Straffansvar kopplat till arbetsmiljöansvaret

Arbetsmiljöverket har tillsyn över arbetsmiljölagen och föreskrifterna och kontrollerar att
arbetsgivaren följer dessa. Om arbetsgivaren inte lever upp till sitt arbetsmiljöansvar kan
Arbetsmiljöverket besluta om föreläggande eller förbud, med eller utan vite, mot
arbetsgivaren. Ett beslut utan vite kan leda till straff, böter eller fängelse. Både
tjänstepersoner och förtroendevalda kan drabbas av straff.
Straffansvar skiljer sig från arbetsmiljöansvaret.
9.1 Arbetsmiljöansvar

Arbetsmiljöansvaret gäller det förebyggande arbetsmiljöarbetet och tar sikte på
situationen innan något olycksfall inträffat i arbetet. Syftet med arbetsgivarens
arbetsmiljöansvar är att arbetsgivaren ska se till att ingen arbetstagare ska skadas eller bli
sjuk av arbetet. Även om en person fördelats uppgifter i det systematiska
arbetsmiljöarbetet, övertar han eller hon inte arbetsgivarens arbetsmiljöansvar.
Arbetsmiljöansvaret ligger alltid kvar på den som är arbetsgivare i juridisk mening.
9.2 Straffansvar

Straffansvar kan bara bli aktuellt efter det att ett olycksfall inträffat i arbetet. Om någon
får en sjukdom eller kroppsskada till följd av att arbetsgivaren inte gjort vad som krävs
enligt arbetsmiljölagen, kan den chef som bär ansvaret för att arbetsmiljöuppgifterna inte
utförts tillräckligt bra straffas för arbetsmiljöbrott. Vem som blir ansvarig kan aldrig
bestämmas på förhand utan är en sak för domstolen att avgöra. För straff krävs alltid att
någon handlat med uppsåt eller oaktsamhet. Oaktsamheten ligger vanligtvis i att någon
eller några personer underlåtit att vidta de åtgärder som kunnat hindra skadan.
Straffansvar måste alltid riktas mot fysiska personer. En juridisk person kan inte dömas
till straff enligt arbetsmiljölagen.

POLICY

Medarbetarpolicy

Antaget av

Kommunfullmäktige

Antaget

2019-09-30 § 133

Giltighetstid

Tills vidare. Omprövas i enlighet med KS 2017/00064 nr 79279.

Dokumentansvarig

Personalchef

Håbo kommuns styrdokumentshierarki

Diarienummer

KS 2018/00753 nr 92999

Gäller för

Samtliga nämnder

Tidpunkt för
aktualitetsprövning

-

Ersätter tidigare versioner alkohol- och drogpolicy KS 1995/0209; KF 1996-04-22 §101,
arbetsmiljöpolicy och policy mot kränkande särbehandling KF 2009-09-28 §86;
jämställdhetspolicy KF 1997-09-29 § 49, pensionspolicy KF 2017-06-12 §74; policy vid
bisyssla KS 2009/54 nr 2009.612; policy för uppvaktning KF 2012-06-25 §32, sjukfrånvaro
och rehabilitering policy KF 2009-09-28 §87; rökfri arbetsmiljö och arbetstid 2008/85 nr
2008.2135; chefspolicy antagen av personalutskottet 1991-06-12; lönepolitiskt program
antagen av KS 1996-02-12 §23; medarbetarsamtal KS nr 2012.35; arbetsplatsträffar KS nr
2010.572; kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal KS
nr 2012.3513; rehabilitering riktlinjer KS 2010.2190 och KS nr 2013.2605.

POLICY
Datum

2018-10-08
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Vår beteckning

KS 2018/00753 nr 92999

Relaterade styrdokument
Strategi för kompetensförsörjning

Som komplement till medarbetarpolicy finns följande riktlinjer och regler
Riktlinjer





Rehabilitering och sjukfrånvaro
Arbetsplatsträffar – medarbetarsamtal – bisyssla
Samverkansavtal – arbetsmiljö – likabehandling

Regler (rutin)








Pensionsförmåner
Uppvaktning av anställda och förtroendevalda inklusive julklappar
Rökfri arbetsmiljö och arbetstid
Kompetensbaserad rekrytering
Regler för pälsdjur i kommunens lokaler
Regler för pensionsförmåner

Dessa kommer vid behov att omarbetas och tas upp för beslut.
Ytterligare kompletterande anvisningar kommer löpande att utges av personalavdelningen i
form av handbok.

POLICY
Datum

2018-10-08
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Policy för relationen mellan Håbo kommun som
arbetsgivare och medarbetare i kommunen
Innehåll
1.

Inledning

5

2.

Syfte

5

3.

Avgränsning

5

4.

Medarbetarpolicy Håbo kommun

6

POLICY
Datum

2018-10-08
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Vår beteckning

KS 2018/00753 nr 92999

1. Inledning
Detta dokument anger generella förutsättningar och värdeord som ska gälla i relationen
arbetsgivare – medarbetare i kommunen, inklusive löneperspektivet och arbetsmiljö,
kränkande särbehandling och diskriminering.
2. Syfte
Policyn beskriver kommunens förhållningssätt för att skapa attraktiva arbetsplatser som
kännetecknas av jämlikhet och delaktighet, eget ansvarstagande och fortlöpande utveckling
av såväl verksamheten som den egna kompetensen samt för lönebildning och lönesättning.
Medarbetarpolicyn är även arbetsmiljöpolicy och policy för arbetsanpassning/rehabilitering.
3. Avgränsning
Dokumentet gäller för alla medarbetare i Håbo kommun.
De anvisningar/den handbok som personalavdelningen löpande tar fram enligt gällande
lagar, författningar, kollektivavtal och av kommunens förtroendevalda antagna dokument för
att reglera situationer/arbetsuppgifter i förhållandet arbetsgivare – medarbetare gäller för
samtliga verksamheter i kommunen.

POLICY
Datum

2018-10-08
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4. Medarbetarpolicy Håbo kommun
Vårt förhållningssätt som arbetsgivare och medarbetare

Vi utgår från visionen ”Hållbara Håbo”- vår strävan mot jämlikhet och delaktighet, med
inställningen att varje människa både vill ta ansvar för och påverka sin arbetssituation, vilket
är en förutsättning för ett tillitsfullt samarbete.
Det är viktigt att tillvarata och uppmuntra varje enskild medarbetares kompetens och
engagemang och möjlighet att bidra till såväl sin egen, som sina arbetskamraters,
kompetensutveckling. Vi arbetar mot tydliga mål och eftersträvar ett kontinuerligt
förbättringsarbete för god kvalitet med ekonomisk hållbarhet. Vi arbetar för likabehandling,
värdesätter mångfald och utsätter inte någon för repressalier.
Vi agerar i samverkan med varandra på ett sådant sätt att ingen blir utsatt för kränkande
behandling, trakasserier, sexuella trakasserier, eller för diskriminering på grund kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, politisk åskådning eller ålder.
Vi arbetar aktivt för ett hållbart medarbetarengagemang och en god arbetsmiljö där alla
människor trivs, utvecklas och är stolta över sitt arbete. Vi främjar hälsa och eftersträvar att
alla medarbetare har balans mellan arbete och fritid. I Håbo kommun har vi både rökfri
arbetsmiljö och rökfri arbetstid. Vi skall ha en alkohol- och drogfri arbetsplats för en bra
arbetsmiljö och god kvalitet och säkerhet i verksamheterna. Förutom ett aktivt förebyggande
och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete arbetar vi aktivt med rehabilitering. Alla typer av
sjukfrånvaro är en värdeförlust för kommunen eftersom medarbetarnas erfarenheter och
kunskaper utgör verksamheternas värde.
Varje medarbetare
•
•
•
•
•
•
•

är mål- och resultatinriktad
är professionell har ett gott bemötande i sin yrkesutövning
skapar goda relationer och samspelar effektivt
tar initiativ och är öppen för att tänka nytt och förnya
samspelar med och lär av kollegor
tar tag i det som hindrar utveckling i verksamheten
omvärldsbevakar och lär av andra verksamheter och av förebilder i omvärlden

Våra arbetsplatser genomsyras av öppen kommunikation och respekt för varandras olikheter.
Vi berättar om framsteg, ger varandra återkoppling och visar uppskattning för goda
prestationer.
Vi har individuell och differentierad lönesättning grundad på gällande centrala
kollektivavtal. Den utgår från befattning (befogenhetsnivå, ansvarsnivå och svårighetsgrad),
marknaden och hur medarbetare utför sitt arbete i förhållande till verksamhetens uppdrag
och mål.
Medarbetare i Håbo kommun bidrar till hållbar utveckling och gör miljösmarta val i arbete
och resande.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-26

Ärende 22

Kommunstyrelsen

§ 119

Dnr 2020/00222

Motion: Etablera fler utegym
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till
tekniska nämndens bedömning.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna föreslår i sin motion att berörd förvaltning ska få i
uppdrag att utreda lämpliga platser i kommunen för att etablera fler utegym
samt att införandet av fler utegym och lämpliga platser för dessa ska beaktas
i de framtida planerna för utvecklingen av Håbo kommun.
Motionen har remitterats till tekniska nämnden för yttrande. Nämnden anför
att man ser ett behov av fler utegym i kommunen och ser därför positivt på
motionens intention. Nämnden anför vidare att man kan utreda lämpliga
platser och utformning av nya utegym.
Med hänvisning till tekniska nämndens yttrande föreslås därför
kommunfullmäktige bifalla motionen.
Beslutsunderlag
KSAU 2021-04-12 § 105
Tjänsteskrivelse
Motion: Etablera fler utegym
Tekniska nämndens beslut om yttrande
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.
______________

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

1(1)

2020-06-15

Motion: Etablera fler utegym
Det ska vara enkelt och kul att röra på sig. Genom att underlätta för alla åldrar att enkelt få upp
flåset eller styrketräna är positivt för alla individer och i förlängningen hela samhället då träning
rent generellt såväl minskar sjukdomar som ökar välmåendet. Detta till en i sammanhanget låg
kostnad vid sidan av en förbättrad hälsa.
Håbo har i dagsläget totalt två utegym placerade vid Vibyspåret och vid friidrottsarenan i Gröna
Dalen. Vi i Sverigedemokraterna saknar dock ett eller fler utegym tillverkade i trä som i sin
utformning bjuder in till en helt annan typ av träning. Exempel på utegym i just trä går att finna
över hela landet. I Lindesberg som ett konkret exempel anlitades ett lokalt snickeri som
tillverkar och underhåller utegym i kommunen.1
I Tantolunden i Stockholm har man valt ett utegym anpassat för rullstolsburna men som kan
användas av alla. Vid varje redskap finns instruktioner som tydligt förklarar hur man kan
använda redskapet utifrån olika typer av funktionshinder.
Dessa utegym kan vidare ha flera olika stationer där man lätt kan välja svårighetsgrad vilket
passar både motionärer och idrottsutövare såväl som barn och äldre.
Med anledning av ovan yrkar Sverigedemokraterna:
•
•

Att berörd förvaltning får i uppdrag att utreda lämpliga platser i kommunen för
etablerandet av fler utegym
Att införandet av flera utegym och lämpliga platser för dessa beaktas i de framtida
planerna för utvecklingen av Håbo kommun

Sverigedemokraterna Håbo

1

https://www.ute-gym.se/om-oss/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-12
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 105

Dnr 2020/00222

Motion: Etablera fler utegym
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till
tekniska nämndens bedömning.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna föreslår i sin motion att berörd förvaltning ska få i
uppdrag att utreda lämpliga platser i kommunen för att etablera fler utegym
samt att införandet av fler utegym och lämpliga platser för dessa ska beaktas
i de framtida planerna för utvecklingen av Håbo kommun.
Motionen har remitterats till tekniska nämnden för yttrande. Nämnden anför
att man ser ett behov av fler utegym i kommunen och ser därför positivt på
motionens intention. Nämnden anför vidare att man kan utreda lämpliga
platser och utformning av nya utegym.
Med hänvisning till tekniska nämndens yttrande föreslås därför
kommunfullmäktige bifalla motionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Motion: Etablera fler utegym
Tekniska nämndens beslut om yttrande
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller
förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.
______________

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

1(1)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-03-11

Motion: Etablera fler utegym
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till
tekniska nämndens bedömning.
Sammanfattning

Sverigedemokraterna föreslår i sin motion att berörd förvaltning ska få i
uppdrag att utreda lämpliga platser i kommunen för att etablera fler utegym
samt att införandet av fler utegym och lämpliga platser för essa ska beaktas i
de framtida planerna för utvecklingen av Håbo kommun.
Motionen har remitterats till tekniska nämnden för yttrande. Nämnden anför
att man ser ett behov av fler utegym i kommunen och ser därför positivt på
motionens intention. Nämnden anför vidare att man kan utreda lämpliga
platser och utformning av nya utegym.
Med hänvisning till tekniska nämndens yttrande föreslås därför
kommunfullmäktige bifalla motionen.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Tekniska förvaltningen bedömer att kostnaden för utredning ryms inom
befintlig ram.
Barnperspektivet

En etablering av fler utegym bidrar till att träning och motion tillgängliggörs
för barn och unga som då kan tillgå ett gratis träningsalternativ. Detta
medför positiva hälsoeffekt för de som väljer att nyttja dessa.
Näringslivsperspektivet

Fler utegym kan bidra till att fler människor är ute och rör sig i närområdet
vilket kan gynna lokala verksamheter som då får ett större kundunderlag.
Förslaget kan innebära negativ ekonomisk påverkan på befintliga
verksamheter som erbjuder gym och träning då dessa kan få ett minskat
kundunderlag.
Verkställighet av fullmäktigebeslut följs upp årligen genom rapportering till
fullmäktige. Tekniska förvaltningen bedömer därutöver att
utredningsuppdraget kan redovisas hösten 2021.
Beslutsunderlag

– Motion: Etablera fler utegym
– Tekniska nämndens beslut om yttrande

Vår beteckning

KS 2020/00222 nr 100351

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

Uppföljning

1(2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-03-11

– Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse
__________

Beslut skickas till

Tekniska nämnden, för verkställighet
Hemsida
Uppdragslista

2(2)
Vår beteckning

KS 2020/00222 nr 100351

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-23
Tekniska nämnden

§ 24

Dnr 2021/00022

Motion: Etablera fler utegym
Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden avger yttrande i rubricerat ärende enligt nedan.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion där de anför att det ska
vara enkelt och kul att röra på sig. Paritet lyfter fram flera exempel bland
annat från Stockholms stad där det i Tantolunden har anlagts ett utegym i trä
som är tillgänglighetsanpassat. Sverigedemokraterna yrkar på att fler utegym ska etableras i Håbo kommun och att berörd förvaltning ska få i uppdrag att utreda lämpliga platser för utegym i kommunen.
Tekniska förvaltningen ställer sig positiv till yrkandet.
Yttrande
Tekniska förvaltningen ser positivt på motionens intentioner. Håbo kommun
har idag tre utegym. Dessa är lokaliserade vid Gröna Dalens IP, Vibyspåret
och Frösundavik. Utegymmet vid Gröna Dalens IP är det äldsta och anlades
av gatu- och parkavdelningen när anläggningen var i gatu- och parkavdelningens regi. Idag ligger ansvaret hos kultur- och fritidsförvaltningen som
ansvarar för hela Gröna Dalens IP. Utegymmet vid Vibyspåret anlades av
gatu- och parkavdelningen efter ett medborgarförslag och det är gatu- och
parkavdelningen som idag ansvarar för drift och underhåll. Utegymmet vid
Frösundavik är en del av Frösundaviks aktivitetspark som sköts och underhålls av gatu- och parkavdelningen.
Under våren 2021 kommer ytterligare ett utegym att uppföras i kommunen.
Detta sker i Skokloster i samarbete med samfälligheten.
Förvaltningen är medveten om allmänhetens önskemål att etablera fler utegym och får frekvent in önskemål om detta. Således ser förvaltningen att
nuvarande anläggningar inte fyller befintligt behov och välkomnar initiativet
att utreda lämpliga platser och utformning för nya utegym.
Beslutsunderlag
Motion: Etablera fler utegym

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-23
Tekniska nämnden

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag och finner att så är fallet.

______________
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, Gata och Park – för kännedom
Uppdragslista

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

2(2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-01-28

1(2)

Tekniska förvaltningen
Gatu- och parkavdelningen
Simon Linde, trafikingenjör
simon.linde@habo.se

Motion: Etablera fler utegym
Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden avger yttrande i rubricerat ärende enligt nedan.
Sammanfattning

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion där de anför att det ska
vara enkelt och kul att röra på sig. Paritet lyfter fram flera exempel bland
annat från Stockholms stad där det i Tantolunden har anlagts ett utegym i trä
som är tillgänglighetsanpassat. Sverigedemokraterna yrkar på att fler
utegym ska etableras i Håbo kommun och att berörd förvaltning ska få i
uppdrag att utreda lämpliga platser för utegym i kommunen.
Tekniska förvaltningen ställer sig positiv till yrkandet.
Yttrande

Tekniska förvaltningen ser positivt på motionens intentioner. Håbo kommun
har idag tre utegym. Dessa är lokaliserade vid Gröna Dalens IP, Vibyspåret
och Frösundavik. Utegymmet vid Gröna Dalens IP är det äldsta och anlades
av gatu- och parkavdelningen när anläggningen var i gatu- och
parkavdelningens regi. Idag ligger ansvaret hos kultur- och
fritidsförvaltningen som ansvarar för hela Gröna Dalens IP. Utegymmet vid
Vibyspåret anlades av gatu- och parkavdelningen efter ett medborgarförslag
och det är gatu- och parkavdelningen som idag ansvarar för drift och
underhåll. Utegymmet vid Frösundavik är en del av Frösundaviks
aktivitetspark som sköts och underhålls av gatu- och parkavdelningen.
Under våren 2021 kommer ytterligare ett utegym att uppföras i kommunen.
Detta sker i Skokloster i samarbete med samfälligheten.
Förvaltningen är medveten om allmänhetens önskemål att etablera fler
utegym och får frekvent in önskemål om detta. Således ser förvaltningen att
nuvarande anläggningar inte fyller befintligt behov och välkomnar initiativet
att utreda lämpliga platser och utformning för nya utegym.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Utredningen utförs inom förvaltningen och kostnaden ryms inom befintlig
ram.
Barnperspektivet

Vår beteckning

TN 2021/00022 nr 4644

En etablering av fler utegym bidrar till att träning och motion tillgängliggörs
för barn och unga som då kan tillgå ett gratis träningsalternativ. Detta
medför positiva hälsoeffekt för de som väljer att nyttja dessa.

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-01-28

Näringslivsperspektivet

2(2)

Fler utegym kan bidra till att fler människor är ute och rör sig i närområdet
vilket kan gynna lokala verksamheter som då får ett större kundunderlag.
Förslaget kan innebära negativ ekonomisk påverkan på befintliga
verksamheter som erbjuder gym och träning då dessa kan få ett minskat
kundunderlag.
Uppföljning

Redovisning av utredning sker hösten 2021.
Beslutsunderlag

– Motion: Etablera fler utegym
__________

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Gatu- och parkavdelningen

Vår beteckning

TN 2021/00022 nr 4644

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-26

Ärende 23

Kommunstyrelsen

§ 120

Dnr 2019/00342

Motion: Policy för erbjudande av
modersmålsundervisning
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag genom att uppdra till
barn- och utbildningsnämnden att ta fram förslag till policy för
modersmålsundervisning.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna i Håbo har inkommit med en motion med förslag om
att ta fram en policy för erbjudande av modersmålsundervisning enligt ett
antal kriterier för arbetet, vilka preciseras i motionen. Barn- och
utbildningsnämnden yttrar sig över motionens innehåll och föreslår att
motionen avslås med hänvisning till att nämnden redan arbetar på det sätt
som motionen föreslår. Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen för att
förslag till beslut skulle tas fram av kommunstyrelsens arbetsutskott
tillsammans med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. De två
arbetsutskotten höll ett samrådsmöte, där det framkom att nämnden arbetar i
enlighet med motionens förslag samt önskemål om att en policy ändå ska tas
fram. Detta för att teckna ner befintligt arbetssätt i syfte att säkerställa att
kommunen/nämnden även långsiktigt arbetar på detta sätt.
I enlighet med detta förslag föreslås kommunfullmäktige besluta att bifalla
motionen genom att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att ta fram
förslag till policy för modersmålsundervisning i enlighet med nämndens
nuvarande arbetssätt och motionens intentioner.
Beslutsunderlag
KSAU 2021-04-12 § 106
Tjänsteskrivelse efter återremiss
Motion – policy för erbjudande av modersmålsundervisning
Barn- och utbildningsnämndens yttrande
Arbetsutskottets och kommunstyrelsens beslut
Anteckningar från samråd mellan KSAU och BOU AU
Svar från förvaltningen angående modersmålsutredningen
Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.
______________
JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

1(1)



















SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-12
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 106

Dnr 2019/00342

Motion: Policy för erbjudande av
modersmålsundervisning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag genom att uppdra till
barn- och utbildningsnämnden att ta fram förslag till policy för
modersmålsundervisning.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna i Håbo har inkommit med en motion med förslag om
att ta fram en policy för erbjudande av modersmålsundervisning enligt ett
antal kriterier för arbetet, vilka preciseras i motionen. Barn- och
utbildningsnämnden yttrar sig över motionens innehåll och föreslår att
motionen avslås med hänvisning till att nämnden redan arbetar på det sätt
som motionen föreslår.
Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen för att förslag till beslut
skulle tas fram av kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med barnoch utbildningsnämndens arbetsutskott. De två arbetsutskotten höll ett
samrådsmöte, där det framkom att nämnden arbetar i enlighet med
motionens förslag samt önskemål om att en policy ändå ska tas fram. Detta
för att teckna ner befintligt arbetssätt i syfte att säkerställa att
kommunen/nämnden även långsiktigt arbetar på detta sätt.
I enlighet med detta förslag föreslås kommunfullmäktige besluta att bifalla
motionen genom att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att ta fram
förslag till policy för modersmålsundervisning i enlighet med nämndens
nuvarande arbetssätt och motionens intentioner.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse efter återremiss
Motion – policy för erbjudande av modersmålsundervisning
Barn- och utbildningsnämndens yttrande
Arbetsutskottets och kommunstyrelsens beslut
Anteckningar från samråd mellan KSAU och BOU AU
Svar från förvaltningen angående modersmålsutredningen
Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller
förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.
______________
JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

1(1)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-01-19

1(3)

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

Motion: Policy för erbjudande av modersmålsundervisning
Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag genom att uppdra till
barn- och utbildningsnämnden att ta fram förslag till policy för
modersmålsundervisning.
Sammanfattning

Sverigedemokraterna i Håbo har inkommit med en motion med förslag om
att ta fram en policy för erbjudande av modersmålsundervisning enligt ett
antal kriterier för arbetet, vilka preciseras i motionen. Barn- och
utbildningsnämnden yttrar sig över motionens innehåll och föreslår att
motionen avslås med hänvisning till att nämnden redan arbetar på det sätt
som motionen föreslår.
Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen för att förslag till beslut
skulle tas fram av kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med barnoch utbildningsnämndens arbetsutskott. De två arbetsutskotten höll ett
samrådsmöte, där det framkom att nämnden arbetar i enlighet med
motionens förslag samt önskemål om att en policy ändå ska tas fram. Detta
för att teckna ner befintligt arbetssätt i syfte att säkerställa att
kommunen/nämnden även långsiktigt arbetar på detta sätt.
I enlighet med detta förslag föreslås kommunfullmäktige besluta att bifalla
motionen genom att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att ta fram
förslag till policy för modersmålsundervisning i enlighet med nämndens
nuvarande arbetssätt och motionens intentioner.
Ärendet

Sverigedemokraterna i Håbo har inkommit med en motion med förslag om
att ta fram en policy för erbjudande av modersmålsundervisning. Policyn
ska innehålla ett antal parametrar som preciseras i motionen:





Vår beteckning

KS 2019/00342 nr 99300

Att modersmålsundervisning inte skall erbjudas i Håbo kommun i
större utsträckning än vad lagen kräver
Att Håbo kommun upprättar en policy för modersmålsundervisning
Att ett språkkravstest införs i Håbo kommun innan modersmål
erbjuds i det aktuella språket
Att ensamkommande som bor i familjehem ska inte erbjudas
modersmålsundervisning av Håbo kommun om inte kraven på att en
vårdnadshavare skall prata modersmålet samt att språket talas i
hemmet uppfylls

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-01-19










2(3)
Vår beteckning

KS 2019/00342 nr 99300

Att modersmålsundervisning i Håbo kommun inte ska erbjudas i
förskola, förskoleklass, fritids eller vuxenutbildningar så länge lagen
inte kräver det
Att Håbo kommun erbjuder max sju års modersmålsundervisning
från startdatum
Att i Håbo kommuns policy för modersmålsundervisning förtydliga
definitionen av en "lämplig lärare"
Att en tidsgräns fastställs för när ansökan om modersmåls senast ska
ha inkommit till Håbo kommun
Att modersmålsundervisning i Håbo kommun skall bedrivas efter
ordinarie skoltid
Att Håbo kommun utreder möjligheterna till
modersmålsundervisning via fjärrundervisning
Att modersmålsundervisning i olika språk inte slås samman till
gemensamma lektioner
Att kravet på 5 sökande måste uppfyllas för att
modersmålsundervisning skall erbjudas

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som yttrade sig
över densamma. Av barn- och utbildningsnämndens yttrande framkommer
att nämnden redan uppfyller ovan nämnda parametrar och nämnden föreslår
därför att motionen om en policy ska avslås.
Ärendet behandlades sedan av kommunstyrelsens arbetsutskott som
efterfrågade en komplettering och i övrigt överlämnade ärendet till
kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutade
att återremittera ärendet till arbetsutskottet för framtagande av ett komplett
förslag till beslut till kommunstyrelsen, detta i samråd med barn- och
utbildningsnämnden.
I syfte att ta fram ett komplett förslag till beslut i samråd med barn- och
utbildningsnämnden hölls ett samrådsmöte mellan kommunstyrelsens
arbetsutskott och barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott tillsammans
med representanter för barn- och utbildningsförvaltningen.
Vid samrådet diskuterades motionen och barn- och utbildningsnämndens
yttrande över densamma. Motionens övergripande innehåll innebär att
kommunen enbart ska göra det som krävs enligt lag i fråga om
modersmålsundervisning. Alla andra insatser är en ekonomisk fråga och en
fråga om politisk prioritering. Det framkom att barn- och
utbildningsförvaltningen och nämnden redan arbetar på detta sätt. Likaså
konstaterades att viss information behövde förtydligas från barn- och
utbildningsförvaltningens sida. Det framkom också synpunkter på att även
om förvaltningen arbetar i enlighet med motionens förslag så bör
arbetssättet tecknas ner i en policy för att säkerställa att man arbetar så även
framåt.

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-01-19

3(3)

Barn- och utbildningsförvaltningen har efter samrådet besvarat de frågor
som uppstod vid sammanträdet via e-post till kommunstyrelsens ordförande.
Mot bakgrund av de synpunkter som framkom vid samrådet föreslås
kommunfullmäktige bifalla motionen genom att uppdra till barn- och
utbildningsnämnden att ta fram förslag på policy för
modersmålsundervisning som beskriver nämndens arbetssätt i dessa frågor, i
linje med motionens förslag och nämndens redan gällande arbetssätt.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Framtagande av policyn kan ske inom befintlig ram.
Barnperspektivet

Barnperspektivet får ses över i samband med framtagandet av policyn.
Näringslivsperspektivet

Näringslivsperspektivet får ses över i samband med framtagandet av
policyn.
Uppföljning

Fullmäktiges beslut följs upp genom regelbunden återrapportering av
verkställighet av kommunfullmäktiges beslut.
Beslutsunderlag

–
–
–
–
–

Motion – policy för erbjudande av modersmålsundervisning
Barn- och utbildningsnämndens yttrande
Arbetsutskottets och kommunstyrelsens beslut
Anteckningar från samråd mellan KSAU och BOU AU
Svar från förvaltningen angående modersmålsutredningen

__________

Beslut skickas till

Barn- och utbildningsnämnden
Uppdragslista
Motionären

Vår beteckning

KS 2019/00342 nr 99300

YTTRANDE
Datum

2019-12-12

1(3)
BOU 2019/00205 nr 57512

Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningskontoret
Lena Norrman, Verksamhetscontroller
0171-52613
lena.norrman@habo.se

Yttrande gällande motion Policy för erbjudande av
modersmålsundervisning
Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar utifrån de lagar och förordningar
som styr utformningen av modersmålsundervisning. En redogörelse för
tillämpningen följer nedan i förvaltningens yttrande gällande motionen.
1.

Ett språkkravstest införs innan modersmål erbjuds i det
aktuella språket.

Yttrande: Elever som tas emot i Håbo kommuns skolor och som är nya i
Sverige genomför den obligatoriska kartläggningen för litteracitet och
numeracitet. Det underlag som används för bedömning av språkkunskaper
på elevens modersmål är Skolverkets obligatoriska kartläggningsmaterial.
2.

Ensamkommande som bor i familjehem ska inte erbjudas
modersmålsundervisning om inte kraven på att en
vårdnadshavare skall prata modersmålet samt att språket talas i
hemmet uppfylls.

Yttrande: Statusen för språket som umgängesspråk i elevens hem, alternativt
familjehem som efter placering är att betrakta som elevens hem, intygas av
sökande i samband med ansökan om modersmålsundervisning. Beviljande
av modersmålsundervisning omprövas om information framkommer som
inte stämmer överens med intygande i samband med ansökan. (10 kap. 7 §,
11 kap 10 §, 15 kap 19 §, 18 kap. 19 § skollagen)
3.

Vår beteckning

Modersmålsundervisning ska inte erbjudas i förskola,
förskoleklass, fritids eller vuxenutbildningar. Det är inte
lagstadgat och är ingen skall-sats i skollagen.

Yttrande: Rektor beslutar om hur den enskilda förskolan, förskoleklassen
och fritidshemmet utformar arbetet kring alla barns språkutveckling i
enlighet med skolformernas läroplaner, samt skollagen. Det finns lagkrav på
att modersmål ska stödjas inom förskola och förskoleklass, men då inte i
form av modersmålsundervisning. Håbo kommun erbjuder inte
modersmålsundervisning i ovanstående verksamhetsformer. (8 kap 10 §, 9
kap. 10 § skollagen)
Håbo vuxenutbildnings studieplaner innehåller enbart kurser i modersmål
för att den enskilde studenten ska uppnå målsatt behörighet för vidare
studier.

YTTRANDE
Datum

2019-12-12

2(3)

Barn- och utbildningsförvaltningen

4.

Erbjud max sju års modersmål från startdatum. Det är vad
som stipuleras i Skollagen.

Yttrande: Vid ansökan om modersmålsundervisning utreds elevens antal år
av undervisning i ämnet, så att undervisningsåren inte överstiger den
förordningstadgade skyldigheten att tillhandahålla modersmålsundervisning
i sammanlagt sju år.(5 kap 11 §, skolförordning 2011:185).
5.

Förtydliga vad är en ”lämplig lärare”

Yttrande: En lämplig lärare är en legitimerad lärare som är behörig att
undervisa i ämnet.
I det fall en legitimerad lärare saknas är en person med goda kunskaper i det
aktuella språket, samt goda kunskaper i det svenska språket och det svenska
samhället lämplig att undervisa i modersmål. (2 kap 18 § skollagen, 5 kap
10 §, skolförordning 2011:185)
6.

Vår beteckning

BOU 2019/00205 nr 57512

Sätt en tidsgräns som man skall ha sökt modersmål, den 1
oktober och den 1 maj är lämpliga datum för att hinna hitta
”lämplig” lärare kommande termin.

Yttrande: Ansökan om modersmålsundervisning och bedömning av rätt till
modersmålsundervisning sker löpande under läsåret. Undervisning erbjuds
endast om det finns minst fem elever som har rätt till undervisning i det
aktuella språket, samt att det finns en lämplig lärare. (5 kap 10 §,
skolförordning 2011:185)
En elev har rätt att söka kurs i modersmål på gymnasiet oavsett om hen har
läst språket inom någon annan skolform eller inte. Kursen läses som
individuellt val och ingår i studieplanens 2500 undervisningspoäng. Som
kurs i studieplan schemaläggs kursen under ordinarie skoltid, enligt 3 kap. 3
§ gymnasieförordningen (2010:2039) om när undervisning i
gymnasieskolan ska bedrivas.
För att ansökan till kurs i modersmål på kommunens gymnasium ska
behandlas, ska den ha inkommit till gymnasiets studie- och yrkesvägledare
för handläggning senast den 31 mars läsåret innan kursen önskas läsa.
7. Modersmålsundervisning skall bedrivas efter skoltid.
Yttrande: Modersmålsundervisningen i Håbo kommun sker utanför den
garanterade undervisningstiden, d v s utanför ordinarie skoltid.
Undervisningen är frivillig, men när man har anmält sig är deltagande i
undervisningen obligatorisk.

YTTRANDE
Datum

2019-12-12

3(3)
Vår beteckning

BOU 2019/00205 nr 57512

Barn- och utbildningsförvaltningen

8. Se över möjligheterna till fjärrundervisning.
Yttrande: Entreprenad (fjärrundervisning) kan komma att användas, både
för att skapa större undervisningsgrupper och för att säkerställa att en
kompetent lärare ansvarar för undervisningen. I det fall det skulle bli
aktuellt med fjärrundervisning behöver frågan utredas.
Enligt skollagens bestämmelser skrivs entreprenadavtal, och kan endast
ingås mellan en huvudman inom skolväsendet och en annan sådan
huvudman, som inte är en offentligrättslig juridisk person. Uppgifter som
avser modersmålsundervisning får endast överlämnas på entreprenad om
Håbo kommun som huvudman har gjort vad som rimligen kan krävas för att
anordna utbildningen inom den egna organisationen, enligt 23 kap. 3a §
skollagen.
9. Olika språk kan inte slås samman till gemensamma lektioner.
Yttrande: Modersmålsundervisningen organiseras i grupper om minst fem
elever som läser samma språk.
10. När ovanstående krav uppfyllts skall fortfarande kravet på 5
sökande uppfyllas.
Yttrande: Barn- och utbildningsförvaltningen uppfyller kraven i motionen
på alla punkter genom att erbjuda modersmålsundervisning i enlighet med
de lagar och förordningar som styr organisationen av
modersmålsundervisning.
Ställningstagande

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår
motionen gällande framtagande av en policy för modersmålsundervisning.
Barn- och utbildningsförvaltningen gör en genomlysning av den skriftliga
information som finns riktad till medborgare om modersmålsundervisning i
Håbo kommun så att den är tydlig utifrån hur undervisningen erbjuds.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-18
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 101

Dnr 2019/00342

Motion: Policy för erbjudande av modermålsundervisning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska kompletteras
med information, i enlighet med Michael Rubbestads (SD) yrkande, till
kommunstyrelsens sammanträde.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om framtagande av en
policy för erbjudande av modersmålsundervisning. I allmänna ordalag menar man att modersmålsundervisningen i dag erbjuds på mycket osäkra
grunder och att den utgör en stor utgift för kommunerna. I motionen listar
man 10 punkter som man menar bör implementeras vad gäller modersmålsundervisningen, t ex att ett språkkravstest införs innan modersmål erbjuds i
det aktuella språket. Motionen utmynnar i 12 yrkanden, däribland att kommunen ska upprätta en policy för modersmålsundervisning.
Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Yttrandet är strukturerat efter de 10 punkter som listas i motionen och varje
punkt kommenteras. Barn- och utbildningsnämnden beslutade, 2020-01-29,
§8, i enlighet med förvaltningens förslag att föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen. Kommunstyrelseförvaltningen har inget ytterligare att anföra i ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Motion 2019-09-26
Barn- och utbildningsnämndens yttrande
Förslag till beslut på sammanträdet
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att arbetsutskottet ska lämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till Liselotte Grahn Elgs (M) yrkande.
Vidare yrkar Michael Rubbestad (SD) att förvaltningen ska komplettera
handlingarna till kommunstyrelsen för att visa hur logistiken kring resor och
transporter sker samt presentera hur schemaläggning ser ut för de elever
som erhåller modersmålsundervisning.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-18
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet beslutar att
lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut och
finner att så sker.
Ordförande frågar därefter om arbetsutskottet bifaller Michael Rubbestads
(SD) yrkande och finner att så sker.
______________

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING
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2020-05-26
Barn- och utbildningsförvaltningen
Enheten för Studie-och karriärvägledning
Ann-Charlotte Faleke,
0171-526 90
ann-charlotte.faleke@habo.se

Kompletterande handling till tidigare lämnad tjänsteskrivelse avseende Motion: Policy för erbjudande av modersmålsundervisning.

Schemaläggning och samordning av modersmålsundervisning
Modersmålsundervisning erbjuds från årskurs 1, undervisningen sker utanför ordinarie timplan d.v.s. efter skoltid.
Schemaläggningen tar dels hänsyn till när eleverna slutar sin ordinarie skoltid, men även till
möjligheten att samordna över årsklasser.
Modersmålsundervisningen i Håbo Kommuns Grundskolor sker idag enligt nedan:
Timmar/vecka
Första lektion
Sista lektion

Måndagar

Tisdagar

43

Onsdagar Torsdagar Fredagar

51

Schemalagda under dagen
10.00
16.30

13.00
16.30

13.40
17.00

53

78
13.15
17.30

25
13.00
16.30

Några få elever finns i särskildundervisningsgrupp och har precis som i övrigt en anpassad
undervisning, lektionen på måndagar kl:10.00 sker med elev på Grundsärskolan.
Elever i de yngre åldrarna åk 1-3 kan få rätt till taxi tur och retur för att kunna delta i modersmålsundervisningen. Förutsättningen för detta är att eleven har en fritidsplats.
Idag är det 3 % av de totalt 318 modersmålseleverna som åker taxi till sin modersmålslektion.
För elever från årskurs 4 till årskurs 9 är det vårdnadshavarens ansvar att ombesörja transport
till och från modersmålsundervisningen.
Beslut skickas till

Barn och utbildningsförvaltningen, Enheten för modersmål och studiehandledning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-01
Kommunstyrelsen

§ 135

Dnr 2019/00342

Motion: Policy för erbjudande av modersmålsundervisning
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till arbetsutskottet för framtagande av ett komplett förslag till beslut till kommunstyrelsen, detta i samråd
med Barn- och Utbildningsnämnden.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om framtagande av en
policy för erbjudande av modersmålsundervisning. I allmänna ordalag menar man att modersmålsundervisningen i dag erbjuds på mycket osäkra
grunder och att den utgör en stor utgift för kommunerna. I motionen listar
man 10 punkter som man menar bör implementeras vad gäller modersmålsundervisningen, t ex att ett språkkravstest införs innan modersmål erbjuds i
det aktuella språket. Motionen utmynnar i 12 yrkanden, däribland att kommunen ska upprätta en policy för modersmålsundervisning.
Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Yttrandet är strukturerat efter de 10 punkter som listas i motionen och varje
punkt kommenteras. Barn- och utbildningsnämnden beslutade, 2020-01-29,
§8, i enlighet med förvaltningens förslag att föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen. Kommunstyrelseförvaltningen har inget ytterligare att anföra i ärendet.
Beslutsunderlag
KSAU 2020-05-18 § 101
Tjänsteskrivelse
Motion 2019-09-26
Barn- och utbildningsnämndens yttrande
Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Rubbestad (SD) yrkar att motionens förslag (10 punkter) ska bifallas i sin helhet.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras för lunch 11.55-12-45
Förslag till beslut på sammanträdet 2
Helene Cranser (S) yrkar att ärendet återremitteras till arbetsutskottet för
framtagande av ett komplett förslag till beslut till kommunstyrelsen, detta i
samråd med Barn- och Utbildningsnämnden
JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-01
Kommunstyrelsen

Owe Fröjd (Båp) yrkar att ärendet återremitteras till arbetsutskottet för framtagande av ett komplett förslag till beslut till kommunstyrelsen, detta i samråd med Barn- och Utbildningsnämnden.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till arbetsutskottet i enlighet med Helene Cransers
(S) yrkande och finner att så sker.
______________
Beslutet skickas till:

Ordförande, kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunsekreterare
Uppdragslista

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

2(2)

Anteckningar samråd: policy för erbjudande av
modersmålsundervisning
Deltagande förtroendevalda: Fredrik Anderstedt (S), Agneta Hägglund (S), Mikael Rubbestad (SD),
Helene Cranser (S), Helene Zeland Bodin (C), Carl- Johan Torstenson (M), Liselotte Grahn Elgh (M),
Deltagande tjänstemän: Ewa Johansson, Jill Turtola, Stefan Grybb, Catharina Wakim, Anna
Walterholm, Sara Widströmer
Vid sammanträdet diskuterades motionen och barn- och utbildningsnämndens yttrande över
densamma. Motionens övergripande innehåll innebär att kommunen enbart ska göra det som krävs
enligt lag i fråga om modersmålsundervisning. Alla andra insatser utöver lag är en ekonomisk fråga
och fråga om en politisk prioritering.
Motionens olika delar gås igenom enligt följande:

1. Ett språkkravstest införs innan modersmål erbjuds i det aktuella språket.
Kommunen behöver erbjuda modersmålsundervisning för dem som uppnår nivå E för grundskola och
C för gymnasiet. Allt därutöver är frivilligt för kommunen. I dagsläget utförs litteracitets- och
numeracitetstester samt skolverkets kartläggningsmaterial enligt nämndens yttrande.
Fråga om vem som gör bedömningen i de språktest som görs i dagsläget. Är det en behörig lärare
med kunskap om det svenska betygssystemet? Eller är det en tjänsteman med tolk? Risk för godtycke
i bedömningarna. Kan kunskapsnivån bedömas med barn som ex vis är traumatiserade och därmed
kanske inte kommunicerar så mycket,
Det finns nationella språktester som kan köpas in men detta medför en extra kostnad. Förvaltningen
kan se över vad detta skulle kosta. Även Cers-tester (EU-standard) föreslås.

2. Ensamkommande som bor i familjehem ska inte erbjudas modersmålsundervisning
om inte kraven på att en vårdnadshavare skall prata modersmålet samt att språket
talas i hemmet uppfylls.
Enligt yttrandet från nämnden är det sökande som intygar att språket är umgängesspråk i hemmet
eller familjehemmet. Om det framkommer att så inte är fallet omprövas beslut om
modersmålsundervisning.
Rent juridiskt är det den gode mannen som är elevens vårdnadshavare, men det är språket där
eleven bor som är avgörande för att avgöra rätten till modersmålsundervisningen. Vad den gode
mannen talar för språk har ingen betydelse i sammanhanget.

3. Modersmålsundervisning ska inte erbjudas i förskola, förskoleklass, fritids eller
vuxenutbildningar. Det är inte lagstadgat och är ingen skall-sats i skollagen.
Av nämndens yttrande framgår att kommunen inte erbjuder modersmålsundervisning för dessa
verksamhetsformer. Kommunen arbetar således i motionens viljeriktning.
Punkten bör således anses vara besvarad och kunna införas i en policy.

4. Erbjud max sju års modersmål från startdatum. Det är vad som stipuleras i
Skollagen.
Enligt nämndens yttrande utreds elevens antal år av undervisning i ämnet så att undervisningen inte
ska överstiga det krav som lagen ställer.
Samma frågor som ställs i punkt 1 avseende hur undersökningen genomförs är relevanta även för
punkt 4.
Vad gäller för elever som talar engelska som modersmål? Får dessa dubbel undervisning i språket,
både enligt vanlig läroplan och enligt reglerna för modersmålsundervisning?

5. Förtydliga vad är en ”lämplig lärare”
Enligt nämndens yttrande är en lämplig lärare en legitimerad lärare som är behörig att undervisa. Om
sådan saknas ska personen ha goda kunskaper i det aktuella språket, i svenska och i det svenska
samhället.
Enligt en undersökning som sverigedemokraterna hänvisar till är bara 20 % av modersmålslärarna i
riket legitimerade lärare. Det behöver därför förtydligas i policyn vem som är en lämplig lärare och
vem som avgör vem som är lämplig. Om läraren i modersmål inte är behörig att sätta betyg, så får
rektor sätta betyg utifrån lärarens bedömning. Om respektive rektor får avgöra så är risken att det
blir en godtycklig bedömning som blir olika från skola till skola. Hur vet vi då att det blir likvärdigt?

6. Sätt en tidsgräns som man skall ha sökt modersmål, den 1 oktober och den 1 maj är
lämpliga datum för att hinna hitta ”lämplig” lärare kommande termin.
Enligt nämndens yttrande ska en ansökan till en kurs i modersmål behandlas om den har inkommit
senast den 31 mars läsåret innan kursen ska läsas.
Det som står i yttrandet avser främst gymnasiet. Det behöver förtydligas vad som gäller grundskolan.
I övrigt bör punkten anses vara besvarad eftersom förslaget redan genomförs och punkten kan
förtydligas i en policy

7. Modersmålsundervisning skall bedrivas efter skoltid.
Modersmålsundervisningen bedrivs redan efter skoltid. Men det behöver förtydligas hur man löser
det rent praktiskt och schemamässigt exempelvis om eleverna finns utspridda över kommunen. Det
är också viktigt att bara erbjuda detta bara för dem som har lagstadgad rätt till det.

8. Se över möjligheterna till fjärrundervisning
Enligt nämndens yttrande kan fjärrundervisning komma att användas. Enligt lag kan uppgifter
avseende modersmålsundervisning endast lämnas på entreprenad om kommunen som huvudman
har gjort vad som rimligen kan krävas för att anordna utbildningen inom den egna organisationen.
Fjärrundervisning konstateras vid samrådet vara en bra lösning för att lösa frågorna även för elevens
bästa för att minska resor, kostnader och annat. Frågan behöver utredas vidare och eventuellt tas in i
policyn om det blir aktuellt.

9. Olika språk kan inte slås samman till gemensamma lektioner.
Enligt nämnden genomförs undervisningen i grupper om minst fem elever som läser samma språk.
Fråga om hur hanteringen sker rent logistiskt om eleverna finns utspridda i kommunen.

10. När ovanstående krav uppfyllts skall fortfarande kravet på 5 sökande uppfyllas.
Enligt barn- och utbildningsnämndens yttrande uppfylls motionens krav på alla punkter.
I så fall föreslås, vid samrådet, att attsatsen istället ska anses besvarad och kan införas i en policy.

Sammanfattningsvis
Konstateras från barn- och utbildningsförvaltningens sida att det behövs förtydliganden enligt ovan
kring hur förvaltningen arbetar med frågorna när det gäller förflyttning, logistik, utbildning av
modersmålslärare och en översyn över den internationella språkportfolion. Förvaltningen kommer
att se över dessa frågor för att sedan, via BOUAU, överlämna frågan på nytt till kommunstyrelsens
förvaltning och vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Sammanfattningsvis konstateras från Michael Rubbestad (SD) att det finns fullt förtroende för
förvaltningen och dess arbete men att om förvaltningen redan arbetar i enlighet med motionens
intentioner bör detta formaliseras i en policy för att säkerställa att arbetssättet fortgår även framåt.
Det är viktigt av ekonomiska skäl att inte göra mer än vad som krävs enligt lag. Alla andra insatser är
en fråga om politisk prioritering.

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Liselotte Grahn Elg
den 8 januari 2021 11:16
Sara Widströmer
VB: Svar angående Modersmålsutredningen

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Har meddelandeflagga

Sara, hur ska vi hantera denna?
Hälsningar Lotta G E
Från: Stefan Grybb <stefan.grybb@habo.se>
Skickat: den 4 januari 2021 11:57
Till: Carl-Johan Torstenson <carl-johan.torstenson@habo.se>
Kopia: Liselotte Grahn Elg <liselotte.grahn.elg@habo.se>
Ämne: SV: Svar angående Modersmålsutredningen
Hej på er!
Enligt information från barn- och utbildningsnämndens nämndsekreterare: Detta ärende ligger inte hos
oss ännu (inte på förvaltning eller nämnd) då ärendet inte har återremitterats till oss från KF. Det ligger
hos KS/KSAU som har ”använt” vår kunskap genom mötet vi hade med dem för att skriva fram ett bättre
underlag till en policy.
Förslag:
Liselotte Grahn- Elg tillsammans med KS kansli skriver fram ett underlag till KF alternativt se till att
ärendet återremitteras till oss från KF så att förvaltningen kan ordna med yttrande och beslut i nämnd.
Med vänlig hälsning
Stefan Grybb
Förvaltningschef tillika skolchef
Håbo kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
746 80 Bålsta
0171-525 00
www.habo.se

Håbo kommun hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Du kan läsa mer på
habo.se/personuppgifter.

Från: Carl-Johan Torstenson <carl-johan.torstenson@habo.se>
Skickat: den 4 januari 2021 10:28
Till: Stefan Grybb <stefan.grybb@habo.se>
Kopia: Liselotte Grahn Elg <liselotte.grahn.elg@habo.se>
Ämne: Svar angående Modersmålsutredningen

Hej Stefan, här kommer våra svar på Ewas frågor till Lotta angående modersmålsutredningen.


Ett språktest tas fram och köps in för att följa modersmålsundervisningen för de elever som
genomför den. Klokt om det tas fram ett test, vi måste säkerställa att vi landar rätt för våra
elevers skull. Våra insatser ska vara kvalitativa och på rätt nivå.
 Hur säkerställer huvudmannen att barnen pratar modersmålet i hemmet? Vi förutsätter att
möten hålls med familjen, antingen hembesök eller på skolan – där det blir tydligt vilket språk
som används mellan elev och vårdnadshavare/familjehem.
 Hur stärks språkutvecklingen för alla elever i förskola, förskoleklass, fritidshem och
vuxenutbildning? Enligt skollagen och läroplanen.
 Säkerställa att elever får sju års modersmålsundervisning så att ett adekvat betyg kan sättas. Om
utredning visar att eleven redan haft 5års undervisning kvarstår 2år och då ska dessa två år
genomföras.
 Modersmålslärarens kompetens säkerställs. Här kan samverkan med andra kommuner vara av
stor vikt. Vi bör anta att vi har en evidensbaserad rekrytering för att säkerställa rätt kompetens.
 Undersöka och utveckla möjligheten till distansundervisning. Detta är i allra högsta grad av stor
vikt att det går att genomföras. Likt distansundervisning idag är väl etablerat så ska det vara en
möjlighet framåt.
Arbetet inom projektet behöver vara transparent och intentionen är att ta fram effektfulla lösningar så
att alla elever får en likvärdig skolgång med en ekonomiskt god hushållning.
o Vad tänker du om mitt förslag och hur ska barn- och utbildningsförvaltningen gå vidare? Det
är inget projekt utan detta ska rymmas inom befintlig verksamhet
o Ska en tjänsteskrivelse upprättas eller ett yttrande på återremissen? Ja det är klart. Med
åtgärder som kommer att göras.
o Alternativt varar barn- och utbildningsförvaltningen utifrån det samverkansmöte som hölls
och den återremiss som gavs. Här behöver du och jag Stefan fundera och ta fram.

MVH
Carl-Johan Torstenson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-26
Kommunstyrelsen

Ärende 24

§ 118

Dnr 2018/00474

Motion: Nya förskolor i Krägga och Viby Äng
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att genomföra en förstudie avseende
etablerandet av en förskola i Krägga. Förstudien ska redovisas till
kommunstyrelsen senast i oktober 2021.
2. Kommunfullmäktige bifaller motionens andra attsats
(Kommunfullmäktige undersöker behov och möjligheter för ytterligare
förskolor enligt villa/parhusmodellen) och uppmanar samtidigt barn- och
utbildningsnämnden att i förberedelsefasen när nya förskolor planeras,
beakta möjligheten att kostnadseffektivt etablera mindre förskolor.
Sammanfattning
Motion från Bålstapartiet har inkommit till kommunfullmäktige. Motionen
har remitterats från kommunstyrelsen till barn och utbildningsnämnden för
yttrande.
Bålstapartiet föreslår att:
-Kommunfullmäktige beslutar att projektera två nya förskolor enligt den
föreslagna modellen i Krägga och i Viby Äng.
-Kommunfullmäktige undersöker behov och möjligheter för ytterligare förskolor enligt denna modellen.
Motionen visar på ett mer flexibelt byggande av förskolor, där kommunen
kan avyttra fastigheten till bostäder om behovet av förskola förändras.
Genom att byggnaden framåt ska kunna fungera som villa finns mindre
tillagningskök för varje avdelning om så önskas.
Barn- och utbildningsnämnden har lämnat ett yttrande över motionen.
Svaret utmynnar i förslag att avslå motionen med anledning av svårigheten
att etablera och bedriva flera mindre förskolor utifrån gällande lagar och
styrdokument för verksamheten. Barn- och utbildningsnämnden föreslår
även av ekonomiska skäl att motionen ska avslås, då en mindre
förskoleenhet kräver större personaltäthet för att kunna genomföra
undervisning enligt de krav som ställs.
Planavdelningen påvisar att i både Krägga och Viby äng finns det
detaljplanelagda tomter för förskola. Gemensamt för båda tomterna (och
alla andra tomter för förskolor i kommunen) är att endast (för)skolverksamhet är tillåten. En eventuell framtida omvandling till bostäder
(enligt modellen i motionen) skulle därmed kräva ändring av detaljplanen.
Dock kan modellen ges tillfälliga byggnadslov fem år med möjlighet att
förlänga i ytterligare en femårsperiod.
JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-26
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen anser det värt att beakta modellen i förberedelsefasen för
nya förskolor, men vill inte peka ut i exakt vilka geografiska områden
modellen ska testas. Det ansvaret ligger på Barn- och utbildningsnämnden.
Kommunstyrelsen noterar också att under handläggningstiden har Barn- och
utbildningsnämnden vid sammanträde 2020-09-30 beslutat (BOU
2020/00126 § 117) att förvaltningschef ska beställa en utredning avseende
förskolor med fyra avdelningar. I ett delegationsbeslut av förvaltningschefen
för barn- och utbildningsförvaltningen 2020-11-05 beställs en utredning av
inriktningens påverkan, av planchef på kommunstyrelsens förvaltning (BOU
2020/00126 nr 59790).
Att bygga förskolor efter den modell motionären föreslår kan vara ett
alternativ att utreda för att möjliggöra etablering av mindre förskoleenheter.
Motionens intention om att kostnadseffektivt etablera förskolor, som har
möjlighet att omvandlas till annat bruk när behovet av förskola upphört, bör
tas in i ovannämnda utredning.
Mot bakgrunden ovan föreslår kommunstyrelsens förvaltning att motionens
första att-sats avslås och att den andra att-satsen antas.
Beslutsunderlag
KSAU 2021-04-12 § 104
Tjänsteskrivelse
Motion Nya förskolor i Krägga och Viby Äng, inkommen 2018-06-21.
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2018-10-31 § 117
Förslag till beslut på sammanträdet
Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med
tillägget att förstudien ska redovisas till kommunstyrelsen senast oktober
2021.
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut med Owe Fröjds (Båp) tilläggsyrkande
och finner att så sker.
______________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-12
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 104

Dnr 2018/00474

Motion: Nya förskolor i Krägga och Viby Äng
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att genomföra en förstudie avseende
etablerandet av en förskola i Krägga.
2. Kommunfullmäktige bifaller motionens andra attsats
(Kommunfullmäktige undersöker behov och möjligheter för ytterligare
förskolor enligt villa/parhusmodellen) och uppmanar samtidigt barn- och
utbildningsnämnden att i förberedelsefasen när nya förskolor planeras,
beakta möjligheten att kostnadseffektivt etablera mindre förskolor.
Sammanfattning
Motion från Bålstapartiet har inkommit till kommunfullmäktige. Motionen
har remitterats från kommunstyrelsen till barn och utbildningsnämnden för
yttrande.
Bålstapartiet föreslår att:
-Kommunfullmäktige beslutar att projektera två nya förskolor enligt den
föreslagna modellen i Krägga och i Viby Äng.
-Kommunfullmäktige undersöker behov och möjligheter för ytterligare förskolor enligt denna modellen.
Motionen visar på ett mer flexibelt byggande av förskolor, där kommunen
kan avyttra fastigheten till bostäder om behovet av förskola förändras.
Genom att byggnaden framåt ska kunna fungera som villa finns mindre
tillagningskök för varje avdelning om så önskas.
Barn- och utbildningsnämnden har lämnat ett yttrande över motionen.
Svaret utmynnar i förslag att avslå motionen med anledning av svårigheten
att etablera och bedriva flera mindre förskolor utifrån gällande lagar och
styrdokument för verksamheten. Barn- och utbildningsnämnden föreslår
även av ekonomiska skäl att motionen ska avslås, då en mindre
förskoleenhet kräver större personaltäthet för att kunna genomföra
undervisning enligt de krav som ställs.
Planavdelningen påvisar att i både Krägga och Viby äng finns det
detaljplanelagda tomter för förskola. Gemensamt för båda tomterna (och
alla andra tomter för förskolor i kommunen) är att endast (för)skolverksamhet är tillåten. En eventuell framtida omvandling till bostäder
(enligt modellen i motionen) skulle därmed kräva ändring av detaljplanen.
Dock kan modellen ges tillfälliga byggnadslov fem år med möjlighet att
förlänga i ytterligare en fem årsperiod.
JUSTERARE
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-12
Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Kommunstyrelsen anser det värt att beakta modellen i förberedelsefasen för
nya förskolor, men vill inte peka ut i exakt vilka geografiska områden
modellen ska testas. Det ansvaret ligger på Barn- och utbildningsnämnden.
Kommunstyrelsen noterar också att under handläggningstiden har Barn- och
utbildningsnämnden vid sammanträde 2020-09-30 beslutat (BOU
2020/00126 § 117) att förvaltningschef ska beställa en utredning avseende
förskolor med fyra avdelningar. I ett delegationsbeslut av förvaltningschefen
för barn- och utbildningsförvaltningen 2020-11-05 beställs en utredning av
inriktningens påverkan, av planchef på kommunstyrelsens förvaltning (BOU
2020/00126 nr 59790).
Att bygga förskolor efter den modell motionären föreslår kan vara ett
alternativ att utreda för att möjliggöra etablering av mindre förskoleenheter.
Motionens intention om att kostnadseffektivt etablera förskolor, som har
möjlighet att omvandlas till annat bruk när behovet av förskola upphört, bör
tas in i ovannämnda utredning.
Mot bakgrunden ovan föreslår kommunstyrelsens förvaltning att motionens
första att-sats avslås och att den andra att-satsen antas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Motion Nya förskolor i Krägga och Viby Äng, inkommen 2018-06-21.
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2018-10-31 § 117
Förslag till beslut på sammanträdet
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att
genomföra en förstudie avseende en ny förskola i Krägga.
Agneta Hägglund (S) yrkar att förvaltningens förslag till beslut, attsats 1
ändras till att kommunfullmäktige beslutar att projektera en ny förskola
enligt den föreslagna modellen i Krägga och att attsatts 2 två förblir
oförändrad samt att kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen med
dessa ändringar.
Helene Zeland Bodin (C) efterfrågar en redaktionell ändring av
formuleringarna i de föreslagna besluten så att det framgår tydligt vad
motionens attsatser innebär i beslutet.
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till Liselotte Grahn Elgs (M) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller eller
avslår Agneta Hägglunds (S) yrkande och finner att det avslås.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

2(3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-12
Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Därefter frågar ordförande om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag
till beslut med Liselotte Grahn Elgs (M) och finner att så sker.
Arbetsutskottet beslutar att föra in förtydliganden enligt Helene Zeland
Bodins (C) yrkanden i förslaget till fullmäktige.
______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-01-14

1(3)
Vår beteckning

KS 2018/00474 nr 87761

Kommunstyrelsens förvaltning
Thord Andersson, Konsult

Motion: Nya förskolor i Krägga och Viby Äng
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
1. avslå motionens första att-sats
2. att bifalla motionens andra att-sats och
3. uppmanar samtidigt barn- och utbildningsnämnden att i
förberedelsefasen när nya förskolor planeras, beakta möjligheten att
kostnadseffektivt etablera mindre förskolor.
Sammanfattning

Motion från Bålstapartiet har inkommit till kommunfullmäktige. Motionen
har remitterats från kommunstyrelsen till barn och utbildningsnämnden för
yttrande.
Bålstapartiet föreslår att:
-Kommunfullmäktige beslutar att projektera två nya förskolor enligt den
föreslagna modellen i Krägga och i Viby Äng.
-Kommunfullmäktige undersöker behov och möjligheter för ytterligare förskolor enligt denna modellen.
Motionen visar på ett mer flexibelt byggande av förskolor, där kommunen
kan avyttra fastigheten till bostäder om behovet av förskola förändras.
Genom att byggnaden framåt ska kunna fungera som villa finns mindre
tillagningskök för varje avdelning om så önskas.
Barn- och utbildningsnämnden har lämnat ett yttrande över motionen.
Svaret utmynnar i förslag att avslå motionen med anledning av svårigheten
att etablera och bedriva flera mindre förskolor utifrån gällande lagar och
styrdokument för verksamheten. Barn- och utbildningsnämnden föreslår
även av ekonomiska skäl att motionen ska avslås, då en mindre
förskoleenhet kräver större personaltäthet för att kunna genomföra
undervisning enligt de krav som ställs.
Planavdelningen påvisar att i både Krägga och Viby äng finns det
detaljplanelagda tomter för förskola. Gemensamt för båda tomterna (och alla
andra tomter för förskolor i kommunen) är att endast (för-)skolverksamhet
är tillåten. En eventuell framtida omvandling till bostäder (enligt modellen i
motionen) skulle därmed kräva ändring av detaljplanen. Dock kan modellen
ges tillfälliga byggnadslov fem år med möjlighet att förlänga i ytterligare en
fem årsperiod.

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-01-14

2(3)

Kommunstyrelsen anser det värt att beakta modellen i förberedelsefasen för
nya förskolor, men vill inte peka ut i exakt vilka geografiska områden
modellen ska testas. Det ansvaret ligger på Barn- och utbildningsnämnden.
Kommunstyrelsen noterar också att under handläggningstiden har Barn- och
utbildningsnämnden vid sammanträde 2020-09-30 beslutat (BOU
2020/00126 § 117) att förvaltningschef ska beställa en utredning avseende
förskolor med fyra avdelningar. I ett delegationsbeslut av förvaltningschefen
för barn- och utbildningsförvaltningen 2020-11-05 beställs en utredning av
inriktningens påverkan, av planchef på kommunstyrelsens förvaltning (BOU
2020/00126 nr 59790).
Att bygga förskolor efter den modell motionären föreslår kan vara ett
alternativ att utreda för att möjliggöra etablering av mindre förskoleenheter.
Motionens intention om att kostnadseffektivt etablera förskolor, som har
möjlighet att omvandlas till annat bruk när behovet av förskola upphört, bör
tas in i ovannämnda utredning.
Mot bakgrunden ovan föreslår kommunstyrelsens förvaltning att motionens
första att-sats avslås och att den andra att-satsen antas.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Rätt projekterat visar modellen på lägre byggkostnader, lägre investering
och avskrivning. Dessutom finns möjligheten, att vid en framtida avyttring
när behovet inte längre finns för förskola, fastigheten kan säljas.
Driften av verksamheten blir, enligt barn- och utbildningsförvaltningens
beräkningar, högre.
Barnperspektivet

Barnperspektivet behöver utredas grundligare för att se hur barn enskilt och
i grupp påverkas av motionens intentioner.
Näringslivsperspektivet

Näringslivsperspektivet får vidare beaktas i den framtida utredningen.
Kommunfullmäktige tar inte redan här ställning i vilken regi driften ska
vara, privat, kooperativ eller kommunal.
Uppföljning

Inte aktuellt. Barn- och utbildningsnämnden följer upp resultatet av den
beställda utredningen.
Beslutsunderlag
Motion Nya förskolor i Krägga och Viby Äng, inkommen 2018-06-21.
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2018-10-31 § 117

Vår beteckning

KS 2018/00474 nr 87761

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-01-14

Beslut skickas till

Barn- och utbildningsnämnden
Motionär
Kansli

3(3)
Vår beteckning

KS 2018/00474 nr 87761

Bålsta 2018-06-06

Bålstapartiet
Motion till Håbo Kommunfullmäktige 2018-06-11

Nya förskolor i Krägga och Viby Äng
Bålsta expanderar i ytterområden och behöver fler förskolor. Ett sätt och bra sätt
är att bygga mindre förskolor med så kallade villamodeller/parhusmodeller.
Detta är ett kostnadseffektivt sätt att bygga, och dessa kan omvandlas, efter att
behovet upphört, och säljas som friköpta villor och radhus, detta minskar kommunens
investeringskostnad radikalt.
Som exempel kan nämnas att kostnaden för vår senaste förskola i Frösundavik
motsvarar summan för uppförande av ca 50 stycken villor, inkl. grundläggning, från en
välkänd husleverantör i Sverige

Bålstapartiet föreslår att:
-Kommunfullmäktige beslutar att projektera två nya förskolor enligt den föreslagna
modellen i Krägga och i Viby Äng
-Kommunfullmäktige undersöker behov och möjligheter för ytterligare förskolor
enligt denna modellen

För Bålstapartiet i Håbo Kommunfullmäktige

Owe Fröjd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-31
Barn- och utbildningsnämnden

BOU § 117

Dnr 2018/02026

Yttrande gällande motion Nya förskolor i Krägga och Viby Äng
Beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrandet i enlighet med förvaltningens förslag.
Sammanfattning

Motion från Bålstapartiet har inkommit till kommunfullmäktige. Förslaget i
motionen har remitterats från kommunstyrelsen till barn och utbildningsnämnden för yttrande den 21 juni 2018.
Bålstapartiet föreslår att:
-Kommunfullmäktige beslutar att projektera två nya förskolor enligt den föreslagna modellen i Krägga och i Viby Äng
-Kommunfullmäktige undersöker behov och möjligheter för ytterligare förskolor enligt denna modellen.
Barn- och utbildningsförvaltningen har berett förslaget om att bedriva
kommunal förskoleverksamhet i enlighet med föreslagen modell. I utredningen framkommer det svårigheter med att etablera och bedriva flera
mindre förskoleverksamhet utifrån gällande lag och styrdokument för verksamheten. Då bristen på förskollärare är stor på nationell nivå är också möjligheten till att anställa utbildade pedagoger för verksamheten en mycket
stor utmaning. Förskolor med få eller utan förskollärare innebär en direkt
kvalitetsförsämring av utbildningen. Utredningen finner vidare att förslaget
inte ger hållbara ekonomiska förutsättningar för förskoleverksamheten utifrån gällande fattade budgetstyrprinciper i Håbo kommun. På en mindre förskola måste personaltätheten vara större för att klara av att möta servicenivån likvärdigt med större enheter med förskoleverksamhet. Det ekonomiska
underlaget påvisar utifrån olika faktorer ett underskott med cirka 1,2 miljoner kronor per förskola. Med dessa ekonomiska förutsättningar finns därmed en stor risk att barngruppens storlek ökas för att få en ekonomi i balans.
En konsekvens av ett beslut av föreslagen motion kräver således även ett beslut om ändrad barnpeng för att verksamheten ska kunna bedrivas inom
givna ekonomiska budgetramar. I det ekonomiska underlaget finns det kostnader som krävs för kärnverksamheten utöver driftskostnader då en ny förskola etableras. Dessutom tillkommer kostnader för byggnation och etablering. Se bifogat ekonomiskt underlag
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-31
Barn- och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsförvaltningen föreslår mot ovanstående att avslå motionen om Nya förskolor i Krägga och Viby Äng.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2018-09-28, BOU 2018/02026 nr 51039.
Delegationsbeslut Remiss, KS 2018/00474 nr 83378, 2018-06-20.
Motion Nya förskolor i Krägga och Viby Äng, inkommen 2018-06-21.
Ekonomiskt underlag.
Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförandens förslag till beslut:

Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrandet i enlighet med förvaltningens förslag.
Cecilia Anna Rosell (Båp) föreslår att barn- och utbildningsnämnden yttrar
sig över motion: Nya förskolor i Krägga och Viby äng enligt nedan:
Motionen beviljas
Beslutsgång 1:

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrandet i enlighet med förvaltningens förslag.
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet
med ordförandens förslag till beslut.
Beslutsgång 2:

Ordförande ställer ordförandens förslag till beslut mot Cecilia Anna Rosrell
(Båp) förslag gällande yttrande över motion: Nya förskolor i Krägga och
Viby äng.
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet
med ordförandens förslag till beslut.
______________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Motionsställaren
Förvaltningsledningen
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Ärende 25

Interpellation till socialnämndens ordförande Håbo kommun
Under Corona är möjligheten att söka hjälp när man är utsatt för våld i sin relation
försvårad på grund av isolering i hemmet. Därför är det nu mer angeläget än någonsin
att samhällets olika aktörer är uppmärksamma och erbjuder stöd och skydd för
kommunens kvinnor och barn som utsatts för våld i hemmet.
Under 2020 ställdes kvinnorörelsens arbete på sin spets när pandemin drabbade hela
världen. FN:s rapport om en 30-procentig ökning av mäns våld i hemmet kom som en
konsekvens av pandemin. Att våldet skulle öka säger sig själv när isolering i hemmet blir
vardag. Trots det blev kvinnojouren Olivias bidrag indraget för år 2020 och nu en bit in i
2021 har de ännu inget hört om hur deras bidragsfråga ska lösas.
2020 beslutade Socialnämnden att inte dela ut något föreningsbidrag med anledning av den
ekonomiska osäkerhetsfaktorn kommunen hade, då nämnden inte hade en budget i balans.
Vidare beslutade nämnden att utreda möjligheten till ett mer formellt samarbete med
kvinnojouren Olivia. Trots det så lyser kommunens invit om formellt samarbete ännu med
sin frånvaro.
Pandemin känns alltmer som ett normaltillstånd, men dess konsekvenser kommer att
påverka vårt samhälle under en lång tid framåt. Det råder ingen tvekan om att kommuner
och regioner bär ett stort ansvar i den tid som nu följer. Många som tidigare inte känt till hur
stor betydelse kvinno- och tjejjoursrörelsen har behöver vakna och se hur pandemin påverkar
våra relationer till varandra och hur våldet riskerar att öka.
Frågor:
Hur arbetar socialnämnden idag för att bereda skydd för kommunens kvinnor och barn som
utsatts för våld i hemmet, då Kvinnojouren Olivias möjlighet kraftigt försämrats på grund av
indraget bidrag?
Vilka andra insatser har socialnämnden initierat då pandemin riskerar leda till ökat våld i
hemmet gentemot kvinnor och barn i vår kommun, då Kvinnojouren Olivia fått sitt bidrag
indraget?
Vilka samverkansinsatser med övriga förvaltningar och andra aktörer som exempelvis
Håbohus AB, har socialnämnden initierat, då bidraget till Kvinnojouren dragits in och
pandemin riskerar leda till ökat våld i hemmet gentemot kvinnor och barn?
Hur ser socialnämndens tidplan ut för att inleda det utlovade formella samarbetet med
Kvinnojouren Olivia, för att bereda skydd för kommunens kvinnor och barn som utsatts för
våld i hemmet?
Charlotta Bjälkebring Carlsson, vänsterpartiet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-29
Kommunfullmäktige

§ 44

Dnr 2021/00155

Interpellation till socialnämndens ordförande
angående föreningsbidrag till Kvinnojouren Olivia
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Sammanfattning
Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) ställer en interpellation till
socialnämndens ordförande Roger von Walden angående kvinnojouren
Olivia. Följande frågor ställs i interpellationen:
Hur arbetar socialnämnden idag för att bereda skydd för kommunens
kvinnor och barn som utsatts för våld i hemmet, då Kvinnojouren Olivias
möjlighet kraftigt försämrats på grund av indraget bidrag?
Vilka andra insatser har socialnämnden initierat då pandemin riskerar leda
till ökat våld i hemmet gentemot kvinnor och barn i vår kommun, då
Kvinnojouren Olivia fått sitt bidrag indraget?
Vilka samverkansinsatser med övriga förvaltningar och andra aktörer som
exempelvis Håbohus AB, har socialnämnden initierat, då bidraget till
Kvinnojouren dragits in och pandemin riskerar leda till ökat våld i hemmet
gentemot kvinnor och barn?
Hur ser socialnämndens tidplan ut för att inleda det utlovade formella
samarbetet med Kvinnojouren Olivia för att bereda skydd för kommunens
kvinnor och barn som utsatts för våld i hemmet?
Interpellationen ställs vid dagens sammanträde och besvaras vid kommande.
Beslutsunderlag
Interpellation
Beslutsgång
Ordförande Björn Erling (M) Frågar om kommunfullmäktige beslutar att
interpellationen får ställas och finner att så sker.
______________
Beslutet skickas till:

Socialnämndens ordförande
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