
KALLELSE 

Datum 

2021-06-04 

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) 

Gunnar Annell (M) 

Inga Birath von Sydow (C) 

Jane Engelmark  (C) 

Roger Norin (L) 

Anna Larsson (S) 

Jonny Ekblom (S) 

Carolina Cranser (S) 

Irene Lundbäck (S) 

Sixten Nylin (S) 

Solweig Lundkvist (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 14 juni 2021, kl. 19:00 

Förmöten från kl. 18.00 

Plats Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

Justering: Torsdagen den 17 juni kl. 16.00 



 

 KALLELSE 

 Datum  

 2021-06-04  

Kommunfullmäktige 
 

 

 

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: Skyltning vid Lillsjövägen 

Dnr 2021/00260  

Förslagsställare: Åsa Tidestav 

 

3.  
Anmälan av nytt medborgarförslag: Ny typ av ishall - tält med syntetisk is 

Dnr 2021/00261 

Förslagsställare: Julia Andersson  

 

4.  
Ägardirektiv Håbohus 

Dnr 2021/00076  

 

5.  
Uppdrag att se över tjänstemannaorganisationen och den politiska organisation-

en 

Dnr 2021/00145  

 

6.  
Taxor och avgifter för kultur- och fritidsförvaltningens lokaler och simhall 

Dnr 2020/00314  

 

7.  
Exploatering, Bålsta C, etapp 1, budget för inledande projektering 

Dnr 2021/00149  

 

8.  
Antagande: Ändring av detaljplan 395, Västerskogs industriområde norra 

Dnr 2020/00279  

 

9.  
Ägarbyte, Exploatering, Björkvallen 

Dnr 2019/00126  

 

10.  
Exploateringsbudget, Bålsta C, etapp 6 

Dnr 2021/00150  

 

11.  
Riktlinjer för lokalförsörjning samt lokalförsörjningsplan 

Dnr 2019/00187  

 

12.  
Integrationsstrategi för Håbo kommun 

Dnr 2020/00275  

 

13.  
Fortsättning av gång- och cykelväg längs Kalmaleden (projekt 1390) 

Dnr 2021/00168  

 

14.  
Vistelseförbud 

Dnr 2021/00199  

 



 

 KALLELSE 

 Datum  

 2021-06-04  

Kommunfullmäktige 
 

 

15.  
Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län 

Dnr 2021/00166  

 

16.  
Informationsärende, inspektion av överförmyndarnämnden 

Dnr 2021/00116  

 

17.  
Informationsärende, granskning av överförmyndarnämndens verksamhet 

Dnr 2021/00118  

 

18.  
Svar på medborgarförslag: belysa skylt vid motorvägen 

Dnr 2019/00459  

 

19.  
Delårsuppföljning mars 2021  

Dnr 2021/00212  

 

20.  
Parkeringsutredning för allmänna parkeringar i Bålsta centrum 

Dnr 2021/00153  

 

21.  
Arbetsmiljöpolicy, riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete och riktlinjer för 

straffansvar och uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter 

Dnr 2021/00072  

 

22.  
Interpellation till Christian Nordberg angående Håbohus ägardirektiv 

Dnr 2021/00224  

 

 

   

Björn Erling 

Ordförande 

 Olle Forsmark 

Sekreterare 

 



      

POSTADRESS 

746 52 Bålsta 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON VÄXEL 

0171-525 00 

TELEFAX 

0171-500 00 

ORG.NR 

212000-0241 

HEMSIDA 

www.habo.se 
E-POST 

kommunstyrelsen@ha
bo.se 

 

 

 

 ANVISNING 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-03-16 KS  nr 328 

Kommunstyrelsens förvaltning  
 
 
 
 
 

 

 

Mötets öppnande KF 

 

1. Upprop förrättas av sekreteraren 

2. Val av justerare 

Förslag till beslut:  

Kommunfullmäktige utser N.N. och N.N. till justerare av dagens protokoll. 

3. Fastställande av dagordning samt prövning att kungörelse skett i laga ordning 

Förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige fastställer föreliggande dagordning utan ändringar samt konstaterar 
att kungörelse har skett i laga ordning. 

 

 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2021-05-27 KS 2021/00260 nr 102063 

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

Medborgarförslag: Skyltning vid Lillsjövägen 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till

tekniska nämnden för beredning och beslut.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att en 

skylt/vägmärke i slutet av Lillsjövägen om att det inte längre är en bilväg. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Beredning kan ske inom ram. 

Barnperspektivet 

Barnperspektivet beaktas i beredningen 

Näringslivsperspektivet 

Näringslivsperspektivet beaktas i beredningen 

Uppföljning 

Ärendet följs upp genom redovisning av ej färdigberedda motioner och 

medborgarförslag till fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag

__________ 

Beslut skickas till 

Tekniska nämnden 

Ärende 2



Ärendenummer: #18 | Inskickat av: ÅSA TIDESTAV | Datum: 2021-05-19 16:58 Sida  av 1 2

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon

 E-postadress Telefon

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn
ÅSA TIDESTAV

 Personnummer

Lämna ett medborgarförslag till Håbo kommun
Ärendenummer: #18 | Inskickat av: ÅSA TIDESTAV | 2021-05-19 16:58

1. Inlämnat av

Inlämnat av

2. Förslag



Ärendenummer: #18 | Inskickat av: ÅSA TIDESTAV | Datum: 2021-05-19 16:58 Sida  av 2 2

Ditt förslag

Tänk på att formulera ditt förslag på ett tydligt sätt, så att andra personer kan läsa det och förstå 
vad du menar.

Sätt en skylt/vägmärke i slutet av Lillsjövägen om att det inte längre är en bilväg. Nu fortsätter 
bilar nerför backen/cykelvägen och när de kommer ner får de vända på cykelvägen och åka upp 
igen (eller backa). Problemet har ökat sen ICA kom, jag gissar att de tror att de kan komma dit 
den vägen.



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2021-05-27 KS 2021/00261 nr 102061 

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

Medborgarförslag: Ny typ av ishall - tält med syntetisk is 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till

kultur- och fritidsnämnden för beredning och beslut.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att inköp 

av en ny typ av ishall i form av ett tält med syntetisk is.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Beredning kan hanteras inom ram 

Barnperspektivet 

Beredningen får hantera barnperspektivet 

Näringslivsperspektivet 

Beredningen får hantera näringslivsperspektivet 

Uppföljning 

Ärendet följs upp genom redovisning av ej färdigberedda motioner och 

medborgarförslag till fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli 

Ärende 3



Ärendenummer: #21 | Inskickat av: JULIA ANDERSSON | Datum: 2021-05-20 11:51 Sida  av 1 2

 Notifieringar
E-post
SMS

 Mobiltelefon

 E-postadress Telefon
-

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn
JULIA ANDERSSON

 Personnummer

Lämna ett medborgarförslag till Håbo kommun
Ärendenummer: #21 | Inskickat av: JULIA ANDERSSON | 2021-05-20 11:51

1. Inlämnat av

Inlämnat av

2. Förslag



Ärendenummer: #21 | Inskickat av: JULIA ANDERSSON | Datum: 2021-05-20 11:51 Sida  av 2 2

Ditt förslag

Tänk på att formulera ditt förslag på ett tydligt sätt, så att andra personer kan läsa det och förstå 
vad du menar.

Förlaget gäller som en lösning och en anpassning till pandemin, det gäller i o m att ishallen är 
gammal och behöver renoveras eller byggas nytt. Varför kan inte kommunen sätta upp två 
stycken väderskydd ( tält ) där man lägger en syntetisk is ( PolyGlide passar både konståkning 
och hockey), då kan man också öppna upp sidorna ( dvs vädra) det blir ändå ett tak över för att 
skydda isen och man kan ha extremt låga driftskostnader för detta då det inte krävs att en eller 
flera vaktmästare som spolar isen. Man kan ha varsin ishall för var och ett av sporterna och ha 
allmänhetens åkning övriga tider som inte är till för föreningarna. Dessutom är inköp på detta är 
under 1 miljon, hyres/köp kostnaden för den typ av tält är extremt lågt och man kan då främja 
även den tjejdominerade sporten som konståkning är samtidigt som man också kan erbjuda 
fräsch ute/inne  miljö som är anpassad till rådande pandemi där det finns krav på ventilation etc. 
Dessutom så blir det fler som kommer ha möjlighet att idrotta då p g a pandemin nu är 
allmänhetens åkning helt inställd men med detta är det möjligt att åka året runt oavsett 
pandemi eller inte. Man kan också anpassa varje ishall efter vardera sport och klubbarna och 
andra utövare behöver inte mötas i korridorerna och då undviker man högre smittspridning, 
samt att alla åldersgrupper komma kunna utöva sporten oavsett sport.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-31 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 171 Dnr 2021/00076 

Ägardirektiv Håbohus 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar föreslagna ägardirektiv för Håbohus AB.

Kommunstyrelsens beslut 

2. Kommunstyrelsen beslutar att förslaget till ägardirektiv ska förtydligas så

att lägenheter som är uthyrningsbara till privatpersoner ska vara 5-8 %

exklusive övriga vårdboenden.

Sammanfattning  

Håboalliansen har tagit fram förslag till nya ägardirektiv för Håbohus AB.  

Större förändringar i förslaget är att länsstyrelsens förslag till innehåll i 

ägardirektiv, och förändrat antalet hyresrättslägenheter till ett spann mellan 

700-1400 långsiktigt har beaktats. Målet med direktavkastning om 4 % i

nyproduktion kvarstår.

Förslaget återremitterades av kommunfullmäktige 2021-03-29 § 31 för 

vidare beredning genom risk- och konsekvensanalys, samråd med en vidare 

krets av ägarna, Håbohus styrelse och Hyresgästföreningen.  

De föreslagna direktiven har remitterats till Håbohus och 

Hyresgästföreningen och gruppledarna har beretts tillfälle att yttra sig över 

direktiven. En risk- och konsekvensanalys har genomförts. Ärendet 

återkommer nu till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut 

efter hantering av återremissen.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse efter återremiss 

Förslag till ägardirektiv, reviderade efter Håbohus remissvar 

Konsekvensanalys ägardirektiv 

Remissvar Hyresgästföreningen 

Protokoll från Håbohus 2021-04-15 inklusive bilagor 

KSAU 2021-05-17 § 135 

Föreslagna ägardirektiv   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christian Nordberg (-) yrkar att Kommunstyrelsen ska föreslå 

kommunfullmäktige att anta föreslagna ägardirektiv, daterade 2021-05-28. 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för att fullgöra 

kommunfullmäktiges återremiss.  

Ärende 4



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2021-05-31  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att ärendet återremitteras 

Ann-Sofi Borg yrkar att förslaget till ägardirektiv ska förtydligas så att 

lägenheter som är uthyrningsbara till privatpersoner ska vara 5-8 % 

exklusive övriga vårdboenden.  

Christian Nordberg (-) yrkar bifall till Ann-Sofi Borgs (SD) yrkande. 

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till förslagen om återremiss samt till Ann-

Sofi Borgs (SD) yrkande.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen beslutar 

att återremittera ärendet eller avgöra det idag och finner att det ska avgöras 

idag.  

Omröstning begärs 

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för att behandla 

ärendet idag, nej-röst för att återremittera.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Per-Arne Öhman (M), Helene 

Zeland Bodin (C), Kjell Dufvenberg (L), Christian Nordberg (-), Fred 

Rydberg (KD), Ann-Sofi Borg (SD), Thomas Moore (SD) 

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Helene Cranser (S), Fredrik 

Anderstedt (S), Lars-Göran Bromander (S), Owe Fröjd (Båp).  

Med 8 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att behandla 

ärendet idag.  

Beslutsgång 2 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller förslaget till ägardirektiv 

med Ann-Sofi Borgs (SD) ändringsyrkande och finner att så sker 

Protokollsanteckning 

Fredrik Anderstedt (S) lämnar följande protokollsanteckning:  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Håboalliansen för revidering av föreslagna ägardirektiv enligt 

Kommunstyrelsens beslut. 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2021-05-06 KS 2021/00076 nr 101574 

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

 

Ägardirektiv Håbohus 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen antar föreslagna ägardirektiv för Håbohus AB.    

 

Sammanfattning 

Håboalliansen har tagit fram förslag till nya ägardirektiv för Håbohus AB.   

Större förändringar i förslaget är att länsstyrelsens förslag till innehåll i 

ägardirektiv, och förändrat antalet hyresrättslägenheter till ett spann mellan 

700-1400 långsiktigt har beaktats. Målet med direktavkastning om 4 % i 

nyproduktion kvarstår.  

Förslaget återremitterades av komunfullmäktige 2021-03-29 § 31 för vidare 

beredning genom risk- och konsekvensanalys, samråd med en vidare krets 

av ägarna, Håbohus styrelse och Hyresgästföreningen.  

De föreslagna direktiven har remitterats till Håbohus och 

Hyresgästföreningen och gruppledarna har beretts tillfälle att yttra sig över 

direktiven. En risk- och konsekvensanalys har genomförts. Ärendet 

återkommer nu till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut 

efter hantering av återremissen.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Intäkterna för kommunen för borgensåtaganden ökar med en mindre summa 

för att motsvara risk.  

Barnperspektivet 

Barnperspektivet är att man särskilt tar upp i ägardirektivet att vräkning i 

största möjliga mån inte ska drabba barn.  

Näringslivsperspektivet 

Direktivet ger Håbohus flexibilitet och stärker de affärsmässiga 

perspektivet, samt att vi tydliggör runt reglerna för statsstöd så att Håbohus 

inte ska gynnas på ett otillbörligt sätt gentemot privata aktörer.  

Uppföljning 

Styrdokument följs upp regelbundet i enlighet med kommunens riktinjer för 

styrdokument.  

Beslutsunderlag 

– Föreslagna ägardirektiv 

– Remissyttranden   

__________ 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2021-05-06 KS 2021/00076 nr 101574 

 

Beslut skickas till 

Håbohus AB 

Författningssamling 

Kommundirektör 

Biträdande kommundirektör  

 



Ägardirektiv Håbohus AB justerad efter yrkande på KS 2021-03-15 av Christian Nordberg   
Justerad med beaktande av Håbohus remissvar 2021-05-19  
Justerad efter yrkande på KS 2021-05-31 av Ann-Sofie Borg 

Christian Nordberg 2021-06-04 (2021-06-03) 1 (6) 

Förslag till ägardirektiv för Håbohus AB 
Inledning 
Bifogar förslag till nytt ägardirektiv för Håbohus AB som bör kunna gälla från och med 

kommunfullmäktiges beslut under juni 2021. 

Större förändringar är att vi har beaktat länsstyrelsens förslag till innehåll i ägardirektiv, och 

förändrat antalet hyresrättslägenheter exklusive övriga vårdboenden till ett spann mellan

5–8 % i relation till antalet folkbokförda invånare i kommunen långsiktigt. Målet med 

direktavkastning om 4 % i nyproduktion kvarstår.  

Andra förändringar är bl.a.: 

1. tydligare runt det affärsmässiga perspektivet (beslut, riskhantering, förbud mot statsstöd

m.m.)

2. tydligare ekonomistyrning i enlighet med tidigare ägardirektiv.

3. andel sociala lägenheter krymps till max 3 % (utifrån en justering av situationen runt

migration efter 2016)

4. trygghetsskapande arbete har lyfts och det poängteras att sådana åtgärder är viktiga och får

kosta pengar ur ett affärsmässigt perspektiv.



Ägardirektiv Håbohus AB justerad efter yrkande på KS 2021-03-15 av Christian Nordberg   
Justerad med beaktande av Håbohus remissvar 2021-05-19  
Justerad efter yrkande på KS 2021-05-31 av Ann-Sofie Borg 

Christian Nordberg 2021-06-04 (2021-06-03) 2 (6) 

Bilaga – förslag till ägardirektiv för Håbohus AB 

Ägardirektiv för Håbohus Aktiebolag [nedan bolaget], förslag revidering 2021 

1. Inledning/allmänt
Bolaget är ett av kommunen helägt aktiebolag och således underordnat kommunfullmäktige. Bolaget
står under kommunstyrelsen och har att följa kommunfullmäktige och kommunstyrelsen styrning av
verksamheten. Förutom genom lag och förordning regleras bolagets verksamhet och förhållande till
kommunen genom gällande bolagsordning, ägardirektiv och företagspolicy. Ägardirektivet ska
säkerställa kommunens ansvar för bostadsförsörjning med hjälp av Bolaget.

Detta ägardirektiv reglerar grundläggande frågor som berör bolaget och bolagets förhållande till 
kommunen. Det ska därmed antas både av kommunfullmäktige och av bolagsstämma. 

2. Premisser för bolagets verksamhet
Bolagets verksamhet är att inom Håbo kommun, i enlighet med affärsmässiga principer, främja
bostadsförsörjningen i kommunen genom att på långsiktig och ekonomiskt sund basis förvärva,
avyttra, äga, bebygga och förvalta olika typer av bostäder, fastigheter, tomträtter med bostäder och
kollektiva anordningar, upplåtna med såväl hyresrätt såväl som andra upplåtelseformer.

Att verksamheten ska ske i enlighet med affärsmässiga principer omfattar enligt lag (2010:879) om 
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag bl.a. att bolaget:  

1. måste ha normal avkastning i projekt och löpande verksamhet, dvs. marknadsmässiga
avkastningskrav,

2. utan att mottaga stöd direkt eller indirekt av kommunen (motsvarande statsstöd).

Detta särskilt vid nyproduktion, men även i samband med större upprustningar/ombyggnationer. 
Kommunen får inte applicera ett lägre pris än marknadspris på markförsäljning till bolaget, och 
bolagets samtliga projekt måste ha godtagbara marginaler och riskhantering. Bolaget ska 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. 

3. Företagets ändamål, syfte och mål
Verksamhetens inriktning

Bolagets syfte är att inom Håbo kommun bidraga till att tillgodose behov av bra bostäder och god 

boendeservice, samt att verka för ett lämpligt utbud av lokaler, med hög kundnytta. 

Ansvaret för bostadsförsörjningen i Håbo vilar på Håbo kommun. För att stärka kommunens 

attraktionskraft som boendeort och göra den mer ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar ska 

bolaget: 

 Bygga nya bostäder (hyresrätter, bostadsrätter, ägarrätter inklusive ägarlägenheter, radhus

eller villor) i den utsträckning som är lämpligt

 Förvalta befintligt bestånd så att fastigheternas värden utvecklas positivt och goda

boendemiljöer skapas

 Avyttra delar av sitt bestånd genom ombildning eller försäljning



Ägardirektiv Håbohus AB justerad efter yrkande på KS 2021-03-15 av Christian Nordberg   
Justerad med beaktande av Håbohus remissvar 2021-05-19  
Justerad efter yrkande på KS 2021-05-31 av Ann-Sofie Borg 
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Bolaget ska förvalta, utveckla samt främja ett attraktivt bostadsbestånd som tillgodoser delar av 

behovet av bostäder avseende standard, utformning, läge, service, hyresnivå m.m.  med lämplig 

arkitektonisk och teknisk kvalitet.  Bolaget ska också verka för att nya bostäder uppförs med 

varierade upplåtelseformer. 

Bolaget ska särskilt beakta områden med ensidig upplåtelseform som behöver kompletteras med 

bostadsrätter genom nyproduktion eller ombildning av befintligt bestånd.  

Bolaget ska i dialog med kommunen utarbeta och kontinuerligt uppdatera upprustnings- och 

förnyelsestrategier samt arbeta för att det vidtas trygghetsskapande och brottsförebyggande 

åtgärder i bostadsområdena.  

Med utgångspunkt i dessa ägardirektiv ska bolaget året efter ordinarie valår upprätta en affärsplan 

innehållande redovisning av bolagets mål fram till nästkommande ordinarie val. Affärsplanen ska 

innehålla målsättningar inom nyproduktion, miljö och ekonomi. Affärsplanen fastställs av bolagets 

styrelse.  

Sociala utgångspunkter 
I trygghetsfrågor ska bolaget skapa förutsättningar för gemenskap, grannsamverkan och 

brottsförebyggande åtgärder, i syfte att skapa trygghet och trivsel i bolagets bostadsområden. 

Trygghetsproblem i bostadsområden måste lösas, och vid övervägande av olika åtgärder ska särskilt 

beaktas att de medför stora risker som även påverkar bolagets finansiella riskbild för aktuellt 

bestånd, och därmed utgör en stark faktor i affärsmässiga bedömningar som ska vägas in i kalkylen 

för åtgärder.  

Bolaget ska vidareutveckla dialog med hyresgäster, sammanslutning av hyresgäster och presumtiva 
hyresgäster i syfte att skapa delaktighet avseende bolagets verksamhet och utveckling. Bolaget ska 
verka för att dess hyresgäster bereds tillfälle till reellt inflytande över boendet, såväl när det gäller 
den egna lägenheten som i frågor som berör flera hyresgäster tillsammans.  

Bolaget ska, inom ramen för vad som är lagligen möjligt och affärsmässigt lämpligt, verka för att äldre 
som bor i Håbohus bestånd vid behov ska kunna byta till en bostad som är bättre ur 
tillgänglighetssynpunkt, och/eller mindre. 

Bolaget skall motverka segregation. 

Bolaget ska inom ramen för vad som är affärsmässigt motiverat ta sitt bostadssociala ansvar. Bolaget 
ska bevaka utvecklingen på bostadsmarknaden i kommunen och till ägaren föreslå lämpliga åtgärder 
i syfte att åstadkomma en socialt väl fungerande bostadsmarknad. 

Bolaget ska, vid synnerliga skäl, efter ägarens beslut, upplåta lägenheter genom förtur. Om 
synnerliga skäl föreligger, beslutas av socialnämnden, som vid sådana beslut ska uppdra till 
socialförvaltningen att i samråd med bolagets förvaltning, hitta lämpliga lägenheter. Vid förmedling 
via förtur ställs samma ekonomiska krav på sökande som vid ordinär förmedling. Om personen inte 
uppfyller dessa krav kan dock undantag göras om socialnämnden går i borgen för hyran till dess att 
kraven uppfylls.  

Bolaget skall tillhandahålla bostäder till socialtjänsten för bostadssociala ändamål. Antalet lägenheter 
för detta ändamål får maximalt utgöra tre (3) procent av bolagets totala antal lägenheter.  
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Bolaget ska arbeta med normalt vräkningsförebyggande arbete, i vilket barnfamiljer ska anses vara 
en grupp som i det längsta inte ska hamna i en situation där en sådan åtgärd blir aktuell. 

Ekologiska utgångspunkter 
I bolagets uppdrag ingår även ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Bolaget ska 
medverka till en långsiktigt hållbar utveckling genom att föra ett integrerat, proaktivt, 
miljöekonomiskt inriktat miljöarbete som syftar till att minimera negativ miljöpåverkan. Bolaget ska, 
med utgångspunkt i affärsmässiga och miljöekonomiska överväganden, verka för att användningen 
av förnyelsebar energi ökar i bolagets fastigheter och att infrastruktur för elbilar skapas. 

Förvärv och avyttringar 
Bolaget ska vara en part på fastighetsmarknaden i kommunen. För att säkerställa framtida 
bostadsproduktioner kan bolaget söka efter mark som kan förvärvas och exploateras. 

För att möjliggöra investeringar i nyproduktion utan att gå över antalsmässiga mål för bolagets 
lägenhetsbestånd, med beaktande av de ekonomiska målen, bör bolaget löpande aktivt pröva 
möjligheterna till ombildning av delar av fastighetsbeståndet till bostadsrätter. Förvärv får bara ske 
om en risk/konsekvensanalys visar att de kan vara en del i eller stödjande för projekt som uppfyller 
marknadsmässiga krav på avkastning och inte utgör ett stöd från kommunen. 

Bolaget ska alltid vid försäljning eller vid ombildande genomföra en marknadsvärdering av aktuell 
fastighet samt en bedömning av fastighetens långsiktiga värdeutveckling. Vid försäljningar med 
värden över MSEK 10 ska värderingen vara extern eller bygga på värdering i extern vedertagen 
värderingstjänst. Bolaget får ej överlåta fastigheter med huvudsakligen hyresrätter (bostäder) till en 
annan part (privat eller offentlig).  

Bolaget får endast avyttra fastigheter genom: 

 Ombildning till bostadsrätt

 Fastighetsbildning och försäljning som äganderätt

Målet för bolagets lägenhetsbestånd exklusive övriga vårdboenden (av hyresrätter) är att

det långsiktigt hålls mellan ett spann 5–8 % i relation till antalet folkbokförda invånare i kommunen. 
Om bolaget genom nyproduktion kommer över angiven gräns, ska affärsmässiga ombildningar med 
befintligt marknadsläge genomföras. Utöver detta ska en antalsmässigt jämn fördelning mellan 
bostadsrätter och hyresrätter för flerfamiljshus i kommunen eftersträvas. 

Ekonomiska mål  
Bolaget ska klara projekterad nyproduktion, konjunkturnedgångar och andra ekonomiska 
påfrestningar med utgångspunkt i vad som är långsiktigt bäst för bolaget.  Bolaget ska eftersträva 
låga kostnader för exempelvis administration och fastighetsskötsel. 

Bolagets långsiktiga mål är en synlig soliditet om mellan 20–30 procent. Soliditeten ska inte 
understiga 10,0 procent. Vid en så omfattande investering i nyproduktion eller ombyggnad att 
soliditeten riskerar att understiga 10,0 procent ska särskilt beslut inhämtas från kommunfullmäktige. 

Målet för bolagets direktavkastning, d.v.s. driftsnettot i procent av fastigheternas marknadsvärde, är 
att det bör vara lägst 4,0% i nyproduktion. Det långsiktiga målet för bolagets resultat efter finansiella 
poster är att det ska vara minst 12 % av omsättningen. 
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Bolagets finanspolicy ska fastställas av styrelsen minst en gång per år och förankras hos ägaren via 
samrådet. Bolaget ska erlägga avgift för kommunal borgen.  
Avgiften fastställs årligen efter samråd mellan bolaget och kommunen. 
Det övergripande avkastningskravet ska hanteras för enskilda projekt genom att ett uttalat 
avkastningskrav på projektnivå tas fram utifrån en risk/konsekvensanalys av projektet. I den ska 
risken i det aktuella området beaktas och påverka godtagbar avkastningsnivå på projektnivå.  
 
4. Samordning och dialog 
Bolaget ska aktivt samverka med kommunen för att söka samordningsfördelar i syfte att öka 
effektiviteten. Samverkan ska ske på lämplig nivå.  
 
Bolaget ska i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, som t ex att bilda, 
köpa, avyttra eller avveckla bolag, köpa eller avyttra stora fastighetsbestånd, eller köpa aktier i andra 
bolag, före beslut inhämta godkännande från kommunfullmäktige. Med stora fastighetsbestånd 
avses fastigheter vars värde uppgår till mer än 10 % av marknadsvärdet på bolagets totala 
fastighetsbestånd. 
 
I det fall bolaget i löpande riskanalys finner att ett projekt (nybyggnation eller 
ombyggnation/renovering) inte uppfyller kraven på affärsmässig avkastning, eller bara gör det på 
grund av stöd som lämnats av kommunen, så ska bolaget söka avbryta eller bromsa projektet, och 
hänskjuta frågan till bolagets styrelse. I det fall bolaget anser att kommunen genom beslut om att 
genomföra ett projekt (på någon nivå) har beslutat att bolaget ska genomföra en olönsam åtgärd 
eller en åtgärd som innebär att bolaget mottar otillåtet stöd, så ska ägaren uppmärksammas om 
detta genom en skrivelse. 
 
Om osäkerhet råder inför ett beslut huruvida det är fråga om ett beslut av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt, eller inte, skall bolaget samråda med kommunstyrelsen om underställning 
ska ske eller inte. 
 
Bolaget ska som en del av den kommunala organisationen för extraordinära händelser aktivt delta i 
och bidra med resurser och kompetens i kommunens krisledningsarbete, innefattande planeringen 
och genomförandet av krisledningsarbetet. Bolaget ska inom ramen för gällande lagstiftning arbeta 
aktivt tillsammans med kommunens övriga förvaltningar och aktörer inom det näringslivspolitiska 
området. 
 
I lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag finns bestämmelser om begränsning av 
värdeöverföringar som behöver beaktas. Begränsningen innebär att ett allmännyttigt bostadsbolags 
värdeöverföringar, exempelvis vinstutdelning eller överföring av koncernbidrag, inte får överstiga ett 
visst belopp. Värdeöverföring till kommunen på grund av fastighetsförsäljningar ska följa lag 
avseende lagligen överförbar del, och ska föregås av beslut i kommunfullmäktige. 
 
5. Information till ägaren 
Bolaget ska till ägaren:  

 Varje tertial avge ekonomisk rapport inklusive balansräkning. Inlämningstidpunkten ska 
överensstämma med kommunens tidplan. 

 Inge styrelseprotokoll. 

 Till kommunen, på begäran, inge en ekonomisk helårsplan för de närmaste tre åren.   

 Planen ska omfatta resultat- och balansräkning för respektive år med redovisning av minst 
följande nyckeltal; soliditet, räntetäckningsgrad och direktavkastning. Planen ska även 
omfatta en övergripande bedömning av bolagets mest väsentliga risker, inklusive ränterisk.  
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 Översända den information som kommunstyrelsen efterfrågar. 
 
 
 
 
I information om tänkta projekt avseende nybyggnation eller renovering ska alltid bifogas 
investeringens affärsmässiga syfte, när projektet och investeringarna kan antas bli självbärande, 
vilken kalkylränta som använts eller vilka avkastningskrav som gäller för projektet.  
 
6. Ägarsamråd  
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. Detta ska företrädesvis ske på nya årets första 
kommunstyrelse, vanligtvis i februari. Om kommunstyrelsen eller bolagets ledning anser att det finns 
behov av ytterligare samrådsmöten skall sådana hållas.  
 
7. Det fastställda kommunala ändamålet 
Enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen skall kommunstyrelsen i årliga beslut för varje sådant aktiebolag 
som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under 
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna.  
 
Då Håbohus AB omfattas av kommunstyrelsens skyldigheter enligt paragrafen skall bolaget vara 
kommunstyrelsen behjälplig med genomgång och analys av verksamheten så att kommunstyrelsen 
erhåller ett fullständigt underlag för sitt beslut.  
 
8. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
Bolagets verksamhet står under lagstadgad uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har rätt 
att själv eller genom därtill utsedda personer när som helst ta del av bolagets räkenskaper och övriga 
handlingar och att även i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet såvida inte hinder möter på 
grund av lagstadgad sekretess.  
Bolaget skall hålla kommunstyrelsen väl informerad om dess verksamheter. Efter kallelse av 
kommunstyrelsen ska bolaget lämna information och rapporter om händelser och planer i dess 
verksamhet. 
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Förslag till ägardirektiv för Håbohus AB 
Inledning 
Bifogar förslag till nytt ägardirektiv för Håbohus AB som bör kunna gälla från och med 

kommunfullmäktiges beslut under juni 2021. 

Större förändringar är att vi har beaktat länsstyrelsens förslag till innehåll i ägardirektiv, och 

förändrat antalet hyresrättslägenheter till ett spann mellan 5–8 % i relation till antalet folkbokförda 

invånare i kommunen långsiktigt. Målet med direktavkastning om 4 % i nyproduktion kvarstår.  

 

Andra förändringar är bl.a.:  

1. tydligare runt det affärsmässiga perspektivet (beslut, riskhantering, förbud mot statsstöd 

m.m.) 

2. tydligare ekonomistyrning i enlighet med tidigare ägardirektiv. 

3. andel sociala lägenheter krymps till max 3 % (utifrån en justering av situationen runt 

migration efter 2016) 

4. trygghetsskapande arbete har lyfts och det poängteras att sådana åtgärder är viktiga och får 

kosta pengar ur ett affärsmässigt perspektiv. 
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Bilaga – förslag till ägardirektiv för Håbohus AB 
 

Ägardirektiv för Håbohus Aktiebolag [nedan bolaget], förslag revidering 2021  

1. Inledning/allmänt 
Bolaget är ett av kommunen helägt aktiebolag och således underordnat kommunfullmäktige. Bolaget 
står under kommunstyrelsen och har att följa kommunfullmäktige och kommunstyrelsen styrning av 
verksamheten. Förutom genom lag och förordning regleras bolagets verksamhet och förhållande till 
kommunen genom gällande bolagsordning, ägardirektiv och företagspolicy. Ägardirektivet ska 
säkerställa kommunens ansvar för bostadsförsörjning med hjälp av Bolaget. 
 
Detta ägardirektiv reglerar grundläggande frågor som berör bolaget och bolagets förhållande till 
kommunen. Det ska därmed antas både av kommunfullmäktige och av bolagsstämma. 
 
2. Premisser för bolagets verksamhet 
Bolagets verksamhet är att inom Håbo kommun, i enlighet med affärsmässiga principer, främja 
bostadsförsörjningen i kommunen genom att på långsiktig och ekonomiskt sund basis förvärva, 
avyttra, äga, bebygga och förvalta olika typer av bostäder, fastigheter, tomträtter med bostäder och 
kollektiva anordningar, upplåtna med såväl hyresrätt såväl som andra upplåtelseformer. 
 
Att verksamheten ska ske i enlighet med affärsmässiga principer omfattar enligt lag (2010:879) om 
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag bl.a. att bolaget:  

1. måste ha normal avkastning i projekt och löpande verksamhet, dvs. marknadsmässiga 
avkastningskrav,  

2. utan att mottaga stöd direkt eller indirekt av kommunen (motsvarande statsstöd).  
 
Detta särskilt vid nyproduktion, men även i samband med större upprustningar/ombyggnationer. 
Kommunen får inte applicera ett lägre pris än marknadspris på markförsäljning till bolaget, och 
bolagets samtliga projekt måste ha godtagbara marginaler och riskhantering. Bolaget ska 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. 
 
 
3. Företagets ändamål, syfte och mål 
Verksamhetens inriktning 
 
Bolagets syfte är att inom Håbo kommun bidraga till att tillgodose behov av bra bostäder och god 

boendeservice, samt att verka för ett lämpligt utbud av lokaler, med hög kundnytta. 

Ansvaret för bostadsförsörjningen i Håbo vilar på Håbo kommun. För att stärka kommunens 

attraktionskraft som boendeort och göra den mer ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar ska 

bolaget: 

 Bygga nya bostäder (hyresrätter, bostadsrätter, ägarrätter inklusive ägarlägenheter, radhus 

eller villor) i den utsträckning som är lämpligt  

 Förvalta befintligt bestånd så att fastigheternas värden utvecklas positivt och goda 

boendemiljöer skapas 

 Avyttra delar av sitt bestånd genom ombildning eller försäljning  
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Bolaget ska förvalta, utveckla samt främja ett attraktivt bostadsbestånd som tillgodoser delar av 

behovet av bostäder avseende standard, utformning, läge, service, hyresnivå m.m.  med lämplig 

arkitektonisk och teknisk kvalitet.  Bolaget ska också verka för att nya bostäder uppförs med 

varierade upplåtelseformer. 

Bolaget ska särskilt beakta områden med ensidig upplåtelseform som behöver kompletteras med 

bostadsrätter genom nyproduktion eller ombildning av befintligt bestånd.  

Bolaget ska i dialog med kommunen utarbeta och kontinuerligt uppdatera upprustnings- och 

förnyelsestrategier samt arbeta för att det vidtas trygghetsskapande och brottsförebyggande 

åtgärder i bostadsområdena.  

Med utgångspunkt i dessa ägardirektiv ska bolaget året efter ordinarie valår upprätta en affärsplan 

innehållande redovisning av bolagets mål fram till nästkommande ordinarie val. Affärsplanen ska 

innehålla målsättningar inom nyproduktion, miljö och ekonomi. Affärsplanen fastställs av bolagets 

styrelse.  

Sociala utgångspunkter 
I trygghetsfrågor ska bolaget skapa förutsättningar för gemenskap, grannsamverkan och 

brottsförebyggande åtgärder, i syfte att skapa trygghet och trivsel i bolagets bostadsområden. 

Trygghetsproblem i bostadsområden måste lösas, och vid övervägande av olika åtgärder ska särskilt 

beaktas att de medför stora risker som även påverkar bolagets finansiella riskbild för aktuellt 

bestånd, och därmed utgör en stark faktor i affärsmässiga bedömningar som ska vägas in i kalkylen 

för åtgärder.  

Bolaget ska vidareutveckla dialog med hyresgäster, sammanslutning av hyresgäster och presumtiva 
hyresgäster i syfte att skapa delaktighet avseende bolagets verksamhet och utveckling. Bolaget ska 
verka för att dess hyresgäster bereds tillfälle till reellt inflytande över boendet, såväl när det gäller 
den egna lägenheten som i frågor som berör flera hyresgäster tillsammans.  
 
Bolaget ska, inom ramen för vad som är lagligen möjligt och affärsmässigt lämpligt, verka för att äldre 
som bor i Håbohus bestånd vid behov ska kunna byta till en bostad som är bättre ur 
tillgänglighetssynpunkt, och/eller mindre. 
 
Bolaget skall motverka segregation.  
 
Bolaget ska inom ramen för vad som är affärsmässigt motiverat ta sitt bostadssociala ansvar. Bolaget 
ska bevaka utvecklingen på bostadsmarknaden i kommunen och till ägaren föreslå lämpliga åtgärder 
i syfte att åstadkomma en socialt väl fungerande bostadsmarknad. 
 
Bolaget ska, vid synnerliga skäl, efter ägarens beslut, upplåta lägenheter genom förtur. Om 
synnerliga skäl föreligger, beslutas av socialnämnden, som vid sådana beslut ska uppdra till 
socialförvaltningen att i samråd med bolagets förvaltning, hitta lämpliga lägenheter. Vid förmedling 
via förtur ställs samma ekonomiska krav på sökande som vid ordinär förmedling. Om personen inte 
uppfyller dessa krav kan dock undantag göras om socialnämnden går i borgen för hyran till dess att 
kraven uppfylls.  
 
Bolaget skall tillhandahålla bostäder till socialtjänsten för bostadssociala ändamål. Antalet lägenheter 
för detta ändamål får maximalt utgöra tre (3) procent av bolagets totala antal lägenheter.  
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Bolaget ska arbeta med normalt vräkningsförebyggande arbete, i vilket barnfamiljer ska anses vara 
en grupp som i det längsta inte ska hamna i en situation där en sådan åtgärd blir aktuell. 
 
 
Ekologiska utgångspunkter 
I bolagets uppdrag ingår även ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Bolaget ska 
medverka till en långsiktigt hållbar utveckling genom att föra ett integrerat, proaktivt, 
miljöekonomiskt inriktat miljöarbete som syftar till att minimera negativ miljöpåverkan. Bolaget ska, 
med utgångspunkt i affärsmässiga och miljöekonomiska överväganden, verka för att användningen 
av förnyelsebar energi ökar i bolagets fastigheter och att infrastruktur för elbilar skapas. 
 
Förvärv och avyttringar 
Bolaget ska vara en part på fastighetsmarknaden i kommunen. För att säkerställa framtida 
bostadsproduktioner kan bolaget söka efter mark som kan förvärvas och exploateras. 
 
För att möjliggöra investeringar i nyproduktion utan att gå över antalsmässiga mål för bolagets 
lägenhetsbestånd, med beaktande av de ekonomiska målen, bör bolaget löpande aktivt pröva 
möjligheterna till ombildning av delar av fastighetsbeståndet till bostadsrätter. Förvärv får bara ske 
om en risk/konsekvensanalys visar att de kan vara en del i eller stödjande för projekt som uppfyller 
marknadsmässiga krav på avkastning och inte utgör ett stöd från kommunen. 
 
Bolaget ska alltid vid försäljning eller vid ombildande genomföra en marknadsvärdering av aktuell 
fastighet samt en bedömning av fastighetens långsiktiga värdeutveckling. Vid försäljningar med 
värden över MSEK 10 ska värderingen vara extern eller bygga på värdering i extern vedertagen 
värderingstjänst. Bolaget får ej överlåta fastigheter med huvudsakligen hyresrätter (bostäder) till en 
annan part (privat eller offentlig).  
 
Bolaget får endast avyttra fastigheter genom: 

 Ombildning till bostadsrätt 

 Fastighetsbildning och försäljning som äganderätt 
 
Målet för bolagets lägenhetsbestånd (av hyresrätter) är att det långsiktigt hålls mellan ett spann  
5–8 % i relation till antalet folkbokförda invånare i kommunen. Om bolaget genom nyproduktion 
kommer över angiven gräns, ska affärsmässiga ombildningar med befintligt marknadsläge 
genomföras. Utöver detta ska en antalsmässigt jämn fördelning mellan bostadsrätter och hyresrätter 
för flerfamiljshus i kommunen eftersträvas. 
 
 
Ekonomiska mål  
Bolaget ska klara projekterad nyproduktion, konjunkturnedgångar och andra ekonomiska 
påfrestningar med utgångspunkt i vad som är långsiktigt bäst för bolaget.  Bolaget ska eftersträva 
låga kostnader för exempelvis administration och fastighetsskötsel. 
 
Bolagets långsiktiga mål är en synlig soliditet om mellan 20–30 procent. Soliditeten ska inte 
understiga 10,0 procent. Vid en så omfattande investering i nyproduktion eller ombyggnad att 
soliditeten riskerar att understiga 10,0 procent ska särskilt beslut inhämtas från kommunfullmäktige.  
 
Målet för bolagets direktavkastning, d.v.s. driftsnettot i procent av fastigheternas marknadsvärde, är 
att det bör vara lägst 4,0% i nyproduktion. Det långsiktiga målet för bolagets resultat efter finansiella 
poster är att det ska vara minst 12 % av omsättningen. 
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Bolagets finanspolicy ska fastställas av styrelsen minst en gång per år och förankras hos ägaren via 
samrådet. Bolaget ska erlägga avgift för kommunal borgen.  
Avgiften fastställs årligen efter samråd mellan bolaget och kommunen. 
Det övergripande avkastningskravet ska hanteras för enskilda projekt genom att ett uttalat 
avkastningskrav på projektnivå tas fram utifrån en risk/konsekvensanalys av projektet. I den ska 
risken i det aktuella området beaktas och påverka godtagbar avkastningsnivå på projektnivå.  
 
4. Samordning och dialog 
Bolaget ska aktivt samverka med kommunen för att söka samordningsfördelar i syfte att öka 
effektiviteten. Samverkan ska ske på lämplig nivå.  
 
Bolaget ska i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, som t ex att bilda, 
köpa, avyttra eller avveckla bolag, köpa eller avyttra stora fastighetsbestånd, eller köpa aktier i andra 
bolag, före beslut inhämta godkännande från kommunfullmäktige. Med stora fastighetsbestånd 
avses fastigheter vars värde uppgår till mer än 10 % av marknadsvärdet på bolagets totala 
fastighetsbestånd. 
 
I det fall bolaget i löpande riskanalys finner att ett projekt (nybyggnation eller 
ombyggnation/renovering) inte uppfyller kraven på affärsmässig avkastning, eller bara gör det på 
grund av stöd som lämnats av kommunen, så ska bolaget söka avbryta eller bromsa projektet, och 
hänskjuta frågan till bolagets styrelse. I det fall bolaget anser att kommunen genom beslut om att 
genomföra ett projekt (på någon nivå) har beslutat att bolaget ska genomföra en olönsam åtgärd 
eller en åtgärd som innebär att bolaget mottar otillåtet stöd, så ska ägaren uppmärksammas om 
detta genom en skrivelse. 
 
Om osäkerhet råder inför ett beslut huruvida det är fråga om ett beslut av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt, eller inte, skall bolaget samråda med kommunstyrelsen om underställning 
ska ske eller inte. 
 
Bolaget ska som en del av den kommunala organisationen för extraordinära händelser aktivt delta i 
och bidra med resurser och kompetens i kommunens krisledningsarbete, innefattande planeringen 
och genomförandet av krisledningsarbetet. Bolaget ska inom ramen för gällande lagstiftning arbeta 
aktivt tillsammans med kommunens övriga förvaltningar och aktörer inom det näringslivspolitiska 
området. 
 
I lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag finns bestämmelser om begränsning av 
värdeöverföringar som behöver beaktas. Begränsningen innebär att ett allmännyttigt bostadsbolags 
värdeöverföringar, exempelvis vinstutdelning eller överföring av koncernbidrag, inte får överstiga ett 
visst belopp. Värdeöverföring till kommunen på grund av fastighetsförsäljningar ska följa lag 
avseende lagligen överförbar del, och ska föregås av beslut i kommunfullmäktige. 
 
5. Information till ägaren 
Bolaget ska till ägaren:  

 Varje tertial avge ekonomisk rapport inklusive balansräkning. Inlämningstidpunkten ska 
överensstämma med kommunens tidplan. 

 Inge styrelseprotokoll. 

 Till kommunen, på begäran, inge en ekonomisk helårsplan för de närmaste tre åren.   

 Planen ska omfatta resultat- och balansräkning för respektive år med redovisning av minst 
följande nyckeltal; soliditet, räntetäckningsgrad och direktavkastning. Planen ska även 
omfatta en övergripande bedömning av bolagets mest väsentliga risker, inklusive ränterisk.  

 Översända den information som kommunstyrelsen efterfrågar. 
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I information om tänkta projekt avseende nybyggnation eller renovering ska alltid bifogas 
investeringens affärsmässiga syfte, när projektet och investeringarna kan antas bli självbärande, 
vilken kalkylränta som använts eller vilka avkastningskrav som gäller för projektet.  
 
6. Ägarsamråd  
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. Detta ska företrädesvis ske på nya årets första 
kommunstyrelse, vanligtvis i februari. Om kommunstyrelsen eller bolagets ledning anser att det finns 
behov av ytterligare samrådsmöten skall sådana hållas.  
 
7. Det fastställda kommunala ändamålet 
Enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen skall kommunstyrelsen i årliga beslut för varje sådant aktiebolag 
som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under 
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna.  
 
Då Håbohus AB omfattas av kommunstyrelsens skyldigheter enligt paragrafen skall bolaget vara 
kommunstyrelsen behjälplig med genomgång och analys av verksamheten så att kommunstyrelsen 
erhåller ett fullständigt underlag för sitt beslut.  
 
8. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
Bolagets verksamhet står under lagstadgad uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har rätt 
att själv eller genom därtill utsedda personer när som helst ta del av bolagets räkenskaper och övriga 
handlingar och att även i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet såvida inte hinder möter på 
grund av lagstadgad sekretess.  
Bolaget skall hålla kommunstyrelsen väl informerad om dess verksamheter. Efter kallelse av 
kommunstyrelsen ska bolaget lämna information och rapporter om händelser och planer i dess 
verksamhet. 
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Konsekvensanalys Håbohus - nya ägardirektiv 2021 

Sammanfattning 

Kommunen har genom Håbohus bedrivit en expansiv bostadsförsörjningsstrategi, och har vuxit till att ha 

över 1400 lägenheter upplåtna med hyresrätt i flerfamiljshus i Håbo kommun, samtidigt som det bara 

finns runt 760 bostadsrätter (SCB, 2019). De nya ägardirektiven förändrar styrningen för att 

bostadsutvecklingen ska ske på ett gynnsamt sätt och i en för kommunen hållbar takt och för att minska 

expansionstakten och skapa ett målspann för Håbohus att hålla sig inom.  

Inledning 

Ägardirektivet från kommunfullmäktige till det kommunala aktiebolaget Håbohus AB utgör en del av den 

politiska styrningen av bolaget. Bolaget har också regler runt affärsmässighet och (liksom kommunen) 

statsstöd att förhålla sig till. Förslaget till förnyad styrning kan bedömas ha huvudsakligen goda effekter 

och minskade risker för Håbo kommun, för bolaget och för kommuninvånarna. 

Bakgrund 

Allmännyttiga bostadsaktiebolag finns i många kommuner. De var tidigare en del av kommunens 

bostadsförsörjningsprogram, som en integrerad del av kommunen. Från och med 2011 ändrades 

lagregleringen runt allmännyttiga bostadsbolag utifrån de EU-rättsliga statsstödsreglerna, som betyder 

att numera måste allmännyttiga bolag agera enligt affärsmässiga principer.  

Håbohus AB har funnits i kommunen som allmännyttigt bostadsaktiebolag sedan 1993, och som stiftelse 

sedan 1954. Kommunen har genom Håbohus bedrivit en expansiv bostadsförsörjningsstrategi, och har 

vuxit till att ha över 1400 lägenheter upplåtna med hyresrätt i flerfamiljshus i Håbo kommun. Under 

perioden har Håbo också vuxit kraftigt och blivit en pendlingskommun i mot närliggande städer. 

Fördelningen mellan hyresrätter i allmännyttan och bostadsrätter var enligt SCB 2019 1342 hyresrätter 

jämfört med 762 bostadsrätter (SCB, 2021). Därutöver finns drygt 400 andra hyresrätter i privat ägo. 

Detta har skapat en obalans mellan hyresrätter och bostadsrätter. Villor är betydligt dyrare och 

ägarlägenheter förekommer inte i någon större utsträckning.  

 

Förslag till nytt ägardirektiv 

Större förändringar är att politiken har beaktat SKR:s och länsstyrelsens förslag till innehåll i ägardirektiv, 

och förändrat antalet hyresrättslägenheter till ett spann mellan 5–8 % i relation till antalet folkbokförda 

invånare i kommunen långsiktigt.  
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Andra förändringar är bl.a.:  

1. tydliggöranden runt det affärsmässiga perspektivet (beslut, riskhantering, förbud mot statsstöd 

m.m.) 

2. tydligare ekonomistyrning,  

3. andel sociala lägenheter krymps (utifrån en justering av situationen runt migration efter 2016) 

4. trygghetsskapande arbete har lyfts och det poängteras att sådana åtgärder är viktiga och får 

kosta pengar ur ett affärsmässigt perspektiv. 

SKR och länsstyrelsernas rekommendationer 

SKR har tagit fram allmänna anvisningar och förslag på styrdokument för kommunalägda bolag. Dessa 
anvisningar och mallar har beaktats i framtagningen av förslaget till nya ägardirektiv för Håbohus, dock 
ska tilläggas att strukturen i det nya förslaget är mycket likt det nu gällande direktivet.  

Inför 2015 gav regeringen länsstyrelserna i uppdrag att särskilt föra fram behovet av att kommunerna i 
ägardirektiven till sina bostadsföretag betonar deras allmännyttiga och sociala roll.  Rapporten 
”Ägardirektiv till allmän nytta” (ISBN/ISSN-nr: 978-91-7675-028-5, 2015) redovisar resultaten av denna 
kartläggning. Rapporten syftar till att inspirera till en aktiv dialog om allmännyttans roll och 
utformningen av ägardirektiven så att de bidrar till att kommunen lever upp till lagstiftningens 
intentioner om att alla ska få leva i goda bostäder. Ägardirektiven kan då också fungera som ett 
strategiskt verktyg i kommunernas arbete för de mänskliga rättigheterna. Detta menar länsstyrelserna är 
viktigt, inte minst för att värna barnets rättighet att växa upp i en god bostad i en trygg boendemiljö. 
Rapporten har gåtts igenom och beaktats i arbetet. Alla de områden som länsstyrelserna anser ska finnas 
inom ramen för ett ägardirektiv är medtagna.  

Bostadspolitisk bakgrund 

Håbohus ägardirektiv för bostadsförsörjning syftar till att bostadsutvecklingen ska ske på ett gynnsamt 

sätt och i en för kommunen hållbar takt, genom en affärsmässig verksamhet i bolaget som bidrar till 

detta. Varje kommundel ska få utvecklas utifrån sina kvaliteter och förutsättningar. 

Kommunen ansvarar för bostadsförsörjningen samt för detaljplanering och andra åtgärder som möjliggör 

för nya bostäder. Ägardirektivet grundas på en övergripande analys av bland annat den demografiska 

utvecklingen, nuvarande bostadsbestånd och efterfrågan, marknadsförutsättningar samt 

bostadsbehovet hos särskilda grupper. 

Bostadsrätter kan antas utgöra en viktig komponent i bostadsresan och uppbyggnaden av en stark 

privatekonomi för de flesta människor. Villor är betydligt dyrare och hyresrätter utgör inget eget ägt 

kapital. Det är viktigt att ha en balans med många olika möjliga boenden för att skapa en sund lokal 

bostadsmarknad.  

Uppkomsten av utsatta områden har också de senaste 10 åren aktualiserat frågan runt effekterna av 

olika typer av aktiv eller passiv bostadspolitik för kranskommuner, och både fysiska miljöer och 

socioekonomiska faktorer lyfts fram av Polisen som viktiga faktorer för att minska riskerna för att utsatta 

områden eller riskområden ska skapas (Polismyndigheten, 2017). 
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Konsekvensanalys 

Effekter på kommunal ekonomi 

En inbromsning i inlåning för ett kommunalägt aktiebolag stärker kommunens soliditet på kort och 

längre sikt, givet att fastigheterna som hade byggts inte hade haft en extrem värdeökning i förhållande 

till investeringskostnaden. Det finns ingen anledning att antaga att en sådan värdeökning skulle ske och 

det finns också exempel på reella historiska nedgångar i fastighetsvärden i samband med 

konjunkturnedgångar och fastighetskriser. I investeringskostnaden behöver kommunen också väga in 

ökade kostnader för planering och genomförande av kapacitetsökningar inom infrastruktur (exempelvis 

vatten/avlopp, se nedan). Denna ökning kan inte betalas till fullo av exploatörerna och kommer således 

belasta VA-kollektivet och den kommunala ekonomin. Detta bidrar också till att kommunen bör bromsa 

Håbohus AB:s och andra exploatörers expansion för att minska riskerna i den kommunala ekonomin. 

Förändringen i Håbohus ägardirektiv kan antas minska kommunens ekonomiska risktagande. 

Effekter på lokal bostadsmarknad 

Håbo kommun har mycket få bostadsrätter sett till jämförbara kommuner, och en mycket liten andel av 

flerfamiljshus utgörs av bostadsrätter. Detta har ett antal negativa effekter på den lokala 

bostadsmarknaden, vilka bör antas minska på sikt om det skapas en situation där blandningen är 

jämnare fördelad. Förändringen i Håbohus ägardirektiv får antas jämna ut fördelningen mellan 

bostadsrätter och hyresrätter över tid. 

Effekter på tillgång till bostäder 

Ägardirektivet kan antas ha liten effekt på kort sikt. Ägardirektivet kan antas ha en negativ inverkan på 

tillgången till hyresrätter inom ramen för den kommunala bostadskön på medellång sikt. På längre sikt 

stödjer direktivet en lokal bostadsmarknad i balans utifrån den roll det kommunala bostadsaktiebolaget 

har att spela och utifrån den tänkta effekten runt ökat byggande av, och ombildning till, bostadsrätter.  

I takt med att utvecklingen av bostadsmarknaden i Håbo kommun kan det angivna spannet på 700-1400 

lägenheter komma att revideras så att Håbohus över tid kan utvecklas i takt med bostadsmarknaden i 

kommunen. 

Detta förutsätter att de bostadsekonomiska ramarna i samhället liknar de som är på plats idag. I det fall 

lagstiftning sker om en fri hyressättning i nyproduktion, utifrån vad som föreslagits av den 

socialdemokratiska regeringen och samarbetspartierna L och C, kan direktivets effekter behöva 

omvärderas. Detta förutsätter dock troligtvis stora förändringar i svensk lagstiftning och en viss period 

efter implementation för att kunna bedöma effekterna för kommunen vid nyproduktion av hyresrätter 

inom ramen för Håbohus AB. 

Förändringen i Håbohus ägardirektiv får antas jämna ut fördelningen mellan bostadsrätter och 

hyresrätter över tid. 
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Effekt på VA och andra infrastrukturfrågor 

Ägardirektivet kan antas ha begränsad effekt på infrastrukturfrågor på kort sikt, men en positiv effekt på 

medellång till lång sikt utifrån att en bromsad expansion av Håbohus bestånd medför en minskad 

efterfrågan på vatten/avlopp, utökade trafiklösningar, kollektivtrafiklösningar etc. Detta utifrån att Håbo 

Kommun behöver riskhantera utifrån nuvarande infrastruktur. Förändringen i Håbohus ägardirektiv kan 

antas minska kommunens infrastrukturrisker på kort och lång sikt. 

Konsekvenser för särskilda grupper 

I direktivet stärks arbetet mot utsatta grupper genom tillägg om bl.a. vräkningsförebyggande arbete. 

Trygghetsskapande arbete i anslutning till de fastigheter som Håbohus äger prioriteras också genom det 

nya ägardirektivet, vilket särskilt positivt kan antas beröra grupper i social utsatthet och barn. De 

hyresrättsinnehavare som kommer kunna deltaga i ombildning till bostadsrätter kan antas få en god 

privatekonomisk utveckling i och med detta på medellång till lång sikt. Andelen sociala lägenheter 

krymps utifrån en justering av situationen runt migration jämfört med migrationskrisen, vilket utifrån 

berörd nämnd bedöms skapa en situation där antalet sociala lägenheter ligger i nivå med behovet på 

kort och medellång sikt. De största riskerna för utsatta grupper finns i möjlig uppkomst av riskområden 

och områden med stor social utsatthet och utanförskap. Därför är det viktigt att skapa blandad 

bebyggelse och verka för att möjliggöra privatekonomisk utveckling även för de med lägre inkomst. 

Förändringen i Håbohus ägardirektiv kan antas minska kommunens risker avseende missgynnande av 

utsatta grupper på kort och lång sikt. 

 



Hej! 

 

Totalt antal lägenheter i Håbohus är 1476 stycken och 60 stycken under uppförande vi Kyrkcentrum vilket ger 1536 

stycken lägenheter om cirka 6 månader. 

 

Blockhyreskontrakt: 

 

Pomona   128 lägenheter 

Vallvägen  11 lägenheter 

Lindegårds backe 15 lägenheter 

Dalvägen 5  18 lägenheter 

Dalvägen 3  8 lägenheter 

Lindegårdsvägen 21 6 lägenheter 

 

Övriga bostadssociala 80 lägenheter 

Källvägen är ett kooperativ hyrs ej av kommunen men är ej vanlig hyressätt 65 lägenheter 

 

Hyresgästföreningen i Håbo anser att endast lägenheter som är riktade till allmännyttan skall räknas in i Håbohus 

bestånd och ej sådana som kommunen hyr via blockkontrakt. 

 

Till de lägenheter som ej räknas in i det allmännyttiga beståndet borde och Källvägens 65 lägenheter räknas då dessa 

ej är att betrakta som hyresrätter. 

 

1536 – 391 = 1145 lägenheter skall räknas i direktivet. 

Detta skulle ge Håbohus ett utrymme att bygga 255 lägenheter för att nå upp i 1400 lägenheter som avses att förvaltas 

i allmännyttan. 

Även framtida boende som Håbohus bygger till Håbo kommun som inte är riktade till allmännyttan ej räknas in 

direktivet. 

 

 

Hyresgästföreningen i Håbo genom Ordförande och Vice Ordförande 

 

Torbjörn Metsälä – Lindell och Jill Skog 

  



Bilaga 1 

 

Pomona   128 lägenheter 

Vallvägen  11 lägenheter 

Lindegårds Backe 15 lägenheter 

Dalvägen 5  18 lägenheter 

Dalvägen 3  8 lägenheter 

Lindegårdsvägen 21 6 lägenheter 

Kyrkcentrum  60 lägenheter 

 

Vad har de kostat att bygga? 

Lån och borgensavgifter som hyresgästerna betalar på sin hyra. Detta borde ligga på samtliga boende i kommunen och 

inte enbart Håbohus hyresgäster. 

 

Håbohus lånar upp pengar för att bygga äldreboende till kommunen som belastar Håbohus skuld som hyresgästerna 

betalar av genom borgensavgiften. 

Vi har frågat vår jurist Martin Hansson om byggkostnaden och borgensavgiften för alla de boenden som kommunen 

har för sina invånare (LSS-boenden, bistadssociala kontrakt och äldreboenden) verkligen ska belasta hyresgästerna. Är 

det inte kommunens ansvar att stå för kostanden? 

Vår jurist svarade: 

 

”Att Håbohus bygger och förvaltar äldreboendena ska inte belasta övriga hyresgäster. Sådant ska belasta 

skattebetalarna genom de hyror Håbohus tar ut av kommunen för själva äldreboendet. Den borgensavgift som det blir 

ska då endast belasta själva äldreboendet inte övriga hyresgäster som annars blir dubbelbeskattade. 

 

Ganska teknisk fråga som jag tror inte många förstår. 

 

Sedan är det kommunens ansvar att se till att det finns äldreomsorg som ska finansieras av skattebetalarna. Problemet 

är att antagligen kommer Håbohus äga och förvalta fastigheterna och ett vårdbolag sköta själva äldreomsorgen så 

blir det väldigt rörigt om vem som driver vad i slutändan. Kommunen kommer då betala båda för detta. Det är det 

folk inte förstår tror jag. 

 

med vänlig hälsning 

 

Martin Hansson 

 

Jurist och boendeutvecklare” 

 

  



Bilaga 2 

 

Borgensavgift Håbohus, räkneexempel 2021-04-07 

 

2019 års siffror 

Lån kronor Kostnad borgensavgift Borgensavgift i % Kostnad per lägenhet 

och månad (1300 lgh) 

 

911 000 000 kr 2 637 000 kr 0, 29 % 169 kr 

 

 

Förslag till nya formulering skulle innebära: (allt annat lika) 

 

Lån kronor Borgensavgift  statslåneräntan 

(0, 26% 2 april) + 1% = 1, 26% 

 

Borgensavgift i % Kostnad per lägenhet 

och månad (1300 lgh) 

911 000 000 kr 11 478 600 kr 1, 26 % 736 kr 

 

 

Detta är framtaget av hyresförhandlaren i Håbo Isabelle Mellin. 

 

Utifrån 2019 års siffror skulle alltså kostnaden per lägenhet och månad öka med 567 kronor. För en lägenhet med en 

månadshyra på 6000 kronor motsvarar det en hyresökning med 9 %. Detta är siffror utöver den årliga 

hyresförhandlingen som brukar hamna på en hyresökning mellan 1 – 2 %.  

 

En risk med denna ökning av borgensavgiften är denna skulle slå tillbaka mot kommunen själv genom ökade 

kostander för socialbidrag, då många hyresgäster saknar marginal för denna hyresökning.  
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 Sammanträdesdatum  

 2021-05-17  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
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§ 135 Dnr 2021/00076  

Ägardirektiv Håbohus 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.  

Sammanfattning  

Förslaget till ägardirektiv återremitterades i kommunfullmäktige 2021-03-

29 och ska nu behandlas igen efter återremissen. Handlingar väntas vara 

klara till kommunstyrelsens sammanträde.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att ärendet ska överlämnas till 

kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut i väntan på kompletta 

handlingar. 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar att ägardirektiven ska tas fram i en bred 

förankrad politisk process med tjänstemannastöd.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 

Fredrik Anderstedts (S) eller Liselotte Grahn Elgs (M) yrkande. Ordförande 

finner att arbetsutskottet bifaller Liselotte Grahn Elgs (M) yrkande.  

Omröstning begärs 

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 

Liselotte Grahn Elgs (M) yrkande, Nej-röst för bifall till Fredrik Anderstedts 

(S) yrkande. 

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Helene Zeland Bodin (C), 

Michael Rubbestad (SD) 

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Fredrik Anderstedt (S) 

Med tre ja-röster och två nej-röster bifaller arbetsutskottet Liselotte Grahn 

Elgs (M) förslag till beslut.  

 

______________ 
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§ 31 Dnr 2021/00076  

Ägardirektiv Håbohus 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för 

vidare beredning genom risk- och konsekvensanalys, samråd med en vidare 

krets av ägarna, Håbohus styrelse och Hyresgästföreningen i Håbo samt för 

att besvara frågor ställda vid sammanträdet (se protokollsanteckning).  

Sammanfattning  

Håboalliansen har tagit fram förslag till nya ägardirektiv för Håbohus AB.   

Större förändringar i förslaget är att länsstyrelsens förslag till innehåll i 

ägardirektiv, och förändrat antalet hyresrättslägenheter till ett spann mellan 

700-1400 långsiktigt har beaktats. Målet med direktavkastning om 4 % i 

nyproduktion kvarstår.  

Andra förändringar är bl.a.:  

 tydligare runt det affärsmässiga perspektivet (beslut, riskhantering, 

förbud mot statsstöd m.m.) 

 andel sociala lägenheter krymps till max 3 % (utifrån en justering av 

situationen runt migration efter 2016) 

 trygghetsskapande arbete har lyfts och det poängteras att sådana 

åtgärder är viktiga och får kosta pengar ur ett affärsmässigt 

perspektiv.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

KS 2021-03-15 § 78 

KSAU 2021-03-01 § 65 

Förslag till nya ägardirektiv 

Nu gällande ägardirektiv 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christian Nordberg (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar att ärendet återremitteras för 

vidare beredning och svar på frågorna från Fredrik Anderstedt (S) (se 

protokollsanteckning nedan).  

Owe Fröjd (Båp) yrkar återremiss för beredning i samråd med vidare krets 

av ägarna samt med styrelsen i Håbohus samt för konsekvensbeskrivningar.  
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Agneta Hägglund (S) yrkar att ärendet återremitteras för risk- och 

konsekvensanalys.  

Fredrik Anderstedt (S) yrkar att ärendet återremitteras till KS för vidare 

beredning och för samråd med Håbohus styrelse och Hyresgästföreningen i 

Håbo.   

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om ärendet ska återremitteras eller 

behandlas idag och finner att det ska behandlas idag.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för återremiss 

och nej-röst för att behandla ärendet idag.  

Ja-röst lämnas av: 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), Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter 

Björkman (Båp), Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Ali Osman Yilmaz 

(V) 

Nej-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M) Per-Arne 

Öhman (M), Ulf Winberg (M), Christoffer Bonde (M), Carl-Johan 

Torstensson (M), Nils-Åke Mårheden (M), Tommy Rosenkvist (M), Roger 

von Walden (M), Björn Hedö (M), Lisbeth Bolin (C), Inga Birath von 

Sydow (C), Helene Zeland Bodin (C), Gunilla Alm (L), Kjell Dufvenberg 

(L), Fred Rydberg (KD), Christian Nordberg (-) 

Michael Rubbestad (SD), Linnea Leinonen (SD), Ann-Sofi Borg (SD), 

Thomas Moore (SD), Kristian Leinonen (SD), Carol Lundahl Moore (SD), 

Zinaida Belonohko (SD), Tiina Fransson (SD) 

Med 16 ja-röster, 17 nej-röster och 8 som avstår beslutar 

kommunfullmäktige att återremittera ärendet enligt kommunallagens regler 

för minoritetsåterremiss.  

Protokollsanteckning 

Fredrik Anderstedt (S) lämnar följande frågor:  

Alliansens gruppledare har lagt fram ett förslag till nya ägardirektiv för 

Håbohus. Traditionellt så har ambitionen varit att försöka vara politiskt 

överens om ägardirektiven. Detta för att kunna ge Håbohus förutsättningar 

att kunna agera långsiktigt och förutsägbart. Ännu mer anmärkningsvärt är 

att förslaget tagits fram av alliansens gruppledare själva. Detta förslag 
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skapar dock en massa frågor. För att få svar på dessa frågor så yrkade 

därför vi i Kommunstyrelsen på att förlaget på ägardirektiv skulle 

återremitteras för en Risk och konsekvensanalys. Något som tyvärr 

Alliansen och Sverigedemokraterna röstade nej till. Dock så kvarstår 

behovet av att få svar på dessa frågor: 

1. Varför har ni tagit fram detta förslag utan tjänstemannastöd? 

2. Vilket förslag på ägardirektiv från länsstyrelsen syftar Alliansen och SD 

på? 

3. En borgensavgifter inom allmännyttan ligger i snitt på 0.36%. Den kan 

ligga högre för misskötta bolag med högre risk. I Alliansens förslag ligger 

den på 1,3%. Vilket är långt högre än något annat allmännyttigt bolag. 

Anser Alliansen och SD att Håbohus är så misskött? 

4. I Alliansen förslag så kvarstår kraven på avkastning men den ökade 

borgensavgiften skulle det innebära en hyreshöjning på ca 6000 kr per 

lägenhet. Helt utan mervärde för hyresgästerna. Varför tycker Alliansen och 

SD att det är rimligt att Håbohus hyresgäster ska betala 6000 kr extra till 

kommunens kassa? 

5. Det finns regler ska förhindra dold värdeöverföring från kommunala 

bolag. Anser Alliansen och SD att detta inte är dold värdeöverföring? 

6. I Alliansens förslag så minskas antalet sociala kontrakt. Har det utretts 

vilka konsekvenser det kommer få? 

7. Alliansen vill att Håbohus Max får ha 1400 lägenheter. I Dagslägetw så 

har Håbohus drygt 1500 lägenheter. Detta innefattar dock även 

lokallägenheter, vårdboenden och de kooperativa lägenheterna. Vad syftar 

Alliansen och SD på när ni säger lägenheter? 

8. I dagsläget har Håbohus gått igenom sitt bestånd för att se vilka 

fastigheter är bäst att behålla och vilka som bör avyttras. I Alliansens 

förslag så finns ett maxantal lägenheter. Allt över den siffran skall avyttras. 

Varför anser Alliansen och SD att fastigheter skall säljas när det är mest 

fördelaktig att behålla dem? 

9. Representanter för Alliansen har vid upprepade tillfällen påstått att pga 

lånen som Håbohus har påverkar kommunens möjligheter att ta upp lån. 

Senast i december så togs det fram en utredning i kommunen som sa att så 

inte är fallet. Kommer oppositionen få se den utredningen? 

10. Alliansen skriver att ”Bolaget skall särskilt beakta områden /.../ med 

ensidigt upplåtelseform som behöver kompletteras med bostadsrätter”. 

Håbo är ett utpräglat villasamhälle med många villaområden. Är det 

Alliansen och SD:s mening att Håbohus skall bygga bostadsrätter i 

villaområdena?  

 

Fredrik Anderstedt (S) lämnar följande protokollsanteckning:  

Finner det anmärkningsvärt att Alliansen och Sverigedemokraterna  

återigen vägrar att ställa sig bakom en återremiss för Risk och 

konsekvensanalys av ett förslag som Alliansens gruppledare tagit fram 

själva utan erforderlig  beredning.  
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Att veta vad ett beslut innebär borde vara en grundförutsättning innan 

beslut.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommundirektör 

Biträdande kommundirektör 
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Förslag till ägardirektiv för Håbohus AB 
Inledning 
Bifogar förslag till nytt ägardirektiv för Håbohus AB som bör kunna gälla från och med 
kommunfullmäktiges beslut under våren 2021. 

Större förändringar är att vi har beaktat länsstyrelsens förslag till innehåll i ägardirektiv, och 
förändrat antalet hyresrättslägenheter till ett spann mellan 700–1400 långsiktigt. Målet med 
direktavkastning om 4 % i nyproduktion kvarstår.  

 

Andra förändringar är bl.a.:  

1. tydligare runt det affärsmässiga perspektivet (beslut, riskhantering, förbud mot statsstöd 
m.m.) 

2. tydligare ekonomistyrning i enlighet med tidigare ägardirektiv. 
3. andel sociala lägenheter krymps till max 3 % (utifrån en justering av situationen runt 

migration efter 2016) 
4. trygghetsskapande arbete har lyfts och det poängteras att sådana åtgärder är viktiga och får 

kosta pengar ur ett affärsmässigt perspektiv. 
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Bilaga – förslag till ägardirektiv för Håbohus AB 
Ägardirektiv för Håbohus Aktiebolag [nedan bolaget], förslag revidering 2021  

1. Inledning/allmänt 
Bolaget är ett av kommunen helägt aktiebolag och således underordnat kommunfullmäktige. Bolaget 
står under kommunstyrelsen och har att följa kommunfullmäktige och kommunstyrelsen styrning av 
verksamheten. Förutom genom lag och förordning regleras bolagets verksamhet och förhållande till 
kommunen genom gällande bolagsordning, ägardirektiv och företagspolicy. Ägardirektivet ska 
säkerställa kommunens ansvar för bostadsförsörjning med hjälp av Bolaget. 
 
Detta ägardirektiv reglerar grundläggande frågor som berör bolaget och bolagets förhållande till 
kommunen. Det ska därmed antas både av kommunfullmäktige och av bolagsstämma. 
 
2. Premisser för bolagets verksamhet 
Bolagets verksamhet är att inom Håbo kommun, i enlighet med affärsmässiga principer, främja 
bostadsförsörjningen i kommunen genom att på långsiktig och ekonomiskt sund basis förvärva, 
avyttra, äga, bebygga och förvalta olika typer av bostäder, fastigheter, tomträtter med bostäder och 
kollektiva anordningar, upplåtna med såväl hyresrätt såväl som andra upplåtelseformer. 
 
Att verksamheten ska ske i enlighet med affärsmässiga principer omfattar enligt lag (2010:879) om 
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag bl.a. att bolaget:  

1. måste ha normal avkastning i projekt och löpande verksamhet, dvs. marknadsmässiga 
avkastningskrav,  

2. utan att mottaga stöd direkt eller indirekt av kommunen (motsvarande statsstöd).  
 
Detta särskilt vid nyproduktion, men även i samband med större upprustningar/ombyggnationer. 
Kommunen får inte applicera ett lägre pris än marknadspris på markförsäljning till bolaget, och 
bolagets samtliga projekt måste ha godtagbara marginaler och riskhantering. Bolaget ska 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. 
 
 
3. Företagets ändamål, syfte och mål 
Verksamhetens inriktning 
 
Bolagets syfte är att inom Håbo kommun bidraga till att tillgodose behov av bra bostäder och god 
boendeservice, samt att verka för ett lämpligt utbud av lokaler, med hög kundnytta. 

Ansvaret för bostadsförsörjningen i Håbo vilar på Håbo kommun. För att stärka kommunens 
attraktionskraft som boendeort och göra den mer ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar ska 
bolaget: 

• Bygga nya bostäder (hyresrätter, bostadsrätter, ägarrätter inklusive ägarlägenheter, radhus 
eller villor) i den utsträckning som är lämpligt  

• Förvalta befintligt bestånd så att fastigheternas värden utvecklas positivt och goda 
boendemiljöer skapas 

• Avyttra delar av sitt bestånd genom ombildning eller försäljning  

Bolaget ska förvalta, utveckla samt främja ett attraktivt bostadsbestånd som tillgodoser delar av 
behovet av bostäder avseende standard, utformning, läge, service, hyresnivå m.m.  med lämplig 
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arkitektonisk och teknisk kvalitet. Bolaget ska särskilt beakta större och mindre geografiska områden 
med ensidig upplåtelseform som behöver kompletteras med bostadsrätter genom nyproduktion eller 
ombildning av befintligt bestånd.  

Bolaget ska i samverkan med kommunen utarbeta och kontinuerligt uppdatera upprustnings- och 
förnyelsestrategier samt arbeta för att det vidtas trygghetsskapande och brottsförebyggande 
åtgärder i bostadsområdena.  

Med utgångspunkt i dessa ägardirektiv ska bolaget året efter ordinarie valår upprätta en affärsplan 
innehållande redovisning av bolagets mål fram till nästkommande ordinarie val. Affärsplanen ska 
innehålla målsättningar inom nyproduktion, miljö och ekonomi. Affärsplanen fastställs av bolagets 
styrelse.  

Sociala utgångspunkter 
I trygghetsfrågor ska bolaget skapa förutsättningar för gemenskap, grannsamverkan och 
brottsförebyggande åtgärder, i syfte att skapa trygghet och trivsel i bostadsområden och 
kommundelar. Trygghetsproblem i bostadsområden måste lösas, och vid övervägande av olika 
åtgärder ska särskilt beaktas att de medför stora risker som även påverkar bolagets finansiella 
riskbild för aktuellt bestånd, och därmed utgör en stark faktor i affärsmässiga bedömningar som ska 
vägas in i kalkylen för åtgärder.  

Bolaget ska vidareutveckla dialog med hyresgäster, sammanslutning av hyresgäster och presumtiva 
hyresgäster i syfte att skapa delaktighet avseende bolagets verksamhet och utveckling. Bolaget ska 
verka för att dess hyresgäster bereds tillfälle till reellt inflytande över boendet, såväl när det gäller 
den egna lägenheten som i frågor som berör flera hyresgäster tillsammans.  
 
Bolaget ska, inom ramen för vad som är lagligen möjligt och affärsmässigt lämpligt, verka för att äldre 
som bor i Håbohus bestånd vid behov ska kunna byta till en bostad som är bättre ur 
tillgänglighetssynpunkt, och/eller mindre. 
 
Bolaget skall motverka segregation.  
 
Bolaget ska inom ramen för vad som är affärsmässigt motiverat ta sitt bostadssociala ansvar. Bolaget 
ska bevaka utvecklingen på bostadsmarknaden i kommunen och till ägaren föreslå lämpliga åtgärder 
i syfte att åstadkomma en socialt väl fungerande bostadsmarknad. 
 
Bolaget ska, vid synnerliga skäl, efter ägarens beslut, upplåta lägenheter genom förtur. Om 
synnerliga skäl föreligger, beslutas av socialnämnden, som vid sådana beslut ska uppdra till 
socialförvaltningen att i samråd med bolagets förvaltning, hitta lämpliga lägenheter. Vid förmedling 
via förtur ställs samma ekonomiska krav på sökande som vid ordinär förmedling. Om personen inte 
uppfyller dessa krav kan dock undantag göras om socialnämnden går i borgen för hyran till dess att 
kraven uppfylls.  
 
Bolaget skall tillhandahålla bostäder till socialtjänsten för bostadssociala ändamål. Antalet lägenheter 
för detta ändamål får maximalt utgöra tre (3) procent av bolagets totala antal lägenheter.  
 
Bolaget ska arbeta med normalt vräkningsförebyggande arbete, i vilket barnfamiljer ska anses vara 
en grupp som i det längsta inte ska hamna i en situation där en sådan åtgärd blir aktuell. 
 
Ekologiska utgångspunkter 
I bolagets uppdrag ingår även ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Bolaget ska 
medverka till en långsiktigt hållbar utveckling genom att föra ett integrerat, proaktivt, 
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miljöekonomiskt inriktat miljöarbete som syftar till att minimera negativ miljöpåverkan. Bolaget ska, 
med utgångspunkt i affärsmässiga och miljöekonomiska överväganden, verka för att användningen 
av förnyelsebar energi ökar i bolagets fastigheter och att infrastruktur för elbilar skapas. 
 
Förvärv och avyttringar 
Bolaget ska vara en part på fastighetsmarknaden i kommunen. För att säkerställa framtida 
bostadsproduktioner kan bolaget söka efter mark som kan förvärvas och exploateras. 
 
För att möjliggöra investeringar i nyproduktion utan att gå över antalsmässiga mål för bolagets 
lägenhetsbestånd, med beaktande av de ekonomiska målen, bör bolaget löpande aktivt pröva 
möjligheterna till ombildning av delar av fastighetsbeståndet till bostadsrätter. Förvärv får bara ske 
om en risk/konsekvensanalys visar att de kan vara en del i eller stödjande för projekt som uppfyller 
marknadsmässiga krav på avkastning och inte utgör ett stöd från kommunen. 
 
Bolaget ska alltid vid försäljning eller vid ombildande genomföra en värdering av det långsiktiga 
marknadsvärdet. Vid försäljningar med värden över MSEK 10 ska värderingen vara extern eller bygga 
på värdering i extern vedertagen värderingstjänst. Bolaget får ej överlåta fastigheter med 
huvudsakligen hyresrätter (bostäder) till en annan part (privat eller offentlig) utan att dessa ska 
ombildas till bostadsrätter, till ägarlägenheter eller rivas. 
 
Målet för bolagets lägenhetsbestånd (av hyresrätter) är att det långsiktigt hålls mellan 700 och 1400 
lägenheter. Om bolaget genom nyproduktion kommer över angiven gräns, ska affärsmässiga 
ombildningar med befintligt marknadsläge genomföras. Utöver detta ska en antalsmässigt jämn 
fördelning mellan bostadsrätter och hyresrätter för flerfamiljshus i kommunen eftersträvas. 
 
 
Ekonomiska mål  
Bolaget ska klara projekterad nyproduktion, konjunkturnedgångar och andra ekonomiska 
påfrestningar med utgångspunkt i vad som är långsiktigt bäst för bolaget.  Bolaget ska eftersträva 
låga kostnader för exempelvis administration och fastighetsskötsel. 
 
Bolagets långsiktiga mål är en synlig soliditet om mellan 20–30 procent. Soliditeten ska inte 
understiga 10,0 procent. Vid en så omfattande investering i nyproduktion eller ombyggnad att 
soliditeten riskerar att understiga 10,0 procent ska särskilt beslut inhämtas från kommunfullmäktige.  
 
Målet för bolagets direktavkastning, d.v.s. driftsnettot i procent av fastigheternas marknadsvärde, är 
att det bör vara lägst 4,0% i nyproduktion. Det långsiktiga målet för bolagets resultat efter finansiella 
poster är att det ska vara minst 12 % av omsättningen. 
 
Bolagets finanspolicy ska fastställas av styrelsen minst en gång per år och förankras hos ägaren via 
samrådet. Bolaget ska erlägga avgift för kommunal borgen.  
Avgiften fastställs årligen efter samråd mellan bolaget och kommunen. 
 
 Det övergripande avkastningskravet ska hanteras för enskilda projekt genom att ett uttalat 
avkastningskrav på projektnivå tas fram utifrån en risk/konsekvensanalys av projektet. I den ska 
risken i det aktuella området beaktas och påverka godtagbar avkastningsnivå på projektnivå.  
 
4. Samordning och dialog 
Bolaget ska aktivt samverka med kommunen för att söka samordningsfördelar i syfte att öka 
effektiviteten. Samverkan ska ske på lämplig nivå.  
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Bolaget ska i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, som t ex att bilda, 
köpa, avyttra eller avveckla bolag, köpa eller avyttra stora fastighetsbestånd, eller köpa aktier i andra 
bolag, före beslut inhämta godkännande från kommunfullmäktige. Med stora fastighetsbestånd 
avses fastigheter vars värde uppgår till mer än 10 % av marknadsvärdet på bolagets totala 
fastighetsbestånd. 

I det fall bolaget i löpande riskanalys finner att ett projekt (nybyggnation eller 
ombyggnation/renovering) inte uppfyller kraven på affärsmässig avkastning, eller bara gör det på 
grund av stöd som lämnats av kommunen, så ska bolaget söka avbryta eller bromsa projektet, och 
hänskjuta frågan till bolagets styrelse. I det fall bolaget anser att kommunen genom beslut om att 
genomföra ett projekt (på någon nivå) har beslutat att bolaget ska genomföra en olönsam åtgärd 
eller en åtgärd som innebär att bolaget mottar otillåtet stöd, så ska ägaren uppmärksammas om 
detta genom en skrivelse. 

Om osäkerhet råder inför ett beslut huruvida det är fråga om ett beslut av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt, eller inte, skall bolaget samråda med kommunstyrelsen om underställning 
ska ske eller inte. 

Bolaget ska som en del av den kommunala organisationen för extraordinära händelser aktivt delta i 
och bidra med resurser och kompetens i kommunens krisledningsarbete, innefattande planeringen 
och genomförandet av krisledningsarbetet. Bolaget ska inom ramen för gällande lagstiftning arbeta 
aktivt tillsammans med kommunens övriga förvaltningar och aktörer inom det näringslivspolitiska 
området. 

I lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag finns bestämmelser om begränsning av 
värdeöverföringar som behöver beaktas. Begränsningen innebär att ett allmännyttigt bostadsbolags 
värdeöverföringar, exempelvis vinstutdelning eller överföring av koncernbidrag, inte får överstiga ett 
visst belopp. Värdeöverföring till kommunen på grund av fastighetsförsäljningar ska följa lag 
avseende lagligen överförbar del, och ska föregås av beslut i kommunfullmäktige. 

5. Information till ägaren
Bolaget ska till ägaren:

• Varje tertial avge ekonomisk rapport inklusive balansräkning. Inlämningstidpunkten ska
överensstämma med kommunens tidplan.

• Inge styrelseprotokoll.
• Till kommunen, på begäran, inge en ekonomisk helårsplan för de närmaste tre åren.
• Planen ska omfatta resultat- och balansräkning för respektive år med redovisning av minst

följande nyckeltal; soliditet, räntetäckningsgrad och direktavkastning. Planen ska även
omfatta en övergripande bedömning av bolagets mest väsentliga risker, inklusive ränterisk.

• Översända den information som kommunstyrelsen efterfrågar.

I information om tänkta projekt avseende nybyggnation eller renovering ska alltid bifogas 
investeringens affärsmässiga syfte, när projektet och investeringarna kan antas bli självbärande, 
vilken kalkylränta som använts eller vilka avkastningskrav som gäller för projektet.  

6. Ägarsamråd
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. Detta ska företrädesvis ske på nya årets första 
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kommunstyrelse, vanligtvis i februari. Om kommunstyrelsen eller bolagets ledning anser att det finns 
behov av ytterligare samrådsmöten skall sådana hållas.  

7. Det fastställda kommunala ändamålet
Enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen skall kommunstyrelsen i årliga beslut för varje sådant aktiebolag
som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.

Då Håbohus AB omfattas av kommunstyrelsens skyldigheter enligt paragrafen skall bolaget vara 
kommunstyrelsen behjälplig med genomgång och analys av verksamheten så att kommunstyrelsen 
erhåller ett fullständigt underlag för sitt beslut.  

8. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Bolagets verksamhet står under lagstadgad uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har rätt
att själv eller genom därtill utsedda personer när som helst ta del av bolagets räkenskaper och övriga
handlingar och att även i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet såvida inte hinder möter på
grund av lagstadgad sekretess.
Bolaget skall hålla kommunstyrelsen väl informerad om dess verksamheter. Efter kallelse av
kommunstyrelsen ska bolaget lämna information och rapporter om händelser och planer i dess
verksamhet.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-31 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 166 Dnr 2021/00145 

Uppdrag att se över tjänstemannaorganisationen och 
den politiska organisationen 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar den föreslagna 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 Plan- 

och 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 återremitterades i kommunfullmäktige 2021-05-10 för 

komplettering med protokoll från KomSam och eventuella förhandlingar när 

det gäller förslag till ny organisation samt en risk och konsekvensanalys. 

Med anledning av återremissen på fullmäktige den 10 maj har ärendet 

kompletterats med protokoll från KomSam. 

Den politiska organisationen bestäms av kommunfullmäktige och ska 

därmed inte samverkas av KomSam. En risk- och konsekvensanalys kring 

den nya politiska organisationen finns sedan tidigare bilagd i ärendet. 

Risk- och konsekvensanalys av den nya tjänstemannaorganisationen ska tas 

upp för partssamverkan på KomSam den 1 juni 2021.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse komplettering 

Ärende 5



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2021-05-31  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

KSAU 2021-04-12 § 95 

KS 2021-04-26 § 112 

KF 2021-05-10 § 56 

Tjänsteskrivelse 

För- och nackdelar 

Riskanalys 

KS 2021-03-15 § 89 

Protokoll KomSam 2021-04-27 

Protokoll KomSam 2021-05-11   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar att man i den politiska organisationen utökar 

kommunstyrelsen med 2 ledamöter samt att ett samhällsbyggnadsutskott 

införs.  

Christian Nordberg (-) yrkar bifall till förvaltningens förslag 

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) yrkande 

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar först om kommunstyrelsen 

bifaller eller avslår förvaltningens förslag till beslut och finner att 

förvaltningens förslag till beslut bifalles.  

Ordförande frågar därefter om Agneta Hägglunds (S) yrkande bifalls eller 

avslås och finner att det avslås.  

Reservation 

Agneta Hägglund (S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Lars-

Göran Bromander (S), Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet      

______________ 

 
 
 

 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2021-05-21 KS 2021/00145 nr 101995 

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. Kommunfullmäktige antar den föreslagna politiska organisationen från 

och med årsskiftet 2021/2022.   

 

Sammanfattning 

Med anledning av återremissen på fullmäktige den 10 maj har ärendet 

kompletterats med protokoll från KomSam. 

Den politiska organisationen bestäms av kommunfullmäktige och ska 

därmed inte samverkas av KomSam. En risk- och konsekvensanalys kring 

den nya politiska organisationen finns sedan tidigare bilagd i ärendet. 

Risk- och konsekvensanalys av den nya tjänstemannaorganisationen ska tas 

upp för partssamverkan på KomSam den 1 juni 2021. 

 
Ärendet 

På kommunfullmäktige 2021-05-10 beslutades att återremittera ärendet 

”Uppdrag att se över tjänstemannaorganisationen och den politiska 

organisationen” för komplettering med protokoll från KomSam och 

eventuella förhandlingar när det gäller förslag till ny organisation samt en 

risk och konsekvensanalys. 

Vad gäller förändringen i den politiska organisationen så konstaterades det 

på KomSam den 11 maj 2021 att den inte ska samverkas i KomSam, utan att 

det är ett beslut för kommunfullmäktige att fatta. En riskanalys av den nya 

politiska organisationen har genomförts och finns sedan tidigare bilagt till 

ärendet. 

Vad gäller förändringen av tjänstemannaorganisationen så pågår just nu ett 

arbete i kommunens olika verksamheter och förvaltningar med 

genomförandet av risk- och konsekvensanalyser av den nya organisationen. 

Dessa ska tas upp till partssamverkan på KomSam, den 1 juni 2021. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Barnperspektivet 

Inte aktuellt 

Näringslivsperspektivet 

Inte aktuellt 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2021-05-21 KS 2021/00145 nr 101995 

 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Protokoll KomSam 2021-04-27 

– Protokoll KomSam 2021-05-11   

__________ 

Beslut skickas till 

Kommundirektör 

Bitr kommundirektör  

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(3) 

 Sammanträdesdatum  

 2021-05-10  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 56 Dnr 2021/00145  

Uppdrag att se över tjänstemannaorganisationen och 
den politiska organisationen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för komplettering med 

protokoll från KomSam och eventuella förhandlingar när det gäller förslag 

till ny organisation samt en risk och konsekvensanalys.  

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 Plan- 

och 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 

KS 2021-04-26 § 112 

KSAU 2021-04-12 § 95 

Tjänsteskrivelse  

För och nackdelar 

Riskanalys 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christian Nordberg (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Agneta Hägglund (S) yrkar i första hand att ärendet återremitteras på grund 

av att det saknas protokoll från KomSam och eventuella förhandlingar när 

det gäller förslag till ny organisation och det saknas dessutom en risk och 
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 Sammanträdesdatum  

 2021-05-10  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

konsekvensanalys. I andra hand yrkas, när det gäller den politiska 

organisationen, att ett utskott inrättas med 5 ledamöter och att KS utökas 

med två ledamöter. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) yrkande. 

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) 

yrkande 

Christian Nordberg (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Pyry Niemi (S) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) yrkande  

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut.  

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar först om ärendet ska återremitteras eller 

behandlas idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att det ska 

behandlas idag.  

Omröstning begärs   

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för att behandla 

ärendet idag och nej-röst för att återremittera.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M), Per-Arne 

Öhman (M), Ulf Winberg (M), Christoffer Bonde (M), Carl-Johan 

Torstensson (M), Nils-Åke Mårheden (M), Tommy Rosenkvist (M), Roger 

von Walden (M), Björn Hedö (M), Lisbeth Bolin (C), Per Widén (C), Helen 

Zeland Bodin (C), Gunilla Alm (L), Kjell Dufvenberg (L), Fred Rydberg 

(KD), Christian Nordberg (-), Michael Rubbestad (SD), Linnea Leinonen 

(SD), Ann-Sofie Borg (SD), Thomas Moore (SD), Kristian Leinonen (SD), 

Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida Belonoshko (SD), Tiina Fransson (SD) 

Nej-röst lämnas av: 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), Carolina Cranser (S), 

Maria Annell (S), Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman 

(Båp), Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Robin Jande (V) 

Med 25 ja-röster och 16 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att 

återremittera ärendet enligt kommunallagens regler för minoritetsåterremiss. 

Därmed faller övriga förslag till beslut.   
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Protokollsanteckning 

Liselotte Grahn Elg (M) lämnar följande protokollsanteckning: 

Den politiska organisationen beslutas av politiken. Den är aldrig ett forum 

för samverkan. Om vi inte satt den politiska organisationen hur ska vi då 

kunna sätta tjänstemannaorganisationen, som däremot självklart ska 

samverkas. Orimligt och oseriöst av vänsteroppositionen.  

  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Uppdragslista 

Biträdande kommundirektör 

Kommundirektör 
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 Sammanträdesdatum  

 2021-04-26  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 112 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 Plan- 

och 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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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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Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
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§ 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 Plan- 

och 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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 Sammanträdesdatum  

 2021-04-12  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

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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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 Plan- 

och 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 

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. 
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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.  
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

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. 

Näringslivsperspektivet 

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 
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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 Nackdelar 

Strategiska samhällsbyggnadsfrågor stannar 
inom KS – ger en direkt koppling till KF:s mål 
avseende samhällsbyggnad 
Inga utökade arvodeskostnader 

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 Nackdelar 

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 

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 

 
Utskott samhällsbyggnad 

Fördelar Nackdelar 

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 

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) 
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lägger förslag till beslut till KS 
Utskottssammanträdena får mindre antal 
ärenden att hantera då ärendena delas upp på 
två utskott.  
KS beslutar 
 

KS kan behöva utökas för att säkerställa 
bemanningen till ett nytt utskott (exempelvis 
föra över politiker från tekniska utskottet till KS) 

 
Samhällsbyggnadsnämnd 

Fördelar Nackdelar 

Möjlighet att få in fler förtroendevalda med 
spetskompetens inom samhällsbyggnadsfrågor 
 

Ingen kommunal ekonomisk besparing 
avseende arvoden 
Strategiska samhällsbyggnadsfrågor flyttas från 
KS - ger ingen direkt koppling till KF:s mål 
avseende samhällsbyggnad 

 
Se bilaga för en fördjupad riskanalys. 
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Ekonomisk uträkning: 
 
Tabell över ersättningsnivåer för förtroendevalda vid nämndarbete. Källa: faktisk utbetalning mars 2021. 

Typ av ersättning Belopp exkl PO PO-pålägg Belopp inkl PO 

Arvode ordförande, per månad 5 456 kr 2 191 kr 7 647 kr 

Arvode sammanträde, per person och möte 1 023 kr 411 kr 1 434 kr 

Arvode justering, per justering 341 kr 137 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). 
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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). 

mailto:caroline.lof@habo.se
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Scenario 1: Befintligt KS 

Riskanalys av sannolikhet och konsekvens då
Samhällsbyggnadsförvaltningens ärenden
hanteras av befintliga 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. 

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.

1. Låg
sannolikhet

3. Stor
konsekvens

Utebliven
kostnadsbesparing

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. 

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.

1. Låg
sannolikhet

2. Medelstor
konsekvens

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.

Vid en Samhällsbyggnadsnämnd kan antalet ämnen hållas nere i respektive nämnd och frågorna renodlas för
ledamötena.

3. Hög
sannolikhet

3. Stor
konsekvens

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

4. Mycket hög
sannolikhet

3. Stor
konsekvens

Belastningen på
tjänstemannaorganisationen
ökar

Delar av KS tjänstemannaorganisation påverkas av antal politiska möten som genomförs per år. 

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.

3. Hög
sannolikhet

3. Stor
konsekvens

Scenario 2: Utökat KS 

Riskanalys av sannolikhet och konsekvens då
Samhällsbyggnadsförvaltningens ärenden
hanteras av ett utökat 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. 

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.

1. Låg
sannolikhet

3. Stor
konsekvens
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Utebliven
kostnadsbesparing

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. 

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.

3. Hög
sannolikhet

2. Medelstor
konsekvens

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.

Vid en Samhällsbyggnadsnämnd kan antalet ämnen hållas nere i respektive nämnd och frågorna renodlas för
ledamötena.

2. Medelhög
sannollikhet

3. Stor
konsekvens

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

4. Mycket hög
sannolikhet

3. Stor
konsekvens

Belastningen på
tjänstemannaorganisationen
ökar

Delar av KS tjänstemannaorganisation påverkas av antal politiska möten som genomförs per år. 

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.

3. Hög
sannolikhet

3. Stor
konsekvens

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

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.

1. Låg
sannolikhet

3. Stor
konsekvens

sida 2 av 4 (2021-04-15)



OrgansiationsförändringOrgansiationsförändring RiskRisk Riskanalys  Sannolikhet Konsekvens

Utebliven
kostnadsbesparing

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. 

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.

4. Mycket hög
sannolikhet

2. Medelstor
konsekvens

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.

Vid en Samhällsbyggnadsnämnd kan antalet ämnen hållas nere i respektive nämnd och frågorna renodlas för
ledamötena.

1. Låg
sannolikhet

3. Stor
konsekvens

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

2. Medelhög
sannollikhet

3. Stor
konsekvens

Belastningen på
tjänstemannaorganisationen
ökar

Delar av KS tjänstemannaorganisation påverkas av antal politiska möten som genomförs per år. 

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.

3. Hög
sannolikhet

3. Stor
konsekvens

Scenario 4: Samhällsbyggnadsnämnd 

Riskanalys av sannolikhet och konsekvens då
Samhällsbyggnadsförvaltningens ärenden
hanteras av en Samhällsbyggnadsnämnd.

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. 

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.

3. Hög
sannolikhet

3. Stor
konsekvens

sida 3 av 4 (2021-04-15)



OrgansiationsförändringOrgansiationsförändring RiskRisk Riskanalys  Sannolikhet Konsekvens

Utebliven
kostnadsbesparing

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. 

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.

4. Mycket hög
sannolikhet

2. Medelstor
konsekvens

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.

Vid en Samhällsbyggnadsnämnd kan antalet ämnen hållas nere i respektive nämnd och frågorna renodlas för
ledamötena.

1. Låg
sannolikhet

3. Stor
konsekvens

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

1. Låg
sannolikhet

3. Stor
konsekvens

Belastningen på
tjänstemannaorganisationen
ökar

Delar av KS tjänstemannaorganisation påverkas av antal politiska möten som genomförs per år. 

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.

1. Låg
sannolikhet

3. Stor
konsekvens

sida 4 av 4 (2021-04-15)



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2021-03-15  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 89 Dnr 2021/00145  

Uppdrag att se över tjänstemannaorganisationen och 
den politiska organisationen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att se över hur den 

politiska och tjänstemannaorganisationen ska se ut utifrån pågående arbete 

med att omorganisera verksamheterna inom kommunstyrelsen och de olika 

samhällsbyggnadsverksamheterna.  

Sammanfattning  

Liselotte Grahn Elg (M) väcker ett ärende om en översyn över 

tjänstemannaorganisationen och den politiska organisationen.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att kommunstyrelsen ska ge förvaltningen i 

uppdrag att se över hur den politiska och tjänstemannaorganisationen ska se 

ut utifrån pågående arbete med att omorganisera verksamheterna inom 

kommunstyrelsen och de olika samhällsbyggnadsverksamheterna. 

Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall till Liselotte Grahn Elgs (M) yrkande 

Christian Nordberg (-) yrkar bifall till Liselotte Grahn Elgs (M) yrkande 

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller det 

egna yrkandet och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Biträdande kommundirektör 

Uppdragslista 

 

 

 



 

 Protokoll 

 Datum  

 2021-04-27  

Kommunstyrelsen 
 

 

Protokoll från Kommunstyrelsens extra samverkan 27 april 2021 

Tid: 13:00 – 16:00 
Plats: Via Teams 

 

Deltagande 

För Håbo kommun Mats Ståhl-Elgström, biträdande kommundirektör, 

Andreas Nyhus, personalchef, Mats Eriksson, 

samhällsbyggnadschef 

För Kommunal - 

För Akademikerförbundet SSR Charlotta Bjälkebring Carlsson, Anette Lokvist 

För Vision Jenny Lee Karlsson 

För Lärarförbundet Clara Kantor 

För DIK Sofia Wirström 

För Vårdförbundet 

För Naturvetarna 

För Lärarnas Riksförbund 

För Ledarna 

För Sveriges ingenjörer  - 

För AKAVIA   

För Sveriges Arkitekter  - 

Mötessekreterare 

- 

- 

Joakim Läbom 

- 

- 

- 

- 

Anna Gabrielsson 
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Fastställelse av dagordning 

 

1.  Omorganisationerna (Kommunledning & Samhällsbyggnad) 

2.  Reflektion och dialog kring budgetkonferensen 

3.  Hantering av individärenden i Samverkansgrupper 

4.  Medarbetarundersökning  Punkten utgår pga. lågt deltagande 

5.  Nya HR-system (Stella, Novi & Personalhandboken) 

6.  Arbetsmiljöpolicy Punkten utgår pga. lågt deltagande  

7. Samverkansavtal och facklig tid/verksamhet 

 

1. Omorganisationerna (Kommunledning & Samhällsbyggnad) 
Information 

Skapandet av samhällsbyggnadsförvaltningen 

Planerade aktiviteter: 

1. Information till medarbetarna 

2. Sedan går riskbedömningarna ut till respektive chef gällande de 

planerade förändringarna.  

Mats Eriksson visar en PowerPoint som visar resultatet av 

sammansättningen som man nu tänker sig.  

Den största förändringen gäller plan- och exploatering som kommer 

att dela på sig då avdelningen annars kommer att bli för stor. En ny 

avdelning skapas som kallas för Avdelning för projekt, mark och 

offentligmiljö. Grupperna är fördelade efter arbetssätt och är ungefär 

lika stora. På torsdag kommer detta att presenteras för alla 

medarbetare.  

Charlotta: Det vi fått till oss är en skiss, hur chefer och medarbetare 

påverkas vet vi inte, därför är det svårt att uttala sig om förslaget.  

Viktigt ta hänsyn till att processbeskriva det som ska göras utifrån de 

funktioner som ska bemanna organisationen utifrån den organisations 

skiss som gjorts.  Ta in risk och konsekvensanalys från samverkande 

aktörer om hur den nya organisationen påverkar dem, dvs. även 

aktörer utanför den egna förvaltningen. 
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För att uttala sig måste vi få se vilka funktioner som finns bakom den 

skiss som visas.  Hur är de tänkt att Kommunstyrelsen ska klara 

hanteringen av utökade ärenden? Överväg ett utskott att förbereda de 

frågor som sedan går vidare för beslut i KS.  

Andreas påpekar att detta kommer tas upp i riskbedömningen och 

informerar om att politiken inte önskat nya utskott. Mats påpekar att 

det kommer att bemannas efter de val som görs. Andreas informerar 

om att vissa större enheter bryts ner till avdelningar för att skapa 

förutsättningar för struktur. Det handlar om att få ihop en ny 

ledningsgrupp som samverkar. Från idé till genomförande.  

Jenny Lee: Ett förtydligande behövs när det gäller ändring av titlar 

mm utifrån detta nya arbetssätt. Detta måste förankras på ett tydligt 

sätt med berörda. Det måste förtydligas hur denna skiss och teoretiska 

modell ska förankras ute i verksamheten, i det praktiska utövandet. 

Vad kan konsekvenserna bli?  

Andreas informerar om hur informationen sker och att det finns ett 

formulär där man kan skicka in sina frågor om omorganisationen. 

Detta nya arbetssätt kommer att växa fram med tiden. Det kommer att 

vara stora förändringar för vissa, för andra inte. Den känslomässiga 

förändringen är nog större än den fysiska. Det är många frågor som 

måste lösas snabbt. Håbo kommun har inte tidigare inte arbetat som en 

hel kommun, därför behövs detta omtag.  

Mats anser att vi måste hitta ett sätt att hantera vårt uppdrag, och det 

är svårt med den organisationen som finns idag.  

Anette frågar hur arbetssättet ser ut i grupperna och påpekar vikten av 

processkartläggning och arbetsbeskrivningar. Andreas säger att det 

kommer att krävas ett internt samarbete, att vi tar tag i problemen 

tillsammans.  

Jenny Lee undrar varför inte alla förvaltningar ska göra en risk- och 

konsekvensanalys, hon önskar att även de-centrala avdelningar också 

får vara med. Hon önskar att de som indirekt påverkas av förändringen 

också blir delaktiga. Andreas informerar att det bara är berörda 

avdelningar som deltar och att han kommer att samtala med dessa. 

Kallelse till möten kommer.  

Jenny Lee uttrycker en oro över den stress som är över att sjösätta 

den nya organisationen. Andreas informerar om att 1 juni är en 

utgångspunkt men beroende på vad som framkommer från risk- och 

konsekvensanalyserna kan detta ändras. Detta kommer att redovisas 

för alla inkluderade. 
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Organisationsförändring gällande Kommunstyrelsens 

förvaltnings grundar sig i två olika processer.  

Pågående aktiviteter: 

1. Information till medarbetarna 21 april 

2. Riskbedömningar går ut under veckan 16 till respektive chef 

gällande de planerade förändringarna.  

 

2. Reflektion och dialog kring budgetkonferensen 

Information - Håbo kommun önskar få de fackligas bild av konferensen och 

deltagandet i den. 

Clara: Det var jättebra men blev lite chokad över dialogen högre upp, den 

borde kunna skötas bättre. Förbryllad över samtalsklimatet.  

Joakim: Jättekul och intressant att få en överblick och insyn.  

Sofia: Bra information och upplägg. Beklämd över hur man kommunicerar 

inom politiken.  

Charlotta: Tacksam för att mötet spelades in. Bestört över hur reaktionerna 

var över detta. Samtalsklimatet måste vi ta tag i.  

Jenny Lee: Uppskattade forumet. Det var intressant att höra om 

tillitsbaserad styrning. 

Anette: Äntligen hände det något, det var rakt på sak. Bra forum som borde 

kvarstå. Finns det någon plan för att dessa dispyter ska ta slut så att vi 

kommer vidare?  

Somir: Irriterad över den politiska tonen, men bra att forumet finns.  

Andreas informerar att det igår togs ett beslut på KS som godkänner facklig 

närvaro vid politiska möten, även om kommunallagen redan beviljar redan 

detta.  

Charlotta påpekar att arbetsgivaren inte kallar idag och det måste de göra 

för att man ska kunna få ersättning. Funderar på om ett fackligt råd skulle 

vara bra då arbetet måste styras upp. 

Lärarförbundet har fått en del kallelser men Joakim påpekar att förr i tiden 

kom det fler kallelser än vad det gör nu.  
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Andreas vill ta denna fråga vidare och redovisa vilka som borde vara 

delaktiga, vilka individer som bör delta som facklig representant. Detta 

borde beslutas i KomSam. Andreas föreslår en facklig dag innan juni där 

hösten planeras och samverkansfrågorna. Arbetsmiljöfrågor, 

samverkansavtal mm.  

Kommande budgetdag är planerad till den 23 september. 

 

3. Hantering av individärenden i Samverkansgrupper  

Punkten utgår och tas på nästa KomSam pga. lågt deltagande.  

 

4. Medarbetarundersökning  

Punkten utgår och kommer att tas i ett separat möte pga lågt deltagande. 

Information - Andreas Nyhus, HR-chef, önskar boka ett separat möte för 

detta, för de fackliga.   

Jenny Lee önskar ett möte med skyddsombuden för att få ta del av detta. 

Andreas planerar för ett separat möte om detta. Andreas skickar ut ett 

förslag.  

 

5. Nya HR-system (Stella, Novi & Personalhandboken) 

Information - Andreas Nyhus, HR-chef, redogör för de nya systemen som 

kommer komma inom kort. 

Stella: Chefer har blivit kallade till utbildning. Det är ett GDPR-säkrat 

system. Inköpt och riggat och snart klart för lansering. Ev. kan det 

också användas som en whistleblower funktion. Det är ett 

rapporteringssystem som är integrerat med försäkringskassan och 

arbetsmiljöverket och används vid arbetsskador och tillbud. Andreas 

visar runt i systemet.  

Charlotta: Under punkten kom frågan upp om hur en som anställd kan 

påkalla stöd av företagshälsovården utan att gå via chef. Tidigare 

upphandling har möjliggjort att anställd vid ett inledande tillfälle 

kunnat söka stöd av företagshälsovård utan chefs vetskap. En 

diskussion fördes utifrån scenario att det var chef som var 

arbetsmiljöproblemet. Om det eller annan anledning där arbetstagaren 

först inte vill ta kontakt med chef bör det utredas att möjlighet ska 

kunna finnas att vid ett samtal gå direkt till företagshälsovård för råd 
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och stöd. I de fall det skulle vara så att det är chefen som är 

arbetsmiljöproblemet eller någon annan fråga som gör att 

medarbetaren först behöver stöd av företagshälsovård, för att klara gå 

vidare med frågan till chef.  Vid ny upphandling ska AG ta hänsyn till 

att detta möjliggörs. Detta för att ytterligare trygga den anställdes 

möjlighet för råd och stöd via företagshälsovård i sin dialog med chef. 

Mats anser att det behövs en tydlig struktur för att komma åt problemen. 

Delegationen måste följas.  

Jenny Lee påpekar att det ligger ett värde i att gå rätt väg, dvs. att beställa 

företagshälsovård av chefen, men man behöver inte berätta vad det gäller. 

Arbetsrelaterad ohälsa. Viktig statistik kan tappas om medarbetare kan gå 

själva utan notis.  

Novi: Anderas informerar om att detta är ett GDPR-säkrat system som 

gäller dokumentering. Statistik över medarbetarsamtal mm. 

Personalhandboken: den är publicerad och finns på intranätet. Flera 

uppdateringar har gjorts. En arbetsmiljöhandbok kommer att 

tillkomma. Fortsatt arbete med innehållet.  

 

6. Arbetsmiljöpolicy 

Anderas informerar om att införandet av dessa dokument är ett 

grundläggande lagkrav och icke existerande för tillfället. En högre ambition 

finns men det kräver mer beredning.   

Håbo kommun håller på att bereda nya styrdokument kopplat till 

arbetsmiljö. Det initiala styrdokumenten är kommunens nya 

arbetsmiljöpolicy, riktlinje för straffansvar och delegering av arbetsmiljö 

samt riktlinje för systematiskt arbetsmiljöarbete. Kommande dokument som 

kommer beredas politiskt är riktlinjer gällande; alkohol och droger, våld och 

hot och rehabilitering och sjukfrånvaro. Andreas informerar om att riktlinjer 

kommer tas och att dessa är grundläggande. Grunden till detta är uppe i 

politiken just nu. Fokus på dessa lagkrav innan vi kan fokusera på 

hälsofrämjande aspekter. Utbildnings insatser kommer att ske inom dessa. 

Han ber alla att läsa dessa dokument. Vi måstes skapa ordning och reda. 

Följande beslut togs i KS 27/4 och ska nu upp till KF. 

1. Kommunfullmäktige antar Arbetsmiljöpolicy KS 2021/00072 nr 99790  

2. Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete 

KS 2021/00072 nr 99791 
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3. Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för straffansvar och 

uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter KS 2021/00072 nr 99792 

4. Kommunfullmäktige upphäver Medarbetarpolicy KS 2018/00753 nr 

92999 

 

Charlotta: Enligt SSR är det olyckligt om dokument gällande 
tillvägagångssätt, rutiner och processer upphör att gälla utan att detta  har 
meddelats till vare sig fackliga förbund eller medarbetare och utan att de nya 
dokumenten och riktlinjerna har samverkats innan de antagits. Gamla 
dokument som är inaktuella bör inte heller ligga kvar på hemsidor och 
interna kataloger, då detta ger upphov till förvirring och felaktigheter. Inga 
dokument bör heller lyftas till politiskt beslut innan frågan samverkats med 
de fackliga parterna. Det är viktigt att de fackliga organisationerna får ge sin 
syn på saken innan beslut fattas i kommunstyrelsen. Detta för att ge bättre 
underlag till beslut annat än minsta möjliga som krävs utifrån lagstiftningen. 
Denna brist på delaktighet visar sig nu i kommunens revisionsrapport som 
rapporterar stora brister i arbetsmiljön. Det är arbetsgivarens ansvar att 
informera chefer och mellanchefer om de har bristande kunskaper i 
beslutsfattande och inte tar sitt arbetsmiljöansvar utifrån den lagstiftning 
som finns. De revisionsrapporter som utarbetas bör även tillsändas samtliga 
i KomSam. Likväl som den nyligen gjorda arbetsmiljöenkäten bör komma 
ledamöterna till del i sin helhet så att de kan bemöta eventuella frågor som 
kan uppstå. SSR ställer sig även frågande till att de resultat som enkäten 
visar delas upp i så kallade arbetsgrupper under respektive chef då vissa 
chefer enbart har en tiotal medarbetare under sig. Detta äventyrar den 
sekretess som utlovas i början av enkäten. 
 

7. Samverkansavtal och facklig tid/verksamhet 

Information 

Håbo kommun har nu genomfört överläggningar med de lokala förbund som 

har mer än 20 medlemmar. Det kommer vara en inkörningsperiod under 

våren där vi ämnar att inleda dialog och förhandling gällande vårt nya 

samverkansavtal efter sommaren. 

 

 



 

 Protokoll 

 Datum  

 2021-04-27  

Kommunstyrelsen 
 

 
 

Vid protokollet   Justeras för Håbo kommun 

 

Anna Gabrielsson 

Justeras för Håbo 

 

Andreas Nyhus 

 

  

För Lärarnas Riksförbund 

 

Joakim Läbom 

För Vision 

 

Jenny Lee Karlsson 

 

För Akademikerförbundet SSR 

 

Charlotta Bjälkebring Carlsson 

För DIK 

 

Sofia Wirström 

 

 

För Lärarförbundet 

 

Clara Kantor 

 

 

 

 

 

  

 



 

 Protokoll 

 Datum  

 2021-05-09  

Kommunstyrelsen 
 

 

Protokoll från KomSam dialogmöte 11 maj 2021 

Deltagande 

För Håbo kommun Mats Ståhl-Elgström, biträdande kommundirektör, 

Andreas Nyhus, personalchef 

För Kommunal Majlene Westerberg 

För Lärarnas Riksförbund Joakim Läbom 

För Akademikerförbundet SSR Charlotta Bjälkebring Carlsson 

För Vision Jenny-Lee Karlsson 

För Lärarförbundet Clara Kantor 

För DIK Sofia Wirström 

Mötessekreterare Olle Forsmark 

 

 

1. Arbetsmiljö; nya styrdokument och plan för implementering 

under 2021 (dialog) 

Personalchefen inleder och går igenom planen för arbetsmiljöarbetet 

och vilka styrdokument som är under beredning. Han påpekar att 

fullmäktige fortfarande har arbetsmiljöansvaret och att detta behöver 

delegeras ner i organisationen. Tre grundläggande styrdokument är 

under beredning: 

 Arbetsmiljöpolicy 

 Riktlinje gällande arbetsmiljöansvar 

 Riktlinje gällande systematiskt arbetsmiljöarbete 

 Personalchefen redogör också för arbetsmiljöarbetets tidslinje. 

Innan sommaren: Centralisering facklig tid > Antagande av nya 

styrdokument > Planering/bokning av utbildning 

Efter sommaren: Utbildningarna genomförs > Chefer börjar arbeta 

utifrån SAM-planeringen > Nytt samverkansavtal > Resterande 

styrdokument 

 



 

 Protokoll 

 Datum  

 2021-05-09  

Kommunstyrelsen 
 

 
 

Personalrepresentanternas synpunkter: 

Lärarförbundets representant: 

Detta är verkligen något som behövs. Hur är det tänkt att det ska 

fungera fram tills att allting är på plats? Svar: Närmaste chef är 

ansvarig.  

Önskar att det fanns en struktur för själva övergången också. Svar: 

Egentligen är strukturen enkel. Arbetsmiljöansvaret ska delegeras till 

nämnden. Förvaltningschef ska sedan delegera ner ansvaret till 

underställda chefer.  

Tyvärr upplever jag att medarbetare inte får några svar i dag, det har 

gått för långt. Svar: Problemet är inte nytt. Kommer att gå ut med 

detta och förtydliga. 

Vi stödjer absolut detta arbete. 

SSR:s representant: 

Deltog i gårdagens fullmäktige. Viss förvirring kring detta. Går 

förhoppningsvis att få ordning på.  

När det gäller det nya samverkansavtalet, kan man ”spetsa” detta på 

något sätt? Svar: Det kommer i sådana fall att kosta pengar. Vill heller 

inte ha ett dokument med ”tomma” skrivningar.  

Lärarnas riksförbunds representant: 

Bra att man styr upp detta med både politiken och chefer. Kommer 

man att ta fram ett nytt samverkansavtal? Svar: Det kommer vi behöva 

göra.  

DIK:s representant:  

En grund behövs. Hur ofta ska arbetsmiljöpolicyn ses över? Svar: Nytt 

innehåll om ca 2 år. Den ska vara ett levande dokument.  

Kommunals representant: 

Ofattbart att det sett ut så här. Grunden ser bra ut tycker vi.  

Visions representant:  

Vi är positiva till detta, absolut. Förstår att det tar tid att implementera 

allt, men viktigt med en god arbetsmiljö oavsett.  

 



 

 Protokoll 

 Datum  

 2021-05-09  

Kommunstyrelsen 
 

 
 

Personalrepresentanterna behöver ta ställning till planen och 

arbetsmiljöpolicyn, riktlinjen gällande systematiskt arbetsmiljöarbete 

och riktlinjen gällande straffansvar. Man behöver då välja något av 

alternativen: 

- Ställer sig för arbetsgivarens plan 

- Ställer sig emot arbetsgivarens plan 

- Tar inte ställning till arbetsgivarens plan 

    

2. Är det en samverkansfråga eller inte? (information) 

Personalchefen informerar om att man på gårdagens fullmäktigemöte 

återremitterade ärendet om ny politisk nämndorganisation. Detta är 

olyckligt då politiska beslut ej ska vara föremål för samverkan. 

Fullmäktige ska inte besluta i denna fråga utifrån rollen som 

arbetsgivare. SSR:s representant menar att man kanske ville ha in 

synpunkter för att se om detta skulle påverka den politiska 

organisationen. Personalchefen menar att det är viktigt att veta vilka 

frågor som KomSam ska hantera och vilka frågor man inte ska 

hantera.  

3. Medarbetarundersökningen (dialog)  

Personalchefen säger att enskilda svar ej kommer att gå att få ut. 

Endast svar på aggregerad nivå kommer att redovisas. Visions 

representant undrar vad som kommer att ske med fritextsvaren. Bakas 

de in i svaren på något sätt? Viktigt att de fritextsvar som inte varit 

positiva hanteras så att problem inte kvarstår. Personalchefen menar 

att det inte varit så mycket fritextsvar. Dessa ska inte läggas ut på 

sociala medier. Visions representant menar att det borde gå att 

anonymisera dessa svar. Personalchefen svarar att det inte bara varit 

negativa svar och det är viktigt att som arbetsgivare beakta sekretess 

och anonymitet. SSR:s representant tycker det är synd att man inte 

kan jobba med dessa svar, det finns också en risk att varje chef får 

frisvaren från sina medarbetare.  

 

Personalchefen anser det viktigt att stå fast vid vad man har beslutat 

och biträdande kommundirektören menar att det skulle bli en konstig 

dialog om man frångick det man tidigare beslutat. Det vore att svika.  

Kommunals representant instämmer helt med arbetsgivarens hållning 

i detta.  

Personalchefen meddelar att man kommer att gå igenom resultatet mer 

på nästa KomSam. Lärarförbundets representant tycker sig ha märkt 

att stressen ökat bland skolledarna. Personalchefen säger att det är 

viktigt att ha respekt för det dagliga arbetet. Man måste möjliggöra en 



 

 Protokoll 

 Datum  

 2021-05-09  

Kommunstyrelsen 
 

 
 

bra arbetsmiljö. Det ska vara 100 % deltagande i medarbetarsamtalen. 

Processerna ska vara anpassade efter de medarbetare man har.  

 

 

Vid protokollet   Justeras för Håbo kommun 

 

Olle Forsmark 

Justeras för Håbo 

 

Andreas Nyhus 

Justeras:  

För Lärarnas Riksförbund 

 

Joakim Läbom 

För Vision 

 

Jenny-Lee Karlsson 

För Akademikerförbundet SSR 

 

Charlotta Bjälkebring Carlsson  

För kommunal 

 

Majlene Westerberg 

För Lärarförbundet 

 

Clara Kantor 

För DIK 

 

Sofia Wirström 

 

  

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-31 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 143 Dnr 2020/00314 

Taxor och avgifter för kultur- och fritidsförvaltningens 
lokaler och simhall 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar de reviderade taxorna och avgifterna för

kultur- och fritidsförvaltningens lokaler och simhall att gälla från och med

2021-08-01 i enlighet med återremitteringen.

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare taxor och avgifter för kultur- och

fritidsförvaltningens lokaler och simhall KS 2018/00586 nr 91218

Kommunstyrelsens beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att se över möjligheten att hyra ut lokaler för

allmänheten/privata tillställningar framöver.

Sammanfattning 

Taxor- och avgifter för kultur- och fritidsförvaltningens lokaler 

återemitterades till kultur- och fritidsnämnden KF 2020/00314 § 130. 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kultur- och fritidsnämnden 

för att särskilt beakta separat prislista för företag respektive förening. Samt 

att en prishöjning för barnkalas i simhallen om möjligt inte skall ske för 

personer folkbokförda i Håbo kommun. 

Det nya förslaget för taxor- och avgifter har kompletterats med taxa för 

kalasbokningar i simhallen för icke folkbokförda i kommunen. Taxan för 

boende i kommunen kvarstår på 1 000 kronor för två timmar som i taxan 

antagen KS 2018/00586 nr 91218. Taxan för boende utanför kommunen är 

höjd till 1 500 kronor. 

Prislista för företag har nu fått en prislista i separat kolumn. Priser för 

företag har fått en höjning på 25 % från tidigare förslag. 

Simhallen har gjort en justering från tidigare förslag. Den tidigare höjningen 

för relaxen från 300 kronor till 1200 kronor föreslås istället bli 600 kronor. 

Övriga förslag kvarstår och är markerade med gult i förslaget.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2021-05-17 § 138 

Tjänsteskrivelse 

KFN § 25 2021 

Förslag till taxa efter återremiss 

Ärende 6



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2021-05-31  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att förvaltningen ska få i uppdrag att se över 

möjligheten att hyra ut lokaler för allmänheten/privata tillställningar 

framöver.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 

förvaltningens förslag till beslut, punkt 1 och 2 och finner att så sker.  

Ordförande frågar därefter om förvaltningen bifaller tilläggsyrkandet och 

finner att så sker.  

______________ 

Beslut skickas till: 

Uppdragslista 

Fastighetsavdelningen 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2021-05-17  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 138 Dnr 2020/00314  

Taxor och avgifter för kultur- och fritidsförvaltningens 
lokaler och simhall 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar de reviderade taxorna och avgifterna för 

kultur- och fritidsförvaltningens lokaler och simhall att gälla från och med 

2021-08-01 i enlighet med återremitteringen. 

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare taxor och avgifter för kultur- och 

fritidsförvaltningens lokaler och simhall KS 2018/00586 nr 91218  

Sammanfattning  

Taxor- och avgifter för kultur- och fritidsförvaltningens lokaler 

återemitterades till kultur- och fritidsnämnden KF 2020/00314 § 130. 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kultur- och fritidsnämnden 

för att särskilt beakta separat prislista för företag respektive förening. Samt 

att en prishöjning för barnkalas i simhallen om möjligt inte skall ske för 

personer folkbokförda i Håbo kommun. 

Det nya förslaget för taxor- och avgifter har kompletterats med taxa för 

kalasbokningar i simhallen för icke folkbokförda i kommunen. Taxan för 

boende i kommunen kvarstår på 1 000 kronor för två timmar som i taxan 

antagen KS 2018/00586 nr 91218. Taxan för boende utanför kommunen är 

höjd till 1 500 kronor. 

Prislista för företag har nu fått en prislista i separat kolumn. Priser för 

företag har fått en höjning på 25 % från tidigare förslag. 

Simhallen har gjort en justering från tidigare förslag. Den tidigare höjningen 

för relaxen från 300 kronor till 1200 kronor föreslås istället bli 600 kronor. 

Övriga förslag kvarstår och är markerade med gult i förslaget.  

Beslutsunderlag 

KFN § 25 2021 

Förslag till taxa efter återremiss      

Beslutsgång 

Efter diskussion beslutas att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan 

eget förslag till beslut.  

______________ 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2021-03-30  

Kultur- och fritidsnämnden  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 25 Dnr 2020/00110  

Taxor och avgifter kultur- och fritidsförvaltningen 2020 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige är att: 

1. Kommunfullmäktige antar de reviderade taxorna och avgifterna för kul-

tur- och fritidsförvaltningens lokaler och simhall att gälla från och med 

2021-08-01 i enlighet med återremitteringen. 

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare taxor och avgifter för kultur- och 

fritidsförvaltningens lokaler och simhall KS 2018/00586 nr 91218    

Sammanfattning  

Taxor- och avgifter för kultur- och fritidsförvaltningens lokaler återemitte-

rades till kultur- och fritidsnämnden KF 2020/00314 § 130. 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kultur- och fritidsnämnden 

för att särskilt beakta separat prislista för företag respektive förening. Samt 

att en prishöjning för barnkalas i simhallen om möjligt inte skall ske för per-

soner folkbokförda i Håbo kommun. 

Det nya förslaget för taxor- och avgifter har kompletterats med taxa för ka-

lasbokningar i simhallen för icke folkbokförda i kommunen. Taxan för bo-

ende i kommunen kvarstår på 1 000 kronor för två timmar som i taxan anta-

gen KS 2018/00586 nr 91218. Taxan för boende utanför kommunen är höjd 

till 1 500 kronor. 

Prislista för företag har nu fått en prislista i separat kolumn. Priser för före-

tag har fått en höjning på 25 % från tidigare förslag. 

Simhallen har gjort en justering från tidigare förslag. Den tidigare höjningen 

för relaxen från 300 kronor till 1200 kronor föreslås istället bli 600 kronor. 

Övriga förslag kvarstår och är markerade med gult i förslaget. 

   

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag KS 2020-10-19 § 230 

 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 60 2020  

Förslag till taxor och avgifter för kultur- och fritidsförvaltningens lokaler 

och simhall 2021, KFN 2020/00110 nr 1959 

Återremitterat Förslag till taxor och avgifter för kultur- och fritidsförvalt-

ningens lokaler och simhall 2020, KFN 2020/00110 nr1388 

Tjänsteskrivelse KFN 2020/00110 nr 1382 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2021-03-30  

Kultur- och fritidsnämn-
den 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Sammanträdesprotokoll 

      

Beslutsgång 

Ordföranden Per Widén (C) frågar om kultur- och fritidsnämnden kan före-

slå till kommunfullmäktige att: 

1. Kommunfullmäktige antar de reviderade taxorna och avgifterna för kul-

tur- och fritidsförvaltningens lokaler och simhall att gälla från och med 

2021-08-01 i enlighet med återremitteringen. 

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare taxor och avgifter för kultur- och 

fritidsförvaltningens lokaler och simhall KS 2018/00586 nr 91218.    

och finner att så sker.  

      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige för beslut 

Förvaltningschef, kultur och fritid 

Kulturansvarig 

Föreningsansvarig 

Arbetsledare Simhall 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(3) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-12-07  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 130 Dnr 2020/00314  

Taxor och avgifter för kultur- och fritidsförvaltningens 
lokaler och simhall 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kultur- och fritidsnämnden 

för att särskilt beakta separat prislista för företag respektive förening samt 

att en prishöjning för barnkalas i simhallen om möjligt inte skall ske för 

personer folkbokförda i Håbo kommun.   

Sammanfattning  

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att följande justeringar och 

uppdateringar i taxor och avgifter för kultur- och fritidsförvaltningens 

lokaler och simhall börjar gälla 1 januari 2021. Kultur- och 

fritidsförvaltningen svarar för uthyrning av lokaler inom kultur- och 

fritidsområdet samt vissa samlingslokaler. Nytt är att Lundby Ridhus ingår i 

förvaltningens anläggningar. Detta dokument inkluderar inte taxor och 

avgifter för Håbo bibliotek. 

Syftet med ändringarna är att stimulera till fler bokningar och använda 

kommunens lokaler mer kostnadseffektivt. Justeringar är nödvändiga för att 

täcka upp större del för kostnader på drift och underhåll av lokalerna och an-

läggningarna. Ingen höjning har gjorts mellan åren 2008-2018 vilket betyder 

att det inte har tagits höjd för de ökade kostnaderna. 

Kategori 1 för ideella föreningar delas in i tre underkategori för att skilja på 

ungdom-, pensionärs- och vuxenföreningar. Föreningar med medlemmar 

under 25 år och pensionärer prioriteras och får därför en lägre taxa.   

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2020-10-19 § 230 

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 60 2020 

Förslag till taxor och avgifter 

Tjänsteskrivelse 

Presentation      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar bifall till kultur- och 

fritidsnämndens förslag till beslut.  

Michael Rubbestad (SD) yrkar att ärendet återremitteras till kultur- och 

fritidsnämnden för att särskilt beakta separat prislista för företag respektive 

förening samt att en prishöjning för barnkalas i simhallen om möjligt inte 

skall ske för personer folkbokförda i Håbo kommun. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(3) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-12-07  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall kommunstyrelses förslag om återremiss.   

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att ärendet återremitteras till kultur- och 

fritidsnämnden. 

Christian Nordberg (-) yrkar att ärendet återremitteras till kultur- och 

fritidsnämnden för att se över Michael Rubbestads (SD) yrkanden. 

Ajournering  

Mötet ajourneras i 5 minuter för partiöverläggningar. 

Förslag till beslut på sammanträdet 2 

Agneta Hägglund (S) yrkar att ärendet återremitteras till gruppledarna för en 

föredragning i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Pyry Niemi (S) yrkar att ärendet ska återremitteras till gruppledarna i 

enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras för presidieöverläggningar   

Beslutsgång 

Ordförande Christoffer Bonde (M) frågar om kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet eller behandla det idag och finner att det 

återremitteras. 

Ordförande frågar därefter om ärendet återremitteras till nämnden med 

Michael Rubbestads (SD) motivering eller till gruppledarna enligt 

kommunstyrelsens förslag och finner att ärendet återremitteras till nämnden 

enligt Michael Rubbestads (SD) yrkande.  

Omröstning begärs 

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 

kommunstyrelsens förslag, nej-röst för bifall till Michael Rubbestads (SD) 

yrkande.  

Ja-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Helene Cranser (S), Fredrik 

Anderstedt (S), Pyry Niemi (S), Inger Wallin (S), Sven Erkert (S), Eva 

Staake (S), Sven–Olov Dväring (S), Maria Annell (S), Owe Fröjd (Båp), 

Sjunne Green (Båp), Peter Björkman (Båp), Anna Larsson (S) 

Nej-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Per–Arne Öhman (M), Ulf 

Winberg (M), Christofer Bonde (M), Carl–Johan Torstensson (M), Nils–

Åke Mårheden (M), Bo Johnsson (M), Björn Hedö (M), Lisbeth Bolin (C), 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(3) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-12-07  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Per Widén (C), Helene Zeland Bodin (C), Gunilla Alm (L), Michael 

Rubbestad (SD), Ann–Sofie Borg (SD), Thomas Moore (SD), Carol 

Lundahl Moore (SD), Zinaida Belonoshko (SD), Tiina Fransson (SD), 

Roger Von Walden (M), Peter Kilger (M), Roger Norin (L), Helen 

Embretsén (KD), Christian Nordberg (-), Linnéa Leinonen (SD), Kristian 

Leinonen (SD) 

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) och Robin Jande (V) avstår.  

Lars-Göran Bromander (S) är frånvarande vid beslutet.  

Med 25 nej-röster och 13 ja-röster bifaller kommunfullmäktige Michael 

Rubbestads (SD) förslag till beslut.  

Reservation 

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Robin Jande (V), Owe Fröjd (Båp), 

Sjunne Green (Båp) Peter Björkman (Båp) reserverar sig mot beslutet 

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och fritidsnämnden 

Uppdragslista 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antaget av  

Antaget  

Giltighetstid Från 2021-08-01 och tillsvidare 

Dokumentansvarig Kulturansvarig 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

TAXOR OCH AVGIFTER FÖR 

Kultur- och 

fritidsförvaltningens 

lokaler och simhall 



 

  

 

  

 

Håbo kommuns styrdokumentshierarki 

 

 

 

 

 

 

 

Diarienummer KFN 2019/00114 nr 1074 

Gäller för  Kultur- och fritidsförvaltningen 

Tidpunkt för - 

aktualitetsprövning 

Ersätter tidigare versioner KS 2018/00586 nr 91218 

Relaterade styrdokument - 



TAXA 3(11) 

Datum Vår beteckning 

2020-08-25 KFN 2020/00110 nr 1388 

Taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämnden 

Innehåll 

Håbo kommuns styrdokumentshierarki 2 
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TAXA 4(11) 

Datum Vår beteckning 

2020-08-25 KFN 2020/00110 nr 1388 

1. Inledning

Nedan beskrivs olika anläggningars hyra. Simhallen har både hyra och avgifter. 

Från 2021-01-01 kommer taxor och avgifter debiteras enligt följande kateorier: 

 Kategori 0 – Fackliga organisationer med medlemmar anställda i Håbo

kommun, politiska partier med representation i Kommunfullmäktige i Håbo

kommun och kommunala förvaltningar i Håbo kommun

o Nolltaxa gäller för samlingslokaler och sammanträdes-/mötesrum.

o För övriga lokaler gäller prissättning enligt kategori 1. Det vill säga detta

gäller för utomhusanläggningar, idrottshallar, simhall, ishall,

Fridegårdsscenen och Lundby Ridhus.

 Kategori 1a – Ideella föreningar i Håbo kommun ungdom

o Föreningen skall vara registrerad hos Håbo kommun

o Föreningen skall ha regelbunden verksamhet i Håbo kommun

o Idrottsföreningar där majoriteten av medlemmarna/utövarna är under 25 år

betalar ungdomstaxa i timhyra för kommunens idrottsanläggningar.

 Kategori 1b Ideella föreningar i Håbo kommun pensionär

o Föreningen skall vara registrerad hos Håbo kommun

o Föreningen skall ha regelbunden verksamhet i Håbo kommun

o Förening där majoriteten av medlemmarna/utövarna ska kunna legitimera sig

som pensionärer.

 Kategori 1c Ideella föreningar i Håbo kommun vuxen

o Föreningen skall vara registrerad hos Håbo kommun

o Föreningen skall ha regelbunden verksamhet i Håbo kommun

o Förening där majoriteten av medlemmarna/utövarna är 25+ betalar vuxentaxa

i timhyra för kommunens idrottsanläggningar

 Kategori 2 – Övriga organisationer och föreningar och föreningar utanför Håbo

kommun

o Fackliga organisationer som inte har medlemmar anställda i Håbo kommun

o Studieförbund

o Bostadsrättsföreningar, samfälligheter, ekonomiska föreningar

o Ideella föreningar som inte har säte eller regelbunden verksamhet i Håbo

kommun

 Kategori 3 – Privatpersoner och myndigheter

 Kategori 4- Företag



TAXA 5(11) 

Datum Vår beteckning 

2020-08-25 KFN 2020/00110 nr 1388 

Moms 

Ingen avgift för moms tas ut på hyror. 

Hyra 
utomhusanläggning
ar 

Kategori 
1 2019 

Kategori 
1ab 

Kategori 
1c Kategori 2 Kategori 3 

Kategori 4 

Ideella 
föreninga

r i Håbo 
kommun 

Ideella 
föreningar 

i Håbo 
kommun 

 Ungdom/ 
pensionär 

Ideella 
föreningar 

i Håbo 
kommun 

Vuxen 

Övriga 
organisatione

r och 
föreningar 

utanför 
kommunen 

Privatperso
ner och 

myndigheter 

Företag 

Utomhusanläggnin
gar 

Konstgräs Futurum 
Hel plan 

65 
80 kr 

150kr 
750 kr 1 500 kr 

1875 kr 

Konstgräs Futurum 
Halv plan 

32 
40 kr 

80 kr 
375 kr 750 kr 

900 kr 

Konstgräs Gröna 
Dalen Hel plan 

65 
80 kr 

150 kr 
750 kr 1 500 kr 

1875 kr 

Konstgräs Gröna 
Dalen Halv plan 

32 
40 kr 

80 kr 
375 kr 750 kr 

900 kr 

Konstgräs Gröna 
Dalen 5 -spels, lilla 
planen 

32 
40 kr 

80 kr 
375 kr 750 kr 

900 kr 

Gröna Dalen IP 65 80 kr 150 kr 750 kr 1 500 kr 1850 kr 

Gröna Dalen 
fotbollsfältet, 9 och 
11-spels

65 
80 kr 

150 kr 
500 kr 1 000 kr 

1250 kr 

Gröna Dalen 
fotbollsfältet, 7-spels 

32 
40 kr 

80 kr 
250 kr 500 

625 kr 

Gröna Dalen 
fotbollsfältet, 5-spels 

16 
20 kr 

40 kr 
125 250 

300 

Futurum fotbollsfältet, 
9 och 11-spels 

65 
80 kr 

150 kr 
500 1 000 

1250 kr 

Futurum fotbollsfältet, 
7-spels

16 
40 kr 

80 kr 
250 500 

625 kr 

Futurum fotbollsfältet, 
5-spels

16 
20 kr 

40 kr 
125 250 

300 kr 

Björkvallen 65 - - 750 1 500 

Övriga fotbollsplaner, 
tillfälliga lösningar 

65 
80 kr 

150 kr 
X X 

1250 kr 

2. Taxor och avgifter för lokaler och simhall



TAXA 6(11) 

Datum Vår beteckning 

2020-08-25 KFN 2020/00110 nr 1388 

Hyra 
idrottshallar/salar 

Kategori 1 
2019 

Kategori 
1a 

Kategori 
1b 

Kategori 
1c 

Kategori 2 Kategori 3 
Kategori 4 

Ideella 
föreningar 

Håbo kommun 

Ideella 
föreningar 

Håbo 
kommun 

Ungdom 

Ideella 
föreninga

r Håbo 
kommun 

Pensionä
r 

Ideella 
föreningar 

Håbo 
kommun 

Vuxen 

Övriga 
organisationer, 

föreningar 
utanför 

kommunen och 
förvaltningar i 

Håbo kommun 

Privatperson
er  och 

myndigheter 

Företag 

Idrottshallar/ salar 

Gransäter Sporthall 65 75 kr 45 kr 150 kr 500 1 000 kr 1250 kr 

Fridegård Sporthall 65 75 kr 45 kr  150 kr 500 kr 1 000 kr 1250 kr 

Futurum Sporthall 65 75 kr 45 kr  150 kr 500 kr 1 000 kr 1250 kr 

Västerängen 
Sporthall 

65 75 kr 45 kr 
150 kr 500 kr 1 000 kr 

1250 kr 

Skokloster Sporthall 65 75 kr 45 kr 150 kr 500 kr 1 000 kr 1250 kr 

Räddningstjänsten 
gymnastiksal 

65 60 kr 40 kr 
100 kr 300 kr 600 kr 

750 kr 

Futurum 
gymnastiksal (lilla) 

65 60 kr 40 kr 
100 kr 300 kr 600 kr 

750 kr 

Rungården 
gymnastiksal 

65 60 kr 40 kr 
100 kr 300 kr 600 kr 

750 kr 

Rungården 
gymnastikhall 4 
timmar, lör-sön 
kalasbokning 
privatpersoner 

X X 800 kr 

1000 kr 

Omklädningsrum, 
separat 

65 75 kr 50 kr 
 80 kr 100 kr 400 kr 

500 kr 

Fabriksvägen 2, 
stora 

65 75 kr 45 kr 
 150 kr  500 kr 300 kr 1 000 kr 

1250 kr 

Fabriksvägen 2, lilla 65  300 kr 600 kr 

Hyra övriga 
lokaler 

Kategori1* 
2019 Kategori 1b 

Kategori 
1c Kategori 2 Kategori 3 

Kategori 4 

Ideella 
föreningar 

Håbo 
kommun 

Ideella 
föreningar 

Håbo 
kommun  

Pensionär 

Ideella 
föreningar 

Håbo 
kommun 

Vuxen 

Övriga 
organisationer 
och föreningar 

utanför 
kommunen i 

Håbo kommun 

Privatpersoner och 
myndigheter 

Företag 

Övriga lokaler 

Granåsenstugan 65 45 kr 75 kr 200 kr 400 kr 500 kr 

Granåsenstugan 
4 timmar 

250 kr 
600 kr 1200 kr 

1500 kr 

IP-Gallerian 
Skate 

65 kr 
300 kr 600 kr 

- 

IP-Gallerian 
Gympa 

65 kr 
300 kr 600 kr 

-



TAXA 7(11) 

Datum Vår beteckning 

2020-08-25 KFN 2020/00110 nr 1388 

Hyror och avgifter simhallen Kategori 1* Kategori 2* Kategori 3* Kategori 4 

Ideella 
föreningar 

Håbo kommun 

Övriga 
organisationer, 

föreningar 
utanför 

kommunen 
och 

förvaltningar i 
Håbo kommun 

Privatpersoner 
och 

myndigheter 

Företag 

Simhallen hyror 

Banhyra, per bana och timme vid beslutade 
uthyrningstider* 

300 kr 15kr 300 kr 150 kr 300 kr 300 kr 
375 kr 

* för tider utanför beslutade uthyrningstider samt
tävlings- och övriga arrangemang beräknas hyra
separat

  Mellanbassängen  600 kr 30 kr 300 600 - 

Rehab/relax-avdelning 

Pris per timme, minst 1 tim, mån-tors 08,00-20,00 245 kr 490 kr 980 kr 1225 kr 

Pris per timme, minst 1 tim, Fredag 08,00-19,00 250 kr 500 kr 1 000 kr 1250 kr 

Pris per timme, minst 2 tim, fredag 19,00-24,00 600 kr300 kr 600 kr 600 kr 1 200 kr 1500 kr 

Pris per timme, minst 3 tim, Lör 15,00-24,00 Sön 
08,00-20,00 

600 kr 300 kr 600 kr 600 kr 1 200 kr 
1500 kr 

För evenemang mer än 4 timmar ges offert på 
kostnad. 

Simhallen avgifter 

Entré – inklusive relax då den är öppen för 
allmänheten 

Mindre barn (0-2 år) 0 kr - 

Barn (3-12 år) 20 kr - 

Ungdom 13-17 år, pensionär 30 kr - 

Vuxen  (18 år - ) 50 kr -



TAXA 8(11) 

Datum Vår beteckning 

2020-08-25 KFN 2020/00110 nr 1388 

Hyror och avgifter simhallen Kategori 1* Kategori 2* Kategori 3* Kategori 4 

Rabatthäfte, tio gånger klippkort 

Vuxen 18 år - 400 kr - 

Ungdom 13-17 år, pensionär 240 kr - 

Barn 3-12 år 160 kr - 

Rabatthäfte är inte personliga. 

Årskort, giltigt 12 månader från 
utskriftsdatum 

Barn (3-12 år) 450 kr - 

Ungdom 13-17 år, pensionär 750 kr - 

Vuxen  (18 år - ) 1 050 kr - 

Familj , * Två vuxna över 18 år 
samt max 3 barn upp till 18 år. 
Därutöver 100 kr per barn och 
ungdom 

2 150 kr 

- 

Kalas och uthyrning 

Ordinarie simbassäng 

Barnkalas, 2 timmar. Lördag 15,00-
20,00 eller söndag 14,30-20,00. 
Möjlighet låna korvvagn. Boende i 
Håbo kommun. 

1 000 kr 

- 

Barnkalas, 2 timmar. Lördag 15,00-
20,00 eller söndag 14,30-20,00. 
Möjlighet låna korvvagn. Boende 
utanför Håbo kommun. 

1 500 kr 

- 

Simskola * Endast vid annonsering 
på hemsidan eller i Bålstabladet 

Sommarsimskola, barn 500 kr 400 kr - 

Sommarsimskola, barn ej boende i 
Håbo 

1 500 kr 1000 kr 
- 

Separata avtal för föreningar, företag och myndigheter kan tecknas med Kultur- och 
fritidsnämnden 



TAXA 9(11) 

Datum Vår beteckning 

2020-08-25 KFN 2020/00110 nr 1388 

Hyra ishallen 
Kategori 1* 

2019 
Kategori 1ab* 

Kategori 1c* Kategori 2* Kategori 3* 
Kategori 4 

Ideella 
förening
ar Håbo 
kommu

n 

Ideella föreningar 
Håbo kommun 

Ungdom/pensionär 

Ideella 
föreningar 

Håbo 
kommun 

 Vuxen 

Övriga 
organisationer, 

föreningar 
utanför 

kommunen och 
förvaltningar i 

Håbo kommun 

Privatperson
er och 

myndigheter 

Företag 

Ishallen hyror 

Isbana, per timme 
vid beslutade 
uthyrningstider* 

65 80 
150 500 kr 1 000 kr 

1250 kr 

*För tider utöver
beslutade
uthyrningstider
samt tävling och
arrangemang
beräknas hyra
separat.

Allmänhetens 
åkning på 
fastställda tider 
Se information på 
hemsidan 

x x 0 kr 

- 

Hyra Medborgarhuset Kategori 1* 2019 Kategori 2* 2019 Kategori 3* 2019 Kategori 4 

Ideella föreningar 
Håbo kommun 

Övriga 
organisationer, 

föreningar utanför 
kommunen och 

förvaltningar i 
Håbo kommun 

Privatpersoner, 
företag och 

myndigheter 

Företag 

Medborgarhuset 

Bio Borgen per timme 100 kr 1 000 kr 2 000 kr 

Bio Borgen 4 timmar 400 kr 3 000 kr 6 000 kr 

Cellen per timme 65 kr 200 kr 400 kr 

Cellen 4 timmar 240 kr 600 kr 1 200 kr 

Tornet per timme 65 kr 200 kr 400 kr 

Tornet 4 timmar 240 kr 600 kr 1 200 kr 

Rotundan måndag- torsdag, fredag till 
17,00 per timme 

100 kr 800 kr 1 600 kr 

Rotundan måndag- torsdag, fredag till 
17,00, 4 timmar 

300 kr 2 500 kr 5 000 kr 

Rotundan fredag från 17,00 - söndag, 
per dygn Festlokal* 

2 000 kr 4 000 kr 8 000 kr 

Rotundan fredag från 17,00 - söndag, 
per dygn, privatpersoner, Festlokal* 

X x 2 000 kr 

* Vid bokning av Rotundan som
festlokal tas en depositionsavgift på 

3 500 kronor ut. 

Separata avtal för företag och myndigheter kan tecknas med Kultur- och fritidsnämnden 
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 Datum Vår beteckning 

 2020-08-25 KFN 2020/00110 nr 1388 

 

 

 

  

Hyra 
Fridegårdscenen 
och Fridegård 

Kategori 1 Kategori 2* Kategori 3* 
Kategori 4 

 
Ideella föreningar 

Håbo kommun 

Övriga 
organisationer, 

föreningar utanför 
kommunen och 

förvaltningar i 
Håbo kommun 

Privatpersoner och 
myndigheter 

Företag 

Fridegårdscenen*     

Hyra per timme 100 250  1 000 1 500  2 000 kr 2 500 kr 

Hyra 4 timmar 400 800 3 000 4000 6 000 kr 7 500 kr 

Hyra per dygn 1 000 1 300 5 000 6 000 10 000 kr 12 500 kr 

     

Fridegård     

Foajén Fridegård 100 kr 300 kr 600 kr 750 kr 

Lars Hård 100 kr 300 kr 600 kr 750 kr 

Café Fridegård 
efter kl 18,00 per 
timme 

100 200 1 000 kr 2 000 kr 
2 500 kr 

Café Fridegård 
efter kl 16,00  4 
timmar 

400 600 3 000 kr 6 000 kr 
7 500 kr 

* Vid bokning av 
Fridegårdsscenen 
av privatpersoner 
och företag tas en 
depositionsavgift på 
3 500 kronor ut. 

   

 



TAXA 11(11) 

Datum Vår beteckning 

2020-08-25 KFN 2020/00110 nr 1388 

Hyra ridhuset Lundby Gård Kategori 1* Kategori 2* Kategori 3* Kategori 4 

Ideella föreningar 
Håbo kommun 

Övriga 
organisationer, 
föreningar och 
förvaltningar i 

Håbo kommun 

Privatpersoner 
och myndigheter 

Företag 

Ridhuset Lundby Gård 200kr 400kr 400kr 500 kr 

 Separata avtal för föreningar,
företag och myndigheter kan
tecknas med Kultur- och
fritidsnämnden



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-31 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 151 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

2. Upplåningsbehovet uppgår till 14,1 miljoner kronor för år 2021 för denna

exploatering och att förvaltningen återkommer med samlat upplåningsbehov

för år 2021.

Sammanfattning 

Projektet Bålsta C behöver starta upp inledande arbeten med utredning och 

projektering för ett genomförande av kommande detaljplan etapp 1 (gult 

område på karta nedan). Dels för att åtgärder inom projektet krävs för att 

säkra långsiktig VA-försörjning till Tvåhusområdet, och dels för att se över 

förändringar utifrån förslag till ny inriktning för etapp 1. Det senare 

förutsätter parallellt beslut om ny inriktning för etapp 1. Men det tidigare 

rörande Tvåhusområdet krävs oavsett inriktning. 

För att kunna arbete vidare 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 samt 

exploateringsbidrag från framtida exploatörer.  

Kommunen för en dialog med Bovieran som exploatör inom etapp 1, men i 

övrigt finns det i dagsläget inga tänkta exploatörer. För steg ett finns det 

därmed inga tecknade exploateringsavtal, markanvisningsavtal eller 

köpeavtal. Sådana avtal avses ligga till grund för steg två av 

exploateringsbudgeten. 

Grund till steg ett av exploateringsbudgeten är behovet av VA-försörjning 

till Tvåhusområdet, samt föreslagen ny inriktning för detaljplanen för etapp 

1.  

När detaljplanen för etapp 1 är redo för antagande, återkommer projektet 

med förslag till fullständig exploateringsbudget för genomförandefasen 

(steg två)   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Ärende 7



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-31 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christian Nordberg (-) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att ärendet ska återremitteras för att ta fram 

handlingar i form av markanvisningsavtal, köpeavtal och politiska beslut 

angående användningen av kommunens mark. I andra hand yrkas avslag. 

Christian Nordberg (-) yrkar att ärendet ska avgöras idag. 

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar först om kommunstyrelsen 

beslutar att ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar att det ska avgöras idag.  

Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller eller avslår 

förvaltningens förslag till beslut och finner att förvaltningens förslag till 

beslut bifalles.  

Reservation 

Thomas Moore (SD), Ann-Sofi Borg (SD), Owe Fröjd (Båp) reserverar sig 

mot beslutet.  

Owe Fröjd (Båp) lämnar följande motivering: 

Då inga exploateringsavtal finns, inga tecknade markanvisningsavtal, inga 

köpeavtal, eller politiska beslut avseende användningen av denna mark så 

är det direkt oansvarigt att med kommunala skattepengar besluta om en 

investering enbart för inledande utredningar och projektering på ca 21 

miljoner kronor, detta utan att veta hur man vill/kommer att bygga på 

denna. 

Thomas Moore (SD) och Ann-Sofi Borg (SD) lämnar följande motivering: 

Största kostnaden verkar härledas till tvåhusområdet och bör rimligtvis inte 

belasta etapp 1. Har man kontroll på de olika kostnadsskälens i 

infrasrukturinvesteringarna?

______________ 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 

Datum Vår beteckning 

2021-05-21 KS 2021/00149 nr 101994 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och exploateringsavdelningen 

Exploatering, 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

2. Upplåningsbehovet uppgår till 14,1 miljoner kronor för år 2021 för

denna exploatering och att förvaltningen återkommer med samlat

upplåningsbehov för år 2021.

Sammanfattning 

Projektet Bålsta C behöver starta upp inledande arbeten med utredning och 

projektering för ett genomförande av kommande detaljplan etapp 1 (gult 

område på karta nedan). Dels för att åtgärder inom projektet krävs för att 

säkra långsiktig VA-försörjning till Tvåhusområdet, och dels för att se över 

förändringar utifrån förslag till ny inriktning för etapp 1. Det senare 

förutsätter parallellt beslut om ny inriktning för etapp 1. Men det tidigare 

rörande Tvåhusområdet krävs oavsett inriktning. 

För att kunna arbete vidare 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 samt 

exploateringsbidrag från framtida exploatörer.  

Kommunen för en dialog med Bovieran som exploatör inom etapp 1, men i 

övrigt finns det i dagsläget inga tänkta exploatörer. För steg ett finns det 

därmed inga tecknade exploateringsavtal, markanvisningsavtal eller 

köpeavtal. Sådana avtal avses ligga till grund för steg två av 

exploateringsbudgeten. 

Grund till steg ett av exploateringsbudgeten är behovet av VA-försörjning 

till Tvåhusområdet, samt föreslagen ny inriktning för detaljplanen för etapp 

1.  

När detaljplanen för etapp 1 är redo för antagande, återkommer projektet 

med förslag till fullständig exploateringsbudget för genomförandefasen 

(steg två) 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(4) 

Datum Vår beteckning 

2021-05-21 KS 2021/00149 nr 101994 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Under 2021/2022 uppskattas utrednings- och projekteringskostnader samt 

förberedande arbetet till cirka 11 766 000 kr, grovt fördelat enligt: 

 Projektering av Stockholmsvägen: 5 066 000 kr

 Projektering VA-Gata: 5 500 000 kr

 Plankostnader samt utredning och skisser för torg och parkytor:

1 200 000 kr

Del av projekteringen för etapp 1 och Stockholmsvägen är redan genomförd 

och det finns därmed redan upparbetade kostnader, inklusive projektledning, 

om: 

 Kostnader för kvartersmark: 3 420 000 kr

 Projektering VA-gata: 5 700 000 kr



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 3(4) 

 Datum Vår beteckning 

 2021-05-21 KS 2021/00149 nr 101994 

 

EXPLOATERINGSBUDGET 

Tkr Total budget År 2020 År 2021 År 2022 År 2023

PROJEKTET

Inkomster

Försäljning av mark 0 0 0 0 0

Ersättning från företag

Gåva mottagna anläggningar

Offentligt investeringsbidrag

VA-anslutningsavgifter 0 0 0 0 0

Gåva i form av VA-anläggningar

Summa inkomster 0 0 0 0 0

Utgifter

Förstudie, utredningar -1 200 0 -1 200 0 0

Utgifter för kvartersmark -3 420 -3 296 -41 -41 -41

Anläggningar egen regi -13 599 0 -11 271 -2 164 -164

Anläggningar mottagna

VA-anläggningar egen regi -2 667 0 -1 622 -1 033 -12

VA-anläggningar mottagna

Summa utgifter -20 886 -3 296 -14 134 -3 238 -218

Nettoexploatering -20 886 -3 296 -14 134 -3 238 -218

Finansieringsbehov -14 134

Driftkostnader gata/park

Kapitalkostnader gata/park 0

TILL RESULTATRÄKNING

Försäljning av mark 0 0 0 0 0

Ersättning från företag 0

Gåva mottagna anläggningar 0

Verksamhetens intäkter, summa 0 0 0 0 0

Exploateringskostn(förstud/försälj/nedvärd) -1 200 0 -1 200 0 0

Bokfört värde försäljning mark -3 420 0 0 0 -3 420

Verksamhetens kostnader, summa -4 620 0 -1 200 0 -3 420

Årets resultat -4 620 0 -1 200 0 -3 420  

Budgeten visar på ett arbete som pågår under 2021/2022  

Finansiering och upplåningsbehov 

Beroende på val av fortsatt inriktning för etappen kan utbyggnaden antingen 

ske så snart detaljplanen för Etapp 1 vinner laga kraft, alternativt delas upp i 

etapper. Oavsett val kommer dock större eller mindre del av infrastrukturen 

(steg 2) att påbörjas innan hela anläggningsavgiften från exploatörerna har 

debiterats. Steg 1 genomförs också innan någon debitering gjorts, 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 (etapp 1) förväntas, när det är fullt utbyggt, ge ett överskott och 

exploateringsintäkterna kommer på påsikt täcka nedlagda kostnader samt 

framtida investeringskostnader. 

 



TJÄNSTESKRIVELSE 4(4) 

Datum Vår beteckning 

2021-05-21 KS 2021/00149 nr 101994 

Riskanalys 

Den största risken i projektet är att detaljplanen för Etapp 1 inte vinner laga 

kraft. Då uteblir finansiering av redan tagna kostnader, samt de ytterligare 

som görs utifrån detta beslut (etapp 1). Även högre entreprenadkostnader än 

beräknat utgör en risk. 

En fördröjd budget (både steg 1 och 2) medför även en risk rörande VA-

försörjning till Tvåhusområdet. På kort sikt kan del av området försörjas 

utan åtgärd, men inte hela området. 

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. 

Uppföljning 

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 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2021-05-10  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 57 Dnr 2021/00149  

Exploatering, Bålsta C, etapp 1, budget för inledande 
projektering 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för att komplettera det med 

exploateringsavtal, tecknade markanvisningsavtal, köpeavtal och politiska 

beslut avseende användningen av kommunens mark.  

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 

KS 2021-04-26 § 102 

KSAU 2021-04-12 § 86 

Tjänsteskrivelse       

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar i första hand på återremiss för att komplettera 

ärendet med exploateringsavtal, tecknade markanvisningsavtal, köpeavtal 

och politiska beslut avseende användningen av kommunens mark. I andra 

hand yrkas avslag.  

Christian Nordberg (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 

och avslag till Owe Fröjds (Båp) yrkande.  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-10 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige beslutar att 

ärendet ska återremitteras eller behandlas idag och finner att ärendet ska 

behandlas idag.  

Omröstning begärs   

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för att behandla 

ärendet idag, nej-röst för att återremittera.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M), Per-Arne 

Öhman (M), Ulf Winberg (M), Christoffer Bonde (M), Carl-Johan 

Torstensson (M), Nils-Åke Mårheden (M), Tommy Rosenkvist (M), Roger 

von Walden (M), Björn Hedö (M), Lisbeth Bolin (C), Per Widén (C), Helen 

Zeland Bodin (C), Gunilla Alm (L), Kjell Dufvenberg (L), Fred Rydberg 

(KD), Christian Nordberg (-) 

Nej-röst lämnas av: 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), Carolina Cranser (S), 

Maria Annell (S), Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman 

(Båp), Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Robin Jande (V), Michael 

Rubbestad (SD), Linnea Leinonen (SD), Ann-Sofie Borg (SD), Thomas 

Moore (SD), Kristian Leinonen (SD), Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida 

Belonoshko (SD), Tiina Fransson (SD) 

Med 17 ja-röster och 24 nej-röster återremitterar kommunfullmäktige 

ärendet. Därmed faller övriga förslag till beslut.   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Uppdragslista 

Plan- och exploateringsavdelningen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-31 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 152 Dnr 2020/00279 

Antagande: Ändring av detaljplan 395, Västerskogs 
industriområde norra 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar ändring av detaljplan nr 395 för Västerskogs

industriområde, norra, Bålsta 2:317 enligt 5 kap. 27§ Plan- och bygglagen

(2010:900).

Sammanfattning 

Gasum AB har visat intresse för att etablera en anläggning för försäljning av 

fordonsgas i Bålsta. En placering i Västerskogs industriområde, med nära 

anslutning till både Logistik Bålsta och Kraftleden har bedömts lämplig. 

Gasum som fastighetsägare öppnar även för en möjlig komplettering med 

annan drivmedelsförsäljning och viss fordonsservice genom annan 

intressent på övrig del av tomten. Gällande detaljplan tillåter inte 

drivmedelsförsäljning, och det krävs därför en ändring av planen. Ett förslag 

till ändring av gällande detaljplan, Dp 395, har under tiden 2021-03-22 – 

2021-04-09 granskats av sakägare och myndigheter.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2021-05-17 § 121 

Tjänsteskrivelse 

Bilaga 1, Plankarta,  

Bilaga 2, Planbeskrivning,  

Bilaga 3, Samrådsredogörelse 

Bilaga 4, Granskningsutlåtande, 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Moore (SD) yrkar att arbetsutskottets förslag till beslut avslås. 

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 

eller avslår arbetsutskottets förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

______________ 

Ärende 8



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-17 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 121 Dnr 2020/00279 

Antagande: Ändring av detaljplan 395, Västerskogs 
industriområde norra 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar ändring av detaljplan nr 395 för Västerskogs

industriområde, norra, Bålsta 2:317 enligt 5 kap. 27§ Plan- och bygglagen

(2010:900).

Sammanfattning 

Gasum AB har visat intresse för att etablera en anläggning för försäljning av 

fordonsgas i Bålsta. En placering i Västerskogs industriområde, med nära 

anslutning till både Logistik Bålsta och Kraftleden har bedömts lämplig. 

Gasum som fastighetsägare öppnar även för en möjlig komplettering med 

annan drivmedelsförsäljning och viss fordonsservice genom annan 

intressent på övrig del av tomten. Gällande detaljplan tillåter inte 

drivmedelsförsäljning, och det krävs därför en ändring av planen. Ett förslag 

till ändring av gällande detaljplan, Dp 395, har under tiden 2021-03-22 – 

2021-04-09 granskats av sakägare och myndigheter.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Bilaga 1, Plankarta,  

Bilaga 2, Planbeskrivning,  

Bilaga 3, Samrådsredogörelse 

Bilaga 4, Granskningsutlåtande,  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller eller 

avslår förvaltningens förslag till beslut och finner att arbetsutskottet bifaller 

förslaget.  

Protokollsanteckning 

Michael Rubbestad (SD) reserverar sig mot beslutet. 

______________ 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2021-04-29 KS 2020/00279 nr 101336 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och exploateringsavdelningen 
Klas Klasson, Stadsarkitekt 
0171-525 00 
plan@habo.se 

 

Ändring av detaljplan 395, Västerskogs industriområde norra  
 

Antagande av ändring av detaljplan nr 395, Västerskogs 
industriområde, norra, Bålsta 2:317, Håbo kommun, 
Uppsala län  

 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige antar ändring av detaljplan nr 395 för Västerskogs 

industriområde, norra, Bålsta 2:317 enligt 5 kap. 27§ Plan- och 

bygglagen (2010:900).    

 

Sammanfattning 

Gasum AB har visat intresse för att etablera en anläggning för försäljning av 

fordonsgas i Bålsta. En placering i Västerskogs industriområde, med nära 

anslutning till både Logistik Bålsta och Kraftleden har bedömts lämplig. 

Gasum som fastighetsägare öppnar även för en möjlig komplettering med 

annan drivmedelsförsäljning och viss fordonsservice genom annan 

intressent på övrig del av tomten. Gällande detaljplan tillåter inte 

drivmedelsförsäljning, och det krävs därför en ändring av planen. Ett förslag 

till ändring av gällande detaljplan, Dp 395, har under tiden 2021-03-22 – 

2021-04-09 granskats av sakägare och myndigheter.   

 
Ärendet 

Kommunstyrelsen fattade 2020 – 08 – 31, i 122 § beslut om uppdrag för 

ändring av detaljplan för Dp 395 Västerskogs industriområde, norra och att 

samråda om förslaget.. 

Gasum AB har visat intresse för att etablera en anläggning för försäljning av 

fordonsgas (biogas och naturgas som drivmedel) i Bålsta. Kommunen och 

Gasum har fört en dialog om lämplig placering, där Gasum nu är 

intresserade av Bålsta 2:317, i Västerskogs industriområde. Enligt gällande 

detaljplan är tillåten användning för fastigheten industri, kontor och handel 

där hantering av drivmedel inte ingår. För att möjliggöra Gasums etablering 

krävs därför en planändring. Då Gasums anläggning inte nyttjar hela 

fastigheten öppnas genom planändringen en möjlighet för att en annan 

intressent kan komma att etablera drivmedelsförsäljning och tillhörande 

fordonsservice. 

Platsen i fråga ligger nära både befintliga verksamheter i 

Västerskogsindustriområde samt nya i Logistik Bålsta. Att möjliggöra och 

förenkla för verksamheterna att använda fordonsgas som alternativ till diesel 

bedöms ligga i linje med kommunens hållbarhetsarbete. 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2021-04-29 KS 2020/00279 nr 101336 

 

Platsen angränsar till kommunförrådet i väster, verksamheter i söder, 

Kraftleden i öster och brandstationen i norr. Då platsen ligger i ett 

industriområde, till stor del omgärdas av större gator samt att fordonsgas 

innebär mindre risker än ex diesel/bensin-hantering, bedöms planändringen 

inte vara av väsentlig betydelse. Därför genomförs planändringen med så 

kallat standardförfarande. Riskaspekterna ska dock klargöras, där eventuella 

riskåtgärder ska genomföras inom den aktuella fastigheten. 

Enligt upprättad undersökning om eventuell betydande miljöpåverkan 

bedömer förvaltningen att ett genomförande av planen inte leder till någon 

betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen har meddelat att de instämmer med 

kommunens bedömning och en miljökonsekvensbeskrivning kommer 

därmed inte att upprättas.  

Samråd 

Kommunstyrelsen beslutade 2020 -08-31 att samråda om förslag till ändring 

av detaljplan enligt 5 kap. 11§ Plan- och bygglagen (2010:900). 

Planförslaget var tillgängligt för samråd mellan 2020 – 12 - 21 – 2021 – 01 - 

29. 

Under samrådet har yttranden kommit in från totalt 16 myndigheter, 

organisationer och fastighetsägare. En beskrivning av alla inkomna 

yttranden med förslag till bemötande och eventuella åtgärder inför 

granskningen av planen finns redovisade i en särskild samrådsredogörelse 

(se bilaga 3). Samrådet ledde bland annat till att planbeskrivningens avsnitt 

om riskaspekterna förtydligades samt att dagvattenhanteringen 

kompletterades inför granskningen av planändringen. 

Granskning 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-15 att ställa ut planförslaget för 

granskning enligt 5 kap. 18§ Plan- och bygglagen (2010:900). Planförslaget 

var tillgängligt för granskning mellan 2021-03-22 – 2021-04-09.  

Ändringar gjorda efter granskningen 

Under granskningen har Länsstyrelsen lämnat kompletterade synpunkter 

vad gäller MKN för vatten, vilket har hanterats genom en revidering av 

föroreningsberäkningen. Planavdelningen har haft en dialog med bygg-och 

miljö gällande deras yttrande samt med räddningstjänsten om befarade 

risker med fordonsgashanteringen.  

 

Efter ett antagande anslås beslutet på kommunens anslagstavla under en 

prövotid på tre veckor. Under prövotiden har sakägare, vars synpunkter inte 

tillgodosetts, möjlighet att överklaga planen enligt 13 kap. 1§ Plan- och 

bygglagen. Eventuell överklagan avgörs i Mark- och miljödomstolen. Om 

inget överklagande skett inom prövotiden vinner Planen laga kraft vid dess 

slut. I annat fall inväntas beslut från domstol. 

Samtliga synpunkter bedöms ha blivit bemötta under samrådsskedet och 

granskningsskedet i det förslag till detaljplan som förs fram till antagande. 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2021-04-29 KS 2020/00279 nr 101336 

 

Detaljplanen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 

27 § plan- och bygg-lagen (2010:900). 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

2020-08-11 tecknades ett planavtal mellan Gasum AB och Håbo kommun 

där plankostnaderna reglerades så att Gasum står för alla utredningar, 

planunderlag och kommunens arbete med planen. Därmed tas ingen 

planavgift ut vid bygglov.  

Planen medför inga exploateringskostnader för kommunen 

Barnperspektivet 

Beslutet bedöms inte ha någon effekt ur ett barnperspektiv. 

Näringslivsperspektivet 

Det strategiska läget vid infarten till Bålsta logistikområde underlättar för 

den tyngre godstrafiken att använda fordonsgas i högre utsträckning. Om 

platsen utvecklas vidare med fordonsservice blir det fler arbetstillfällen.  

Uppföljning 

Ingen uppföljning krävs. 

Beslutsunderlag 

– Bilaga 1, Plankarta,  

– Bilaga 2, Planbeskrivning,  

– Bilaga 3, Samrådsredogörelse 

– Bilaga 4, Granskningsutlåtande,   

__________ 

Beslut skickas till 

Plan- och exploateringsavdelningen 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Gatu- och parkenheten 

Näringslivschefen 
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Planbestämmelser

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela

området.
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ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser

Trafik mellan områdenHUVUDGATA

IndustritrafikINDUSTRIGATA

Industritrafik tills dess att gatan förlängs och möjliggör

genomfartstrafik, därefter är användningen industri, kontor och

handel.
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Tekniska anläggningar
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Industri, kontor och handel.
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Högst halva fastighetsarean får bebyggas.
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Största byggnadsarea 1000 m
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BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

Byggnad får inte uppföras

u

Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar

x

Marken skall vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik

y

Marken skall vara tillgänglig för industrigata med genomfartstrafik

MARKENS ANORDNANDE (utformning av
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PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

Utformning
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m

Buller från anläggningar ska vid nyetablering begränsas så att det

inte ger upphov till en högre ljudnivå än vad som anges i tabell

under avnitt Störningar i planbeskrivningen.

INDUSTRIGATA [JKH]

0.0

Drivmedelsförsäljning och småindustri

GJ

1

n

1
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Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 25 %
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Förslag till detaljplan för  

Ändring av detaljplan för nr 395 Västerskogs industriområde, norra, 
Håbo kommun, Uppsala län 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Hur samrådet har bedrivits 

Förslag till detaljplan har varit utsänt för samråd mellan den 21 december 2020 och 29 januari 

2021.  

Under samrådstiden inkom 10 yttranden varav 7 med synpunkter. Följande remissinstanser till-

styrker eller har inget att invända mot förslaget: Postnord, Polisen och Håbo kommuns avfalls-

avdelning.  

Inkomna yttranden under samrådet 

Nedan sammanfattas och kommenteras de yttranden som innehållit synpunkter på planförslaget 

under granskningsskedet. Inkomna yttranden går att begära ut i sin helhet i originaltext. 

 Länsstyrelsen  1.

Länsstyrelsen instämmer med att detaljplanen överensstämmer med kommunens översiktsplan.  I 

kommunens översiktsplan från 2006 är planområdet markerat med lila kulör som symboliserar 

detaljplanerat området. I den fördjupade översiktsplanen från 2010 för Bålsta Tätort, är området 

runt vägen Kraftleden, direkt öster om planområdet, markerat som utredningsområde.  

Markanvändningen överensstämmer med översiktsplanens och den fördjupade översiktsplanens 

intentioner för området.  

 Detaljplanehandlingen som antagits av kommunfullmäktige den 12 november 2012 hade inte fö-

regåtts av något planprogram. Planprogram för Björnbro industriområde antogs 2013 som aktuell 

detaljplan delvis verkar ligga inom, något som behöver kontrolleras. 

Frågor som bevakas av Länsstyrelsen enligt 11 kap 10 § PBL 

Riksintressen 

Planområdet ligger inom riksintressen för totalförsvaret enligt 3 kap 9 § MB för påverkansområden 

FM MSA-område och väderradar. De riksintressen som planområdet berörs av ska inkluderas i plan-

beskrivningen.  

 

Mellankommunala frågor 

En gastanksstation med biogas kan ha påverkan på den mellankommunala frågan om drivmedelsför-

sörjning. Länsstyrelsen anser att kommunen bör undersöka hur gastanksstationen är placerad i förhål-

lande till andra liknande drivmedelstationer i grannkommunerna. Kommunen bör beskriva förhållan-
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dena i planbeskrivningen och säkerställa att eventuell berörd kommun har remitterats i samrådet för 

ändringen av detaljplanen.  

 

Miljökvalitetsnormer (MKN) 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om att dagvattnet måste tas om hand på ett sätt som gör 

att dagvattnet från platsen inte riskerar att förorena vattnet i dagvattensystemet och ytvattenrecipien-

ten Mälaren-Prästfjärden.  

Kommunen bör även se till att olyckshändelser kan hanteras inom området, där exempelvis tunga 

fordonsslag kan ge stora utsläpp vid läckage. Det bör diskuteras vad en större olyckshändelse kan ge 

för utsläpp som till exempel en brand i anläggningen eller fordon på platsen, och på vilket sätt det är 

möjligt att förebygga 

Övriga synpunkter 
Genomförandetid för gällande detaljplan 

Gällande detaljplan, Västerskogs industriområde, norra, vann lagakraft den 14 december 2012 och 

har en genomförandetid på 15 år från lagakraftdatum. Eftersom nu aktuell ändring föreslås endast 

åtta år efter att gällande detaljplan vunnit laga kraft, riskerar kommunen att bli ersättningsskyldig till 

fastighetsägare i området.  

 

Standardförfarande eller begränsat standardförfarande 

I kommunens brev om samråd, daterat 2020-12-17, beskrivs att om inga negativa synpunkter på före-

slagen planändring kommer in, kan kommunen komma att övergå till ett begränsat standardförfa-

rande utan föregående granskning i ärendet.  

Enligt Boverket PBL Kunskapsbanken skulle det kunna vara möjligt i fall där planförslaget berör en 

åtgärd av mindre betydelse med en mycket liten och tydlig samrådskrets som berörs. Om kommunen 

väljer att övergå till ett begränsat standardförfarande, anser Länsstyrelsen att detta tydligt behöver 

motiveras.  Länsstyrelsen rekommenderar istället att kommunen fortsätter planprocessen med stan-

dardförfarande. 

 

Tydlighet 

På några ställen i planbeskrivningen motsätter tillagd text i röd kulör och befintlig text i svart kulör 

varandra. Länsstyrelsen anser att den tillagda och befintliga texten behöver förtydligas, se framför 

allt rubrikerna Översiktliga planer, Program och Dagvatten. 

 

Felskrivning av fastighetsbeteckning 

På flera ställen i handlingarna förekommer en felskrivning av beteckning på den huvudsakligen be-

rörda fastigheten, Bålsta 2:317 tycks ha förväxlats med Bålsta 2:137.  

 

Svar: 

Området aktuellt för planändring ligger i gränsen för planprogrammet för Björnbro industriom-

råde. Björnängsvägen ligger inom planprogrammet men fastigheten aktuell för planändring lig-

ger utanför. Detta har förtydligats i planbeskrivningen.  

Riksintressen 
Det stämmer att planområdet ligger inom riksintresset för totalförsvaret, detta har lagts till plan-

handlingarna.  

Mellankommunala frågor 

Gasum planerar sin utbyggnad efter strategiskt viktiga platser där Håbo anses vara på ett lämp-
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ligt avstånd till de redan befintliga stationerna i Örebro, Karlstad, Västerås och Stockholm.  Möj-

ligheter finns även att tanka fordonsgas i Bro, Kallhäll och Stockholm.  Den station som kommer 

att etableras i Håbo kommun riktar sig främst mot den tyngre trafik som Dagab, och övriga eta-

bleringar inom Logistik Bålsta, kommer att alstra. Gasum räknar på att stationen kommer att 

nyttjas av 2 fordon i timmen år 2025.  

 
Miljökvalitetsnormer (MKN) 

Kommunen delar Länsstyrelsens synpunkt om att utreda hur olyckshändelser kan hanteras inom 

området, där exempelvis tunga fordonsslag kan ge stora utsläpp vid läckage. Kommunen har valt 

att ta fram en enkel dagvattenutredning som redovisar dessa frågor. Utredningen visar att det inte 

är någon risk för försämring av MKN för recipienten och har vidtagit åtgärder för hantering av 

utsläpp.  

Övriga synpunkter 
Genomförandetid för gällande detaljplan 

Kommunen följer Länsstyrelsens rekommendation och har valt att justera genomförandetiden till 

att följa genomförandetiden för den ursprungliga detaljplanen.  

Standardförfarande eller begränsat standardförfarande 

Kommunen har valt att följa Länsstyrelsen rekommendation och detaljplanen kommer att hand-

läggas enligt ett standardförfarande.  

Tydlighet 

Kommunen har sett över de nämnda styckena och har försökt att tydliggöra dessa texter i planbe-

skrivningen. 

Felskrivning av fastighetsbeteckning 

Kommunen beklagar att det blivit en felskrivning av en fastighetsbeteckning. Kommunen upp-

täckte detta under samrådets gång och skickade ut reviderade handlingar till berörda sakägare 

samt förlängde samrådstiden med en vecka.  
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 Lantmäteriet  2.

Mot cirkulationsplatsen i öster av planen, går det en egenskapsgräns på GJ1 området innanför ut-

fartsförbudet. Är tanken att det ska vara prickmark mellan egenskapsgränsen och utfartsförbu-

det? Då borde prickmarken ritas i, annars borde egenskapsgränsen tas bort. Nu gäller GJ1 i om-

rådet men har ingen begränsning i utnyttjandegrad.  

 Det står att ändringens genomförandetid är 5 år. Genomförandetiden för detaljplanen som änd-

ras har inte gått ut ännu. Enligt 4 kap 22§ PBL Om en detaljplan ändras, ska planens genomfö-

randetid gälla också för den fråga som ändringen avser.  

Tiden för genomförandet på planen innan ändringen är längre än vad genomförandetiden för 

ändringen troligtvis kommer att bli. Därför bör genomförandetiden inte ändras. Eller ska genom-

förandetiden för hela planen ändras till 5 år? Ska genomförandetiden för hela planen ändras till 5 

år borde bestämmelsen 15 år från administrativa bestämmelser/genomförandetid tas bort. 

Svar 

Genomförandetiden för detaljplanen har sett över och den ursprungliga genomgörandetiden fort-

sätter att gälla även för planändringen.  

 

Vad gäller prickmarken mot fastighetsgräns hade en linje blivit för lång, denna är nu borttagen.  
 

 E.ON Energidistribution AB 3.

Utmed Björnängsvägen finns i dag en befintlig transformatorstation, från stationen till brännbar 

byggnad/upplag skall ett brandskyddsavstånd upprätthållas på minst 5m. 

Svar  

Kommunen säkerställer att ett avstånd om 5 meter säkerställs mellan fastighetsgräns till trans-

formatorstation och byggbar mark regleras med punktprickad mark i plankartan. 
 

 Luftfartsverket 4.

LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot detaljplanen. 

 

I remissvaret har inte LFV analyserat konsekvenser för flygvägar till och från flygplatser, samt 

om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli påverkad. Berörda flygplatser skall därför 

alltid tillfrågas som sakägare om byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplat-

serna av annan anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. På grund av nytill-

komna satellitbaserade inflygningsprocedurer på Sveriges flygplatser har LFV utökat influens-

området för hinderytor till 90 km från flygplats för att även täcka in de hinderytor som är för-

knippade med dessa procedurer. 

 

Svar: 

Sedan samrådet har kommunen, enligt önskemål från exploatör, valt att höja nockhöjden till 21 

meter. Detta gör att det eventuellt krävs en hindersprövning, vilket Luftfartsverket ges möjlighet 

att yttra sig om under granskningsskedet.  
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 Bygg- och miljönämnden 5.

Bygg-och miljönämnden ser positivt på att möjliggöra en etablering av en drivmedelstation med 

förnybara bränslen och det är i linje med kommunens mål om att bli fossilbränslefri. Nämnden 

ser dock att det finns ett behov av ytterligare utredning och revidering av förslaget till ändrad de-

taljplan. 

Bygg-och miljönämnden saknar en utredning kring hur den ökade trafikmängden och den änd-

rade markanvändningen kan komma att påverka MKN för luft och vatten. En fordonsgasstation 

kan potentiellt öka trafiken i området och fler fordon kan innebära en ökad risk för föroreningar i 

luft och vatten.  

I planbeskrivningen står att vatten från tak och hårdgjorda ytor ska ledas till infiltrationsyta. Här 

behöver det förtydligas att dagvatten från potentiellt förorenade hårdgjorda ytor inte ska infiltre-

rar utan istället samlas upp och genomgå rening via oljeavskiljningsanordning. Hantering av 

dagvatten från hårdgjorda ytor ska följa Håbo kommuns riktlinjer för slam- och oljeavskiljare.  

Under avsnittet om buller, i planbeskrivningen, står att en gastanksstation inte kan väntas ge 

upphov till ökade bullernivåer. Bygg- och miljöförvaltningen ifrågasätter om det undersökts ifall 

det finns moment som kan ge upphov till moment för höga bullernivåer. Exempelvis vid gaspå-

fyllning. En ökning av trafik i området kan också medföra att trafikbuller ökar.  

Plankartan är försedd med en upplysningsruta om att miljöavdelningen ska kontaktas vis alla in-

grepp i marken. Anledningen till detta är att området har använts som övningsområde för rädd-

ningstjänsten och att det finns ett behov av att undersöka eventuella föroreningar. Bygg- och mil-

jönämnden anser att föroreningssituationen behöver vara utredd innan detaljplanen antas.  

Bygg- och miljönämnden saknar, i plankartan, en hänvisning till att dagvatten som avleds från 

hårda ytor först ska passera en oljeavskiljningsanordning. De anser även att det för framgå att de-

taljplanen ligger inom högriskområde för radon och att byggnader ska uppföras radonsäkert.  

Det anvisade området E för teknisk utrustning, om detta avses en elcentral, borde gasstationen 

vara förbjuden området. Är Eon remissad? 

Om de illustrationer på tankstationen som redovisas i planbeskrivningen stämmer med hur stat-

ionen kommer att byggas i Håbo, då hamnar den tekniska utrustningen närmre brandstationen än 

riskavståndet på 100 meter.  

På sidan 12 i planbeskrivningen hänvisas till MSB tankstation för metangasdrivna fordon. BOM 

vill upplysa om att denna är ersatt med MSBFS 2020:1.  

Krav på tankstation för metandrivna gasfordon, energigas TSA 2020. BOM har inte kunnat kon-

trollera om stationen uppfyller de krav från TSA. Eftersom kommunen är tillståndsgivare förut-

sätts att de ska ha haft möjlighet att granska underlaget, i dagsläget har de inte haft möjlighet till 

detta.  
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Svar: 

Plan-och exploateringsavdelningen håller med om att dagvattnet och påverkan på MKN är vagt 

beskrivna och inför granskningen har därför en enklare föroreningsberäkning tagits fram som vi-

sar på att planändringen inte riskerar att försämra recipientens status. Planbeskrivningen har re-

viderats till att beskriva att en oljeavskiljare bör finnas och att utbyggnaden ska följa kommunens 

dagvattenpolicy. En plankarta får en reglera tekniska åtgärder, så som oljeavskiljare, varför detta 

inte läggs till plankartan.   

Sedan planens samråd har kommunen haft avstämningar med räddningstjänsten för att diskutera 

den påverkan en biogasstation kan ha på räddningstjänstens verksamhet, samt på omkringlig-

gande verksamhet och trafik. Dialoger har även förts med Gasum. Gasum har tagit fram ett risk 

PM, som redovisas i planhandlingarna och biläggs detaljplanen.  Dessa visar att den enbart finns 

en risk 12 meter ifrån cistern.  

Eon har fått detaljplanen på remiss och har inte haft några synpunkter på detta. De har önskat ett 

skyddsavstånd om fem meter till byggbar mark. Vilket har tillgodosetts genom reglering i 

plankartan.  

Gasum planerar sin utbyggnad efter strategiskt viktiga platser där Håbo anses vara på ett lämp-

ligt avstånd till de redan befintliga stationerna i Örebro, Karlstad och Västerås. Möjligheter finns 

även att tanka fordonsgas i Bro, Kallhäll och Stockholm.  

Den station som kommer att etableras i Håbo kommun riktar sig främst mot den trafik som Da-

gab, och övriga etableringar inom Logistik Bålsta, kommer att alstra. Gasum räknar med ungefär 

2 tankningar i timmen 2025, vilket inte kommer innebära en negativ påverkan på miljökvalitets-

normerna för luft och inte heller någon ökning vad gäller bullervärden.  

Vad gäller illustrationerna i planbeskrivningen så är dessa just illustrationer, de styr inte hur ex-

ploateringen kommer att bli på aktuell plats. Räddningstjänsten klassas inte heller som en svårut-

rymdbyggnad och kräver inte ett avstånd på 100 meter. Vad gäller riskavstånd så är dessa förtyd-

ligade i planbeskrivningen.  

Krav på tankstation för metangasdrivna fordon styrs av energigas TSA 2020, där bygg- och mil-

jöförvaltningen är tillståndsgivare. Förvaltningen har ej kunnat ta del av något underlag ännu 

därför att denna ansökan görs i samband med bygglov.   

 

 Räddningstjänsten  6.

Räddningstjänsten ser att man i planbeskrivningen hänvisar till TSA 2020 men anser att detalj-

planen även borde ange de riskavstånd som skriften anger. Räddningstjänsten anser även att en 

riskutredning bör tas fram. 

I planbeskrivningen anges att avstånd till skolor är reglerat till 25 meter, vilket är en felaktig av-

läsning från tabellen på s.12 

Svar: 
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Sedan planens samråd har kommunen haft avstämningar med räddningstjänsten för att diskutera 

den påverkan en biogasstation kan ha på räddningstjänstens verksamhet, samt på omkringlig-

gande verksamhet och trafik. Dialoger har även förts med Gasum. Gasum har tagit fram ett risk 

PM, som redovisas i planhandlingarna och biläggs detaljplanen.   

Planbeskrivningen är uppdaterad med den efterfrågade tabellen från TSA 2020.  

 

 Naturskyddsföreningen 7.

Naturskyddsföreningen ställer sig generellt positiva till att en station för fordonsgas inrättas i 

kommunen i syfte att underlägga en övergång från fossila bränsle till mer miljövänliga drivme-

del.   

De ser gärna att en riskutredning tas fram som analyserar vad som kan hända vid en brand. Både 

kring hur det skulle påverka boende omkring också hur brandkåren kan klara insatserna.  

De anser även att planbeskrivningen är otydligt vad gäller dagvatten och hur det ska tas omhand 

och önskar att detta förtydligas.  

Svar: 

Kommunen håller med om att dagvattnet och påverkan på MKN är vagt beskrivna och inför 

granskningen har därför en enklare föroreningsberäkning tagits fram som visar på att planänd-

ringen inte riskerar att försämra recipientens status. 

Sedan planens samråd har kommunen haft avstämningar med räddningstjänsten för att diskutera 

den påverkan en biogasstation kan ha på räddningstjänstens verksamhet, samt på omkringlig-

gande verksamhet och trafik. Dialoger har även förts med Gasum.  

Gasum har tagit fram ett risk PM, som redovisas i planhandlingarna och biläggs detaljplanen.   

 

SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNTKER UNDER PROCESSEN 

De stora synpunkter som inkommit under samrådet har berört efterfrågan på en dagvattenutred-

ning samt riskbedömning. I övrigt har det varit mindre redaktionella synpunkter vad gäller ge-

nomförandetid och planförfarande.  

Ändringar gjorda efter samrådet 

Sedan samrådet har en enklare dagvattenutredning tagits fram, främst vad gäller föroreningsbe-

räkning. Gasum har även tagit fram ett risk PM som redovisar de risker som en biogasstation kan 

ha på sin omgivning. Dessa är marginella och redovisas i planbeskrivningen.  
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Bålsta mars 2021 

 

Anna Atterlöf   Klas Klasson 

T.f. Plan- och exploateringschef Stadsarkitekt  
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Förslag till detaljplan för  

Ändring av detaljplan för nr 395 Västerskogs industriområde, norra, 
Håbo kommun, Uppsala län 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Hur samrådet har bedrivits 
Förslag till detaljplan har varit utsänt för samråd mellan den 21 december 2020 och 29 januari 
2021.  

Under samrådstiden inkom 10 yttranden varav 7 med synpunkter. Följande remissinstanser till-
styrker eller har inget att invända mot förslaget: Postnord, Polisen och Håbo kommuns avfallsav-
delning.  

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

 Länsstyrelsen  
Länsstyrelsen instämmer med att detaljplanen överensstämmer med kommunens översiktsplan.  I 
kommunens översiktsplan från 2006 är planområdet markerat med lila kulör som symboliserar 
detaljplanerat området. I den fördjupade översiktsplanen från 2010 för Bålsta Tätort, är området 
runt vägen Kraftleden, direkt öster om planområdet, markerat som utredningsområde.  

Markanvändningen överensstämmer med översiktsplanens och den fördjupade översiktsplanens 
intentioner för området.  

 Detaljplanehandlingen som antagits av kommunfullmäktige den 12 november 2012 hade inte 
föregåtts av något planprogram. Planprogram för Björnbro industriområde antogs 2013 som ak-
tuell detaljplan delvis verkar ligga inom, något som behöver kontrolleras. 

Frågor som bevakas av Länsstyrelsen enligt 11 kap 10 § PBL 

Riksintressen 
Planområdet ligger inom riksintressen för totalförsvaret enligt 3 kap 9 § MB för påverkansområden 
FM MSA-område och väderradar. De riksintressen som planområdet berörs av ska inkluderas i plan-
beskrivningen.  
 
Mellankommunala frågor 
En gastanksstation med biogas kan ha påverkan på den mellankommunala frågan om drivmedelsför-
sörjning. Länsstyrelsen anser att kommunen bör undersöka hur gastanksstationen är placerad i förhål-
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lande till andra liknande drivmedelstationer i grannkommunerna. Kommunen bör beskriva förhållan-
dena i planbeskrivningen och säkerställa att eventuell berörd kommun har remitterats i samrådet för 
ändringen av detaljplanen.  
 
Miljökvalitetsnormer (MKN) 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om att dagvattnet måste tas om hand på ett sätt som gör 
att dagvattnet från platsen inte riskerar att förorena vattnet i dagvattensystemet och ytvattenrecipien-
ten Mälaren-Prästfjärden.  
Kommunen bör även se till att olyckshändelser kan hanteras inom området, där exempelvis tunga 
fordonsslag kan ge stora utsläpp vid läckage. Det bör diskuteras vad en större olyckshändelse kan ge 
för utsläpp som till exempel en brand i anläggningen eller fordon på platsen, och på vilket sätt det är 
möjligt att förebygga 

Övriga synpunkter 
Genomförandetid för gällande detaljplan 
Gällande detaljplan, Västerskogs industriområde, norra, vann lagakraft den 14 december 2012 och 
har en genomförandetid på 15 år från lagakraftdatum. Eftersom nu aktuell ändring föreslås endast 
åtta år efter att gällande detaljplan vunnit laga kraft, riskerar kommunen att bli ersättningsskyldig till 
fastighetsägare i området.  
 
Standardförfarande eller begränsat standardförfarande 
I kommunens brev om samråd, daterat 2020-12-17, beskrivs att om inga negativa synpunkter på före-
slagen planändring kommer in, kan kommunen komma att övergå till ett begränsat standardförfa-
rande utan föregående granskning i ärendet.  
Enligt Boverket PBL Kunskapsbanken skulle det kunna vara möjligt i fall där planförslaget berör en 
åtgärd av mindre betydelse med en mycket liten och tydlig samrådskrets som berörs. Om kommunen 
väljer att övergå till ett begränsat standardförfarande, anser Länsstyrelsen att detta tydligt behöver 
motiveras.  Länsstyrelsen rekommenderar istället att kommunen fortsätter planprocessen med stan-
dardförfarande. 
 
Tydlighet 
På några ställen i planbeskrivningen motsätter tillagd text i röd kulör och befintlig text i svart kulör 
varandra. Länsstyrelsen anser att den tillagda och befintliga texten behöver förtydligas, se framför 
allt rubrikerna Översiktliga planer, Program och Dagvatten. 
 
Felskrivning av fastighetsbeteckning 
På flera ställen i handlingarna förekommer en felskrivning av beteckning på den huvudsakligen be-
rörda fastigheten, Bålsta 2:317 tycks ha förväxlats med Bålsta 2:137.  
 
Svar: 

Området aktuellt för planändring ligger i gränsen för planprogrammet för Björnbro industriom-
råde. Björnängsvägen ligger inom planprogrammet men fastigheten aktuell för planändring lig-
ger utanför. Detta har förtydligats i planbeskrivningen.  

Riksintressen 
Det stämmer att planområdet ligger inom riksintresset för totalförsvaret, detta har lagts till plan-
handlingarna.  
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Mellankommunala frågor 
Gasum planerar sin utbyggnad efter strategiskt viktiga platser där Håbo anses vara på ett lämp-
ligt avstånd till de redan befintliga stationerna i Örebro, Karlstad, Västerås och Stockholm.  Möj-
ligheter finns även att tanka fordonsgas i Bro, Kallhäll och Stockholm.  Den station som kommer 
att etableras i Håbo kommun riktar sig främst mot den tyngre trafik som Dagab, och övriga eta-
bleringar inom Logistik Bålsta, kommer att alstra. Gasum räknar på att stationen kommer att 
nyttjas av 2 fordon i timmen år 2025.  
 
Miljökvalitetsnormer (MKN) 
Kommunen delar Länsstyrelsens synpunkt om att utreda hur olyckshändelser kan hanteras inom 
området, där exempelvis tunga fordonsslag kan ge stora utsläpp vid läckage. Kommunen har valt 
att ta fram en enkel dagvattenutredning som redovisar dessa frågor. Utredningen visar att det inte 
är någon risk för försämring av MKN för recipienten och har vidtagit åtgärder för hantering av 
utsläpp.  

Övriga synpunkter 
Genomförandetid för gällande detaljplan 
Kommunen följer Länsstyrelsens rekommendation och har valt att justera genomförandetiden till 
att följa genomförandetiden för den ursprungliga detaljplanen.  

Standardförfarande eller begränsat standardförfarande 
Kommunen har valt att följa Länsstyrelsen rekommendation och detaljplanen kommer att hand-
läggas enligt ett standardförfarande.  

Tydlighet 
Kommunen har sett över de nämnda styckena och har försökt att tydliggöra dessa texter i planbe-
skrivningen. 

Felskrivning av fastighetsbeteckning 
Kommunen beklagar att det blivit en felskrivning av en fastighetsbeteckning. Kommunen upp-
täckte detta under samrådets gång och skickade ut reviderade handlingar till berörda sakägare 
samt förlängde samrådstiden med en vecka.  
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 Lantmäteriet  

Mot cirkulationsplatsen i öster av planen, går det en egenskapsgräns på GJ1 området innanför 
utfartsförbudet. Är tanken att det ska vara prickmark mellan egenskapsgränsen och utfartsförbu-
det? Då borde prickmarken ritas i, annars borde egenskapsgränsen tas bort. Nu gäller GJ1 i om-
rådet men har ingen begränsning i utnyttjandegrad.  

 Det står att ändringens genomförandetid är 5 år. Genomförandetiden för detaljplanen som änd-
ras har inte gått ut ännu. Enligt 4 kap 22§ PBL Om en detaljplan ändras, ska planens genomfö-
randetid gälla också för den fråga som ändringen avser.  

Tiden för genomförandet på planen innan ändringen är längre än vad genomförandetiden för 
ändringen troligtvis kommer att bli. Därför bör genomförandetiden inte ändras. Eller ska genom-
förandetiden för hela planen ändras till 5 år? Ska genomförandetiden för hela planen ändras till 5 
år borde bestämmelsen 15 år från administrativa bestämmelser/genomförandetid tas bort. 

Svar 

Genomförandetiden för detaljplanen har sett över och den ursprungliga genomgörandetiden fort-
sätter att gälla även för planändringen.  
 
Vad gäller prickmarken mot fastighetsgräns hade en linje blivit för lång, denna är nu borttagen.  
 

 E.ON Energidistribution AB 
Utmed Björnängsvägen finns i dag en befintlig transformatorstation, från stationen till brännbar 
byggnad/upplag skall ett brandskyddsavstånd upprätthållas på minst 5m. 

Svar  

Kommunen säkerställer att ett avstånd om 5 meter säkerställs mellan fastighetsgräns till transfor-
matorstation och byggbar mark regleras med punktprickad mark i plankartan. 
 

 Luftfartsverket 
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot detaljplanen. 
 
I remissvaret har inte LFV analyserat konsekvenser för flygvägar till och från flygplatser, samt 
om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli påverkad. Berörda flygplatser skall därför 
alltid tillfrågas som sakägare om byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplat-
serna av annan anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. På grund av nytill-
komna satellitbaserade inflygningsprocedurer på Sveriges flygplatser har LFV utökat influens-
området för hinderytor till 90 km från flygplats för att även täcka in de hinderytor som är för-
knippade med dessa procedurer. 
 
Svar: 

Sedan samrådet har kommunen, enligt önskemål från exploatör, valt att höja nockhöjden till 21 
meter. Detta gör att det eventuellt krävs en hindersprövning, vilket Luftfartsverket ges möjlighet 
att yttra sig om under granskningsskedet.  
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 Bygg- och miljönämnden 
Bygg-och miljönämnden ser positivt på att möjliggöra en etablering av en drivmedelstation med 
förnybara bränslen och det är i linje med kommunens mål om att bli fossilbränslefri. Nämnden 
ser dock att det finns ett behov av ytterligare utredning och revidering av förslaget till ändrad de-
taljplan. 

Bygg-och miljönämnden saknar en utredning kring hur den ökade trafikmängden och den änd-
rade markanvändningen kan komma att påverka MKN för luft och vatten. En fordonsgasstation 
kan potentiellt öka trafiken i området och fler fordon kan innebära en ökad risk för föroreningar i 
luft och vatten.  

I planbeskrivningen står att vatten från tak och hårdgjorda ytor ska ledas till infiltrationsyta. Här 
behöver det förtydligas att dagvatten från potentiellt förorenade hårdgjorda ytor inte ska infiltre-
rar utan istället samlas upp och genomgå rening via oljeavskiljningsanordning. Hantering av dag-
vatten från hårdgjorda ytor ska följa Håbo kommuns riktlinjer för slam- och oljeavskiljare.  

Under avsnittet om buller, i planbeskrivningen, står att en gastanksstation inte kan väntas ge upp-
hov till ökade bullernivåer. Bygg- och miljöförvaltningen ifrågasätter om det undersökts ifall det 
finns moment som kan ge upphov till moment för höga bullernivåer. Exempelvis vid gaspåfyll-
ning. En ökning av trafik i området kan också medföra att trafikbuller ökar.  

Plankartan är försedd med en upplysningsruta om att miljöavdelningen ska kontaktas vis alla in-
grepp i marken. Anledningen till detta är att området har använts som övningsområde för rädd-
ningstjänsten och att det finns ett behov av att undersöka eventuella föroreningar. Bygg- och mil-
jönämnden anser att föroreningssituationen behöver vara utredd innan detaljplanen antas.  

Bygg- och miljönämnden saknar, i plankartan, en hänvisning till att dagvatten som avleds från 
hårda ytor först ska passera en oljeavskiljningsanordning. De anser även att det för framgå att de-
taljplanen ligger inom högriskområde för radon och att byggnader ska uppföras radonsäkert.  

Det anvisade området E för teknisk utrustning, om detta avses en elcentral, borde gasstationen 
vara förbjuden området. Är Eon remissad? 

Om de illustrationer på tankstationen som redovisas i planbeskrivningen stämmer med hur stat-
ionen kommer att byggas i Håbo, då hamnar den tekniska utrustningen närmre brandstationen än 
riskavståndet på 100 meter.  

På sidan 12 i planbeskrivningen hänvisas till MSB tankstation för metangasdrivna fordon. BOM 
vill upplysa om att denna är ersatt med MSBFS 2020:1.  

Krav på tankstation för metandrivna gasfordon, energigas TSA 2020. BOM har inte kunnat kon-
trollera om stationen uppfyller de krav från TSA. Eftersom kommunen är tillståndsgivare förut-
sätts att de ska ha haft möjlighet att granska underlaget, i dagsläget har de inte haft möjlighet till 
detta.  
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Svar: 

Plan-och exploateringsavdelningen håller med om att dagvattnet och påverkan på MKN är vagt 
beskrivna och inför granskningen har därför en enklare föroreningsberäkning tagits fram som vi-
sar på att planändringen inte riskerar att försämra recipientens status. Planbeskrivningen har revi-
derats till att beskriva att en oljeavskiljare bör finnas och att utbyggnaden ska följa kommunens 
dagvattenpolicy. En plankarta får en reglera tekniska åtgärder, så som oljeavskiljare, varför detta 
inte läggs till plankartan.   

Sedan planens samråd har kommunen haft avstämningar med räddningstjänsten för att diskutera 
den påverkan en biogasstation kan ha på räddningstjänstens verksamhet, samt på omkringlig-
gande verksamhet och trafik. Dialoger har även förts med Gasum. Gasum har tagit fram ett risk 
PM, som redovisas i planhandlingarna och biläggs detaljplanen.  Dessa visar att den enbart finns 
en risk 12 meter ifrån cistern.  

Eon har fått detaljplanen på remiss och har inte haft några synpunkter på detta. De har önskat ett 
skyddsavstånd om fem meter till byggbar mark. Vilket har tillgodosetts genom reglering i 
plankartan.  

Gasum planerar sin utbyggnad efter strategiskt viktiga platser där Håbo anses vara på ett lämp-
ligt avstånd till de redan befintliga stationerna i Örebro, Karlstad och Västerås. Möjligheter finns 
även att tanka fordonsgas i Bro, Kallhäll och Stockholm.  

Den station som kommer att etableras i Håbo kommun riktar sig främst mot den trafik som Da-
gab, och övriga etableringar inom Logistik Bålsta, kommer att alstra. Gasum räknar med ungefär 
2 tankningar i timmen 2025, vilket inte kommer innebära en negativ påverkan på miljökvalitets-
normerna för luft och inte heller någon ökning vad gäller bullervärden.  

Vad gäller illustrationerna i planbeskrivningen så är dessa just illustrationer, de styr inte hur ex-
ploateringen kommer att bli på aktuell plats. Räddningstjänsten klassas inte heller som en svårut-
rymdbyggnad och kräver inte ett avstånd på 100 meter. Vad gäller riskavstånd så är dessa förtyd-
ligade i planbeskrivningen.  

Krav på tankstation för metangasdrivna fordon styrs av energigas TSA 2020, där bygg- och mil-
jöförvaltningen är tillståndsgivare. Förvaltningen har ej kunnat ta del av något underlag ännu 
därför att denna ansökan görs i samband med bygglov.   

 

 Räddningstjänsten  
Räddningstjänsten ser att man i planbeskrivningen hänvisar till TSA 2020 men anser att detalj-
planen även borde ange de riskavstånd som skriften anger. Räddningstjänsten anser även att en 
riskutredning bör tas fram. 

I planbeskrivningen anges att avstånd till skolor är reglerat till 25 meter, vilket är en felaktig av-
läsning från tabellen på s.12 
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Svar: 

Sedan planens samråd har kommunen haft avstämningar med räddningstjänsten för att diskutera 
den påverkan en biogasstation kan ha på räddningstjänstens verksamhet, samt på omkringlig-
gande verksamhet och trafik. Dialoger har även förts med Gasum. Gasum har tagit fram ett risk 
PM, som redovisas i planhandlingarna och biläggs detaljplanen.   

Planbeskrivningen är uppdaterad med den efterfrågade tabellen från TSA 2020.  

 

 Naturskyddsföreningen 
Naturskyddsföreningen ställer sig generellt positiva till att en station för fordonsgas inrättas i 
kommunen i syfte att underlägga en övergång från fossila bränsle till mer miljövänliga drivme-
del.   

De ser gärna att en riskutredning tas fram som analyserar vad som kan hända vid en brand. Både 
kring hur det skulle påverka boende omkring också hur brandkåren kan klara insatserna.  

De anser även att planbeskrivningen är otydligt vad gäller dagvatten och hur det ska tas omhand 
och önskar att detta förtydligas.  

Svar: 

Kommunen håller med om att dagvattnet och påverkan på MKN är vagt beskrivna och inför 
granskningen har därför en enklare föroreningsberäkning tagits fram som visar på att planänd-
ringen inte riskerar att försämra recipientens status. 

Sedan planens samråd har kommunen haft avstämningar med räddningstjänsten för att diskutera 
den påverkan en biogasstation kan ha på räddningstjänstens verksamhet, samt på omkringlig-
gande verksamhet och trafik. Dialoger har även förts med Gasum.  
Gasum har tagit fram ett risk PM, som redovisas i planhandlingarna och biläggs detaljplanen.   

SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNTKER UNDER PROCESSEN 

De stora synpunkter som inkommit under samrådet har berört efterfrågan på en dagvattenutred-
ning samt riskbedömning. I övrigt har det varit mindre redaktionella synpunkter vad gäller ge-
nomförandetid och planförfarande.  

Ändringar gjorda efter samrådet 

Sedan samrådet har en enklare dagvattenutredning tagits fram, främst vad gäller föroreningsbe-
räkning. Gasum har även tagit fram ett risk PM som redovisar de risker som en biogasstation kan 
ha på sin omgivning. Dessa är marginella och redovisas i planbeskrivningen.  

Bålsta mars 2021 

 

Anna Atterlöf   Klas Klasson  
 

T.f. Plan- och exploateringschef Stadsarkitekt  
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och exploateringsavdelningen 
Klas Klasson, Stadsarkitekt 
 

 

Förslag till detaljplan för  

Ändring av detaljplan för nr 395 Västerskogs industriområde, 
norra, Håbo kommun, Uppsala län 
 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

Hur samrådet har bedrivits 

Förslag till detaljplan har varit utsänt för samråd mellan den 21 december 2020 och 29 

januari 2021. Under samrådstiden inkom 10 yttranden varav 7 med synpunkter. 

Följande remissinstanser tillstyrker eller har inget att invända mot förslaget: Postnord, 

Polisen och Håbo kommuns avfallsavdelning.  

Hur granskningen har bedrivits 

Förslag till detaljplan har varit utsänt för granskning mellan den 22 mars 2021 och 9 

april 2021. Under samrådstiden inkom 6 yttranden varav 4 med synpunkter. Följande 

remissinstanser tillstyrker eller har inget att invända mot förslaget: Lantmäteriet och 

Eon.   

Inkomna yttranden under granskningen 

Nedan sammanfattas och kommenteras de yttranden som innehållit synpunkter på 

planförslaget under granskningsskedet. Inkomna yttranden går att begära ut i sin helhet i 

originaltext. 

 Länsstyrelsen  1.

 

Frågor som bevakas av Länsstyrelsen enligt 11 kap 10 § PBL  
Länsstyrelsen har kvarstående synpunkter utifrån de frågor som bevakas enligt 11 kap 10 § 

PBL. 

Länsstyrelsens synpunkter i samrådsskedet framgår av yttrande dnr 402-10004- 2020, 

daterat den 21 januari 2021. Länsstyrelsens synpunkter kvarstår delvis.  

 

Miljökvalitetsnormer (MKN) 

Kommunen har till granskningen tagit fram en utredning PM föroreningsberäkningar 

dagvatten och Riskbeskrivning med bilagor för att klargöra påverkan på vattenkvalitet i 

grund- och ytvatten samt vilka föroreningsrisker som skulle kunna uppstå i samband med en 

olyckshändelse.  

 

Länsstyrelsens sammantagna bedömning är att åtgärder för att minska påverkan på yt- eller 

grundvattenrecipienter inte är tillräckligt redovisade i planhandlingarna. Länsstyrelsen 
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bedömer att det förordade alternativet med en oljeavskiljare tillsammans med ett 

underjordiskt sedimentationsmagasin som tas upp i planbeskrivningen ger en viss rening. 

Länsstyrelsen delar dock inte kommunens bedömning om att de föreslagna åtgärderna är 

tillräckliga för att hantera utsläpp av en del föroreningarna som kan uppstå vid 

olyckshändelse och för att uppnå icke-försämrings kravet.  

 

Länsstyrelsen anser att Kommunen ska fortsatt se över möjligheten att införa ytterligare 

åtgärder såsom t.ex. regnbäddar som kan förbättra reningen och för klara icke-försämrings 

kravet. Även om varje enskild exploatering inte kan ses som att statusen dramatiskt sänks 

till en sämre nivå, anser länsstyrelsen att det är just de sammantagna/kumulativa effekterna 

som ska räknas, vilket annars på sikt omöjliggör för ytterligare exploatering inom området. 

 

 Övriga synpunkter  
Risk och säkerhet  

Av den riskbeskrivning som kommunen tagit fram framgår det att avstånd mellan 

tankstationen och byggnader och verksamheter i omgivningen följer branschanvisningar 

framtagna av Energigas Sverige, TSA 2020. Syftet med avstånden är att skydda 

anläggningen vid en brand i omgivningen, samt att skydda omgivningen vid ett gasläckage 

eller en brand i anläggningen. För den aktuella anläggningen anger TSA 2020 ett avstånd på 

12 meter mellan gaslager/cistern och byggnader i allmänhet. Vid en olycka som innebär ett 

läckage förväntas inte någon spridning av antändbara koncentrationer förekomma utanför 

detta avstånd.  

 

För den aktuella stationen och dess cistern framgår det att det är cirka 120 metertill närmsta 

bostad och minst 20 meter till angränsande verksamheter. Det framgår vidare av 

planhandlingarna att avstånd mellan den aktuella tankstationen och dess omgivning 

kommer att hanteras detaljerat i den riskutredning som tas fram i samband med 

tillståndsansökan enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. 

 

Svar: 

Miljökvalitetsnormer (MKN) 

Sedan granskning har kommunen justerat PM om föroreningsberäkningar för att få ner 

föroreningshalterna för att uppnå icke-försämringskravet. I den reviderade utredningen 

sänks föreoreningshalterna för samtliga ämnen bortsett från olja men olja är inte heller 

statusklassificerat i VISS för Mälaren - Prästfjärden. Exploateringen bedöms därför inte 

påverka statusklassningen negativt för recipienten.  

   

Övriga synpunkter 
Risk och säkerhet 

 

Som Länsstyrelsen skriver så kommer en riskutredning tas fram i samband med 

tillståndsansökan, enligt Energigas Sveriges riktlinjer TSA 2020.  

 Skanova 2.
 
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet 
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Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande 

läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 

exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 

Svar 

Planbeskrivning är uppdaterad vad gäller vem som bekostar eventuell ledningsflytt.  

 

 Räddningstjänsten 3.

I räddningstjänstens yttrande över samrådshandling avgavs att en riskutredning skulle 

tas fram. Efter detta yttrande hölls två möten mellan Håbo kommun och 

räddningstjänsten. På dessa möten förtydligade räddningstjänsten att vi ville se en 

riskbedömning med riskmåttten individ- och samhällsrisk med en efterföljande risknivå.  

I ett senare skede beslutades av planarkitekt att det enbart skulle tas fram ett PM som 

övergripande beskriver olika riskscenarier samt hur anläggningen är uppbyggd. Detta 

för att en riskutredning kommer att tas fram vid tillståndsansökan. Men 

räddningstjänsten vill framhäva att det inte är utredningskravet enligt Lag om 

brandfarliga och explosiva varor som eftersöks i detta skede.  

Räddningstjänsten anser sig inte ha fått tillräckligt underlag för att kunna ta ställning till 

hur vi ser på en ändring kan utföras på Bålsta 2:317 för att ge möjlighet till att bygga en 

fordonsgasmack.  

Svar  

Håbo kommun höll två möten med räddningstjänsten, där också exploatör och deras 

riskkonsulter deltog. Under mötena presenterades stationen med dess utformning, risker 

och vilka säkerhetsåtgärder man utför på stationen. Processen vidare, med riskutredning 

och tillståndsansökan, diskuterades även vid mötet.  I det PM som tagits fram beskrivs 

tankstationens utformning, med avstånd, beskrivning av gas samt förebyggande 

säkerhetsaspekter. Det finns även ett explosionsdokument och övergripande 

riskscenarier. I riskscenarierna beskrivs sannolikhet för risker och vilka konsekvenser 

detta skulle få.  

Sedan granskningen har kommunen diskuterat räddningstjänstens yttrande med en 

riskkonsult som bedömer att det inte finns tillräcklig grund att ta fram ännu en 

utredning. En utredning på individnivå utgår ifrån sannolikhet och konsekvenser vid 

olika scenarier, någon som bifogat PM går in på, om än i begränsad omfattning.  

 

 Bygg- och miljönämnden 4.

Bygg- och miljönämnden står fast vid sitt yttrande från samråd, vilket redovisas nedan.  

Bygg-och miljönämnden ser positivt på att möjliggöra en etablering av en 

drivmedelstation med förnybara bränslen och det är i linje med kommunens mål om att 
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bli fossilbränslefri. Nämnden ser dock att det finns ett behov av ytterligare utredning 

och revidering av förslaget till ändrad detaljplan. 

Bygg-och miljönämnden saknar en utredning kring hur den ökade trafikmängden och 

den ändrade markanvändningen kan komma att påverka MKN för luft och vatten. En 

fordonsgasstation kan potentiellt öka trafiken i området och fler fordon kan innebära en 

ökad risk för föroreningar i luft och vatten.  

I planbeskrivningen står att vatten från tak och hårdgjorda ytor ska ledas till 

infiltrationsyta. Här behöver det förtydligas att dagvatten från potentiellt förorenade 

hårdgjorda ytor inte ska infiltrerar utan istället samlas upp och genomgå rening via 

oljeavskiljningsanordning. Hantering av dagvatten från hårdgjorda ytor ska följa Håbo 

kommuns riktlinjer för slam- och oljeavskiljare.  

Under avsnittet om buller, i planbeskrivningen, står att en gastanksstation inte kan 

väntas ge upphov till ökade bullernivåer. Bygg- och miljöförvaltningen ifrågasätter om 

det undersökts ifall det finns moment som kan ge upphov till moment för höga 

bullernivåer. Exempelvis vid gaspåfyllning. En ökning av trafik i området kan också 

medföra att trafikbuller ökar.  

Plankartan är försedd med en upplysningsruta om att miljöavdelningen ska kontaktas 

vis alla ingrepp i marken. Anledningen till detta är att området har använts som 

övningsområde för räddningstjänsten och att det finns ett behov av att undersöka 

eventuella föroreningar. Bygg- och miljönämnden anser att föroreningssituationen 

behöver vara utredd innan detaljplanen antas.  

Bygg- och miljönämnden saknar, i plankartan, en hänvisning till att dagvatten som 

avleds från hårda ytor först ska passera en oljeavskiljningsanordning. De anser även att 

det för framgå att detaljplanen ligger inom högriskområde för radon och att byggnader 

ska uppföras radonsäkert.  

Det anvisade området E för teknisk utrustning, om detta avses en elcentral, borde 

gasstationen vara förbjuden området. Är Eon remissad? 

Om de illustrationer på tankstationen som redovisas i planbeskrivningen stämmer med 

hur stationen kommer att byggas i Håbo, då hamnar den tekniska utrustningen närmre 

brandstationen än riskavståndet på 100 meter.  

På sidan 12 i planbeskrivningen hänvisas till MSB tankstation för metangasdrivna 

fordon. BOM vill upplysa om att denna är ersatt med MSBFS 2020:1.  

Krav på tankstation för metandrivna gasfordon, energigas TSA 2020. BOM har inte 

kunnat kontrollera om stationen uppfyller de krav från TSA. Eftersom kommunen är 

tillståndsgivare förutsätts att de ska ha haft möjlighet att granska underlaget, i dagsläget 

har de inte haft möjlighet till detta.  

Svar: 
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Samtliga av bygg- och miljönämndens synpunkter bemöttes i samrådsredogörelsen. 

Sedan granskning har plan-och exploatering haft en dialog med bygg-och miljö gällande 

deras yttrande.  

 

SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNTKER UNDER PROCESSEN  

Ändringar gjorda efter samrådet  

De stora synpunkter som inkommit under samrådet har berört efterfrågan på en 

dagvattenutredning samt riskbedömning. I övrigt har det varit mindre redaktionella 

synpunkter vad gäller genomförandetid och planförfarande.  

Ändringar gjorda efter granskningen 

Under granskning har Länsstyrelsen haft kompletterade synpunkter vad gäller MKN för 

vatten, vilket har hanterats genom en revidering av föroreningsberäkningen. Plan- och 

exploatering har haft en dialog med bygg-och miljö gällande deras yttrande samt med 

räddningstjänsten.  

  
KVARSTÅENDE SYNPUNKTER 

Samtliga synpunkter bedöms ha blivit bemötta under samrådsskedet och 

granskningsskedet i det förslag till detaljplan som förs fram till antagande. Detaljplanen 

överlämnas till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 27 § plan- och bygg-

lagen (2010:900). 

 

Bålsta april 2021 

 

Anna Atterlöf   Klas Klasson 

T.f. Plan- och exploateringschef Stadsarkitekt 
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  STANDARD PLANFÖRFARANDE 

ANTAGANDEHANDLING 
Ändring av detaljplan för nr 395 Västerskogs industriområde, norra, Håbo 
kommun, Uppsala län (Ändringar i rött) 
  
Detaljplan för  
Västerskogs industriområde, norra 
Håbo kommun, Uppsala län   ANTAGANDEHANDLING 
(Svart text ingår i antagandehandling av KF 2012-11-12) 
Röd text i avvikande typsnitt är tillägg till den ursprungliga detaljplanen 

 

 

PLANBESKRIVNING 

HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser 
Planbeskrivning 
Genomförandebeskrivning 
Behovsbedömning 
Samrådsredogörelse 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Grundkarta 
Fastighetsförteckning 
PM föroreningsberäkning, Norconsult AB 
RiskPM, Gasum 

PLANENS SYFTE 
OCH HUVUDDRAG 

Ändringen av detaljplanen syftar till att möjliggöra anläggande av 
tankställe för fordon med olika drivmedel inklusive fordonsgas inom 
fastigheten Bålsta 2:317. Tankstationen syftar främst till att förse 
den tyngre trafik som idag, och när Logistik Bålsta är fullt utbyggt, 
bedrivs i området med drivmedel och annan fordonsservice. Områ-
det är inte bebyggt men är grusat och används idag som uppställ-
ningsyta. 

I övrigt fortsätter planens ursprungliga syfte att möjliggöra för indu-
stri, kontor och handel. 
 

FÖRENLIGT MED 3, 4 
OCH 5 KAP MB 

Förslaget är förenligt med miljöbalkens tredje kapitel gällande 
lämplig användning av mark och vatten samt femte kapitlet om mil-
jökvalitetsnormer. Något riksintresse enligt fjärde kapitlet berörs 
inte. 
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PLANDATA  

Läge 

 

Planområdet är beläget i den norra delen av Västerskogs industriom-
råde. 

Areal Planområdets areal är 5,2 hektar. Området aktuellt för planändring 
uppgår till cirka 7700 m2 eller 0,77 hektar.  

Markägoförhållanden Planområdet består av Brunna 1:9, Brunna, 1:16, Bålsta 2:317 
samt del av Bålsta 1:614, Bålsta 3:373, Bålsta 2:61 samt en liten 
remsa av Bålsta 3:356 som angränsar till Björnängsvägen. Fastig-
heterna Brunna 1:9, Bålsta 2:61, Bålsta 1:614 och 3:356 ägs av 
Håbo kommun. Bålsta 2:317, Brunna 1:16 och Bålsta 3:373 ägs av 
enskilda företag. 
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 Ändringen av gällande detaljplan omfattar det markerade området.  

 

 
 
 

 

Gällande detaljplan 
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TIDIGARE 
STÄLLNINGS-
TAGANDEN 

 

Översiktliga planer Planområdet ligger inom Västerskogs industriområde, i den del 
som redan är planlagt för verksamheter med en utveckling som föl-
jer fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort från 2010, och därefter 
följs av planprogram för Björnbro industriområde från 2013. Planen 
är alltså förenlig med den övergripande planeringen av området. In-
riktningen mot verksamheter ska även utvidgas väster om planom-
rådet enligt den fördjupade översiktsplanen. 

Riksintressen Planområdet ligger inom riksintresset för totalförsvaret enligt 3 kap 
9 § MB för påverkansområden FM MSA-område och väderradar 
men planändringen bedöms inte påverka riksintresset.  

Program Detaljplaner ska grundas på program om det inte är onödigt. Som 
regel är det onödigt om detaljplanen uppfyller förutsättningarna för 
att behandlas med enkelt planförfarande eller har stöd i en aktuell 
översiktsplan, speciellt om den är fördjupad och detaljerad.  

 En mindre del av Björnängsvägen ligger inom planprogrammet för 
Björnbro verksamhetsområde/ Logistik Bålsta. Övriga delar har inte 
föregåtts av program eftersom den i princip överensstämmer med 
fördjupad översiktsplan för Bålsta.  

Detaljplaner, områ-
desbestämmelser och 
förordnanden 

För området gäller detaljplanen 395 Västerskogs industriområde 
som möjliggör för industri, kontor och handel. Detaljplanen vann 
laga kraft 2012-12-14 och vars genomförandetid löper fram till 
2027-12-14.  

Strandskydd Planområdet omfattas inte av strandskydd. 

Behovsbedömning 
om betydande miljö-
påverkan 

Behovsbedömning av miljöpåverkan – Undersökning av betydande 
miljöpåverkan. 

 Kommunen har tagit ställning för att den föreslagna planändringen 
inte medför en betydande miljöpåverkan.    
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 Enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen (PBL) ska en miljökonse-
kvensbeskrivning (MKB) upprättas om detaljplanen medger en an-
vändning av mark, byggnader eller andra anläggningar som inne-
bär en betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållningen med 
mark, vatten och andra resurser enligt vissa kriterier. Enligt 4 kap 
33b § PBL ska skälen till att inte göra en så kallad strategisk miljö-
bedömning redovisas i planbeskrivningen. Enligt 6 kap i Miljöbalken 
finns ett krav på att kommunen ska ta ett särskilt beslut om att pla-
nen inte förväntas innebära en betydande miljöpåverkan Beslutet 
ska i sig grundas i en undersökning som följer Miljöbedömningsför-
ordningens 5 §. 

 En sammanfattning av denna undersökning ger att den föreslagna 
planändringen inte ger några förutsättningar för en verksamhet som 
skulle ha betydelse för miljöeffekter i genomförandet av andra pla-
ner, påverka möjligheterna till en hållbar utveckling, inte orsaka 
några relevanta miljöproblem och inte heller öka riskerna för män-
niskors hälsa eller för miljön till följd av allvarliga olyckor eller andra 
omständigheter. Ändringen av detaljplanen är av en så begränsad 
omfattning att den i sig inte påverkar befintlig miljö annat än att en 
gastanksstation anläggs på mark som är ianspråktagen, i befintligt 
verksamhetsområde och som inte är känsligt för påverkan.  

 Eftersom planen inte anses medföra betydande miljöpåverkan upp-
rättas ingen miljökonsekvensbeskrivning.  

Kommunala beslut i 
övrigt 

Kommunstyrelsen beslutade 2009-04-20 § 50 att uppdra åt miljö- 
och teknikförvaltningen att ta fram ett förslag till detaljplan för om-
rådet. Kommunstyrelsen beslöt 2020-09-07 att uppdra åt Plan- och 
exploateringsavdelningen att ta fram ett förslag till ändring av de-
taljplan och att samråda om detta med sakägare och myndigheter. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR, 
FÖRÄNDRINGAR 
OCH 
KONSEKVENSER 

 

Natur Mark och vegetation 
Området består utav ianspråktagen mark för verksamheter, mindre 
skogsdungar finns inom de enskilda fastigheterna. Aktuellt område 
för planändring utgörs av en grusad yva.  

 Geotekniska förhållanden 
Enligt jordartskartan från Sveriges Geologiska Undersökning består 
marken av berg och lera. I den nordvästra delen av området består 
marken av sand. I områdets östra del består marken av morän. 

 Risk för skred / höga vattenstånd 
Planområdet utgör inget känt riskområde. 

 Förorenad mark 
Planområdet ligger drygt 300 meter från en nedlagd deponi, denna 
finns upptagen i meddelande daterat 2005-10-28 från Länsstyrelsen 
i Uppsala län Preliminär riskklassning av deponier enligt MIFO fas 
1. Meddelandet är resultatet av fas 1 av 2 faser i ett samverkanspro-
jekt mellan länsstyrelsen och kommunen där äldre avfallsupplag i 
Håbo kommun har inventerats. Genomförandet av detaljplanen in-
nebär inte att deponin kommer att beröras av några ingrepp i mar-
ken. 

Detaljplanen har försetts med en upplysning om att miljöavdelning-
en ska kontaktas vid alla ingrepp i marken. Anledningen är att om-
rådet har använts som övningsområde för räddningstjänsten. Even-
tuella föroreningar måste undersökas. 

Området som planändringen avser har inte utgjort övningsområde 
för räddningstjänsten. 

 Radon 
Stora delar av Håbo kommun utgör högriskområde vad avser mark-
radon då markförhållandena till stora delar utgörs av grusåsar eller 
sprickiga bergarter. Gällande gränsvärden för radon i befintliga ar-
betslokaler är 400 Bq/m3. För nya byggnader gäller dock gränsvär-
det 200 Bq/m3. Ny bebyggelse ska utföras radonsäkert. Inga radon-
mätningar har utförts inom området 

 Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. 
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Bebyggelseområden Arbetsplatser, övrig bebyggelse 
Större delar av området är bebyggt.  På fastigheten Bålsta 2:61 lig-
ger Håbo kommuns kommunförråd. På en del av Bålsta 1:614 ligger 
Håbo kommuns återvinningscentral. På Brunna 1:16 ligger en hus-
bilsuthyrning.  

Detaljplaneändringen innebär att den östra delen av planområdet 
även fortsättningsvis har användningen industri, kontor och handel. 
Livsmedelshandel tillåts inte. I den västra delen medges industri 
och tankställe med drivmedel av olika slag, samt fordonsservice. 

För större delar av planområdet ligger befintliga bestämmelser 
kvar. Inom område betecknat JKH gäller en högsta nockhöjden är 
sju meter. Högsta exploateringsgrad i byggnadsarea per fastighetsa-
rea är 0,5, dvs. arean för en byggnad på dess markplan får maximalt 
utgöra 50 % av den totala fastighetsarean. Verksamheten får inte 
vara störande för omgivningen, under kapitlet nedan om Störningar 
anges den maximala acceptabla ljudnivån vid bostäder och arbetslo-
kaler.  

Inom området betecknat GJ1, drivmedelsförsäljning och småindu-
stri utan betydande miljöpåverkan, är den största tillåtna byggnads-
arean 25% av fastighetsarean. Inom större del av området tillåts en 
högsta totalhöjd om 21 meter medan det på en mindre del enbart 
tillåts en nockhöjd om 12 meter. Marken kring tankstation, cistern 
och vägområde ska hårdgöras, minst 20% av mark runt omkring 
ska utgöras av naturmark. Utfartsförbud och bullerbestämmelsen 
fortsätter gälla likt gällande plan. Utfartsförbudet har förlängts något 
i östra delen av Björnängsvägen.  

En prispylon kommer att placeras i prickmarksområdet längs Björn-
ängsvägen. Denna kommer vara cirka 8 meter och det är av stor 
vikt att den placeras på ett sådant sätt så att den inte inkräktar på 
cirkulationsplatsens siktlinjer.  
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Exempel på biogasstation i Örebro. Gasum 

 
Exempel på biogasstation i Karlstad. Gasum. 
 

Angränsande bebyggelse 
Området ligger mitt i ett industriområde angränsas av industribygg-
nader i två väderstreck. Cirka 100 meter från området ligger bo-
stadsbebyggelse. 

Skyddsrum Området ingår inte i någon skyddsrumsort. 
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Friytor Naturmiljö 
Ingen naturmark planeras i området. I planområdets närhet finns 
skogsområden för rekreation.  

Gator och trafik Gatunät  
Planområdet ansluter till Kraftleden och Industrivägen. Björnängs-
vägen inom planområdet är en industrigata. 

Delar är planområdet är försedda med utfartsförbud. För delen som 
är aktuell för planändring har utfartsförbudet förlängts mot Björn-
ängsvägen, detta för att möjliggöra en lastbils fulla längd innan den 
svänger in till gastanksstationen.  

 Gång- och cykeltrafik 
Det går en gång- och cykelväg längs Björnängsvägen. Då trafik till 
verksamheterna måste korsas gång-och cykelvägen ska det finnas 
en tydlig skyltning och korsningen ska tydligt markeras, till exempel 
med en ändring i markbeläggning i avvikande färg.   

 Kollektivtrafik 
Kraftleden trafikeras av buss 310 i Upplands lokaltrafik AB:s regi. 
Närmsta hållplats är Bålsta räddningsstation och ligger vid planom-
rådet. Kollektivtrafiken ses över årligen. 

 Parkering, varumottag och utfarter 
Parkering sker på den enskilda fastigheten. 

Störningar Industribuller 
En tankstation för biogas, som planändringen möjliggör för, genere-
rar inte buller i någon större utsträckning och bullret bedöms där-
med inte öka för nuvarande situation. Antal fordon som kommer att 
nyttja tankstationen beräknas till två fordon per timme 2025.  
Riktvärden för trafikbuller för befintlig miljö redovisas i Proposition 
1996/97:53 och sammanfattas nedan. Redovisningen är hämtad 
från Naturvårdsverkets vägledning ”Riktvärden för buller från väg-
och spårtrafik vid befintliga bostäder”. 

 
 Bostad fasad 

Leq 

 
 

Bostad ute-
plats Leq 

Bostad ute-
plats Lmax 

Buller från 
spår 

60 dBA 55 dBA 70 dBA 

Buller från 
väg 

55 dBA 55 dBA 70 dBA 
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 Tågbuller 
Industrispåret medger tåg med högsta hastigheten 10 km/h och 
förväntas inte medföra några bullerstörningar. Spårförbindelsen tar 
in fullstora gods-/cargotåg till Benders verksamhet. Tågtrafiken är 
en verksamhet och buller från detta klassas som industribuller. 
Planändringen innebär inte att tågtrafiken kommer att öka och där-
med kommer inte bullernivåerna att öka.  

 

 Lukt och damning 

Från industrianläggningarna i området kan störningar i form av be-
svärande lukt och exempelvis damning förekomma. 
 

Teknisk försörjning Vatten och avlopp 
Kommunalt vatten och avlopp finns i området. 
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 Dagvatten 
Hantering av dagvatten ska följa huvudprinciper fastställda av 
kommunens dagvattenpolicy. Dagvatten ska tas omhand inom fas-
tigheten, så nära källan som möjligt.  
 
Recipient för planområdet är ytvattenförekomsten Mälaren – Präst-
fjärden. Recipienten Mälaren – Prästfjärden är en ca 320 km2 stor. 
Ekologisk status i recipienten är klassad som God enligt VISS. Ke-
misk status hos recipienten klassas som Uppnår ej god status. 
Utslagsgivande miljökonsekvenstyp för den ekologiska statusen är 
övergödning, som trots betydande påverkan får god status. Ut-
slagsgivande för den kemiska statusen är förhöjda värden av kvick-
silver, bromerad difenyleter (PBDE) och tributyltenn föreningar 
(TBT). Gränsvärdena för kvicksilver och PBDE överskrids i alla 
Sveriges undersökta ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och 
kustvatten. Utsläpp av kvicksilver och PBDE har under lång tid 
skett i både Sverige och utomlands vilket lett till långväga luftburen 
spridning och storskalig atmosfärisk deposition av dessa ämnen. 
Gränsvärdet för TBT överskreds vid mätningar i sediment genom-
förda under perioden 2013–2018 men anses ha hög tillförlitlighet. 
(VISS, 2021) 

Diffusa källor – Urban markanvändning inklusive dagvatten bedöms 
ha en betydande påverkan på vattenförekomstens status. Moti-
veringen för bedömningen är att 20 procent av ett enskilt delavrin-
ningsområde täcks av markklasserna ”tät stadsstruktur” och/eller 
”handel, industri och militära områden” enligt en analys av mark-
täckedata. Dagvatten från denna typ av hårdgjorda ytor kan inne-
hålla föroreningar som enskilt eller tillsammans med annan påver-
kan på vattenförekomsten kan utgöra en betydande påverkan på 
vattenförekomstens status. Ämnen som ofta förekommer i höga  
halter i dagvatten är främst PAH:er och metaller, som koppar, zink, 
bly och kadmium. Även betydande påverkan avseende totalfosfor 
antas föreligga för recipienten och utgår från vattenmyndighetens 
nationella analys genomförd 2018. Analysen baseras på antropo-
gen belastning i förhållande till bakgrundsbelastning. (VISS, 2021) 

Kvalitetskraven för Mälaren – Prästfjärden är god ekologiska status 
samt god kemisk status ytvattenstatus med undantag för mindre 
stränga krav för kvicksilver och kvicksilverföreningar och bromerad 
difenyleter (PBDE). 
 
Norconsult AB har, under våren 2021, tagit fram ett förorenings-PM 
som visar på beräkningar före och efter exploatering. Beräkningen 
är enbart gjord på den del av planområdet som planändringen av-
ser.  

För utredningsområdet föreslås att dagvattnet från hårdgjorda ytor 
avleds via oljeavskiljare till sedimentationsmagasin för fördröjning 
och rening. För ytterliga rening föreslås magasinets utlopp anslutas 
till ett makadamdike längs Björnängsvägen inom området med 
prickmark enligt plankartan. Makadamdiket ansluts till befintligt led-
ningsnät i västra delen av planområdet vid korsningen Björnängs-
vägen/Industrivägen.  

Fördröjningsbehovet samt placering av oljeavskiljare och sedimen-
tationsmagasin fastställs i senare skede när områdets utformning 
fastställts samt dagvattenflöden och magasinsbehov beräknats. 

Sedimentationsmagasin har valts före magasin med filterkassett 
och makadammagasin då underhållet är enklare för sedimentat-
ionsmagasin samt att reningseffekten är relativt god ifall det di-
mensioneras korrekt. För detaljer kring dagvattenlösningarna hän-
visas till den bilagda föroreningsberäkningen.  
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Verktyget StormTac har använts för att beräkna föroreningsbelast-
ningen för utredningsområdet samt rening av dagvattnet i olika 
dagvattenanläggningar. I StormTac används schablonvärden för 
koncentrationer av olika föroreningar. Schablonvärdena är base-
rade på markanvändningstyp och är i första hand framtagna med 
hjälp av serier med flödesproportionell provtagning, i vissa fall an-
vänds dock även enskilda provtagningar. Mätningarna är till stor del 
från svenska förhållanden men vissa mätserier är även från andra 
länder. De värden som StormTac anger är ett viktat standardvärde 
baserat på deras litteraturstudier. Det är alltså varken ett medel- el-
ler medianvärde och innehar stora osäkerheter. Området är grus-
belagt och används i dagsläget som uppställningsplats för fordon. 
För befintlig situation användes schablonhalter för grusyta (50 %) 
samt parkering där avrinningskoefficienten justerats för att mot-
svara grus (50 %). För framtida situation används schablonerna för 
gräsyta (20%), asfaltsyta (20%), väg (40%, 100 ÅDT) och bensin-
mack (20%). 

Årsmedelflödet är baserat på en nederbördsmängd på 532 mm/år 
(SMHI, station Enköping) multiplicerat med en korrektionsfaktor på 
1,1. 

I tabellen nedan redovisas beräknade halter och mängder av dag-
vattenföroreningar för den befintliga och planerade bebyggelsen 
inom utredningsområdet, före respektive efter rening av dagvattnet 
via oljeavskiljare, sedmientationsmagasin samt makadamdike (pre-
senterade i avsnitt Föreslaget dagvattensystem). För respektive an-
läggning har föroreningsberäkningarna gjorts utifrån att underhåll 
sker med rekommenderad frekvens. De värden som överskriver be-
fintliga nivåer är markerade med rött. 

 
 
Enligt tabellen ovan beräknas föroreningsbelastningen för framtida 
situation från utredningsområdet, efter rening via oljeavskiljare, se-
dimentationsmagasin och makadamdike, att minska i halt för samt-
liga ämnen. Även mängden efter rening i föreslagna system mins-
kar för samtliga ämnen med undantag av olja där en ökning på ca 
0,4 kg/år beräknas. 

Minskningen av halter och mängder beror främst på att dagvatten 
från området, som används som uppställningsplats, i befintlig situ-
ation är orenat. Rening föreslås efter exploatering ske i tre steg vil-
ket då bidrar med mer rening av dagvatten än före exploateringen. 
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 Den beräknade ökning av mängden fosfor, med ca 0,035 kg per år 
som exploateringen medför, bedöms inte kunna sänka den ekolo-
giska kvoten för Näringsämnen från 0,56 till 0,5.  
Bly, kadmium och nickel klassas som prioriterade ämnen och krom 
som särskilt förorenande ämnen. Samtliga är klassade med god 
status för Mälaren – Prästfjärden. Samtliga av dessa ämnen har en 
observerad halt som ligger med god marginal under gränsvärdet. 
Det haltpåslag som sker i samband med utsläpp av dagvatten från 
exploateringen bedöms inte påverka statusklassningen för något av 
dessa ämnen på parameternivå.  
Övriga ämnen som redovisas i föroreningsberäkningarna och som 
ökar i samband med exploateringen är inte statusklassificerade i 
VISS för Mälaren - Prästfjärden. 
Planerad exploatering, tillsammans med föreslaget dagvattensy-
stem, bedöms ej påverka recipientens möjlighet att bibehålla god 
ekologiska status samt god kemisk status ytvattenstatus med un-
dantag för mindre stränga krav för kvicksilver och kvicksilverför-
eningar och bromerad difenyleter (PBDE). 

Utredningsområdets påverkan på recipientens status 
Utslagsgivande för den goda ekologiska statusen i Mälaren – Präst-
fjärden är miljökonsekvenstyp övergödning, som trots betydande 
påverkan får god status. Den fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorn Nä-
ringsämnen är klassad med god status och har en ekologisk kvot 
på 0,56 (VISS, 2021). För att statusklassningen ska riskera att sän-
kas till måttlig status för näringsämnen behöver den ekologiska 
kvoten understiga 0,5 (Havs- och vattenmyndigheten, 2019). 
 
Utan reningsåtgärder beräknas en ökning av mängden fosfor med 
ca 2 kg per år. Med föreslagna reningsåtgärder beräknas dock fos-
formängden kunna sänkas och exploateringen bedöms därför inte 
påverka den ekologiska kvoten negativt för Näringsämnen om före-
slagna reningsåtgärder anläggs. 

Bly, kadmium och nickel klassas som prioriterade ämnen och krom 
som särskilt förorenande ämnen. Samtliga är klassade med god 
status för Mälaren – Prästfjärden. Samtliga av dessa ämnen har en 
observerad halt som ligger med god marginal under gränsvärdet. 
Efter exploatering med föreslagna reningsåtgärder beräknas även 
samtliga ämnen kunna minskas. Exploateringen bedöms därför inte 
påverka statusklassningen negativt för något av dessa ämnen på 
parameternivå. 
 
Olja, vilket är det enda av redovisade ämnen som beräknas öka i 
samband med exploateringen är inte statusklassificerat i VISS för 
Mälaren - Prästfjärden. Regelbundet underhåll föreslås för oljeav-
skiljare för att upprätthålla en god funktion. 
Planerad exploatering, tillsammans med föreslaget dagvattensy-
stem, bedöms ej påverka recipientens möjlighet att bibehålla god 
ekologiska status samt god kemisk status ytvattenstatus med un-
dantag för mindre stränga krav för kvicksilver och kvicksilverför-
eningar och bromerad difenyleter (PBDE). 
 

 

 

 



14(18) 
 

 Värme 
Håbo kommuns energi- och klimatstrategi: Fossilbränslefri kommun 
2050 innebär bland annat att  
1. Uppvärmning med direktel får endast ske om särskilda skäl före-
ligger. 
2. Förnybara energikällor skall användas framför fossila, där fjärr-
värme ej är möjligt eller kostnadseffektivt. 
3. Uppvärmning med jord-/ berg- eller sjövärmepump rekommende-
ras där så är lämpligt och kostnadseffektivt. Värmepumpen bör upp-
fylla Nuteks krav för klassning som el-effektiv. 

4. Vid användning av kaminer, pellets- eller vedpannor för primär 
uppvärmning, med ett vattenburet system, bör ackumulatortank in-
stalleras. Vid nyinstallation av kaminer, pellets- eller vedpannor för 
primär uppvärmning, med ett vattenburet system skall ackumulator-
tank installeras. 

El 

Befintlig bebyggelse är ansluten till det befintliga elnätet. En hög-
spänningskabel som ägs av E. on Elnät finns i området utmed be-
fintliga gator. Eventuell flytt av ledningar i området bekostas av den 
part som initierar flytten. 

Tele och data 
Befintlig bebyggelse är ansluten till det befintliga telenätet. Eventu-
ell anslutning är möjlig. Eventuell flytt av ledningar i området be-
kostas av den part som initierar flytten. 
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Administrativa frågor 

 

 

Konsekvenser av pla-
nens genomförande 

 

Genomförandetiden för planändringen är den samma som för gäl-
lande plan, dvs genomförandetiden löper till och med 2027-12-14. 

 
Planändringen innebär inga stora förändringar jämfört med gäl-
lande plan. 

Vid en etablering av industri ska skyddsavstånd enligt Boverkets 
Bättre plats för arbete tillämpas och riktlinjer för buller ska klaras 
gentemot bostäder utanför planområdet. 

Planområdet ligger i ett redan befintligt industriområde där på-
gående markanvändning och infrastruktur redan utgör en belastning. 
De förändringar som planändringen medför jämfört med gällande 
plan är små. Planens påverkan på hälsa, säkerhet, mark och vatten 
bedöms därför vara liten. 

Planändringens omfattning är begränsad och bedöms därför inte få 
betydande miljöpåverkan enligt redogörelsen på sidan 5. Under 
byggskedet kan tillfälliga störningar uppkomma. 

Risk för människors hälsa och säkerhet 
Tankstationer för metangasdrivna fordon är tillståndspliktiga enligt 
lagen (MSBFS 2020:1) om brandfarliga och explosiva varor. Till-
ståndet söks hos kommunen.  
Tankstationer för gasdrivna fordon byggs i Sverige enligt Energigas 
Sveriges Anvisningar för tankstationer, TSA 2020. Anvisningen är 
framtagen av fordonsbranschen och visar ett säkert sätt att bygga, 
driva och kontrollera tankstationer för gasdrivna fordon som uppfyl--
ler lagstiftningens krav. Anvisningen handlar bl. a. om säkerhetsav-
stånd till andra verksamheter, byggnader och platser där människor 
befinner sig. Syften med avstånden är att skydda anläggningen vid 
brand i omgivningen, samt skygga omgivningen vid ett gasläckage 
eller en brand i anläggningen. För anläggningen som är aktuell 
inom planområdet anger TSA 2020 ett avstånd om 12 meter mellan 
gaslager/cistern och byggnader i allmänhet.  Vid en olycka förvän-
tas inte någon spridning av antändbara koncentrationer förekomma 
utanför detta avstånd. Detta förutsätter att cisternerna innehåller 
under 100 kubik, för det aktuella planområdet innehåller cisternen 
89 kubik.  
För den aktuella stationen och dess cistern är det cirka 120 meter 
till närmsta bostad, cirka 70 meter till räddningstjänstens lokaler 
samt minst 20 meter till angränsande verksamheter. 
 På tabellen nedan går det att utläsa vilka olika riskavstånd TSA 
2020 anger för olika verksamheter, beroende på antal kubik cister-
nen innehåller.  
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Tabell 3. Minsta avstånd, enligt TSA 2020 

Mer detaljer kring avstånd mellan tankstationen och dess omgivning 
kommer att hanteras i den riskutredning som tas fram som en del av en 
tillståndsansökan enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. 

Mer om riskhantering vid den kommande stationen kan läsas om i den 
bilagda rapporten, riskPM. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

 

 

 

 

ORGANISATORISKA 
FRÅGOR 

 

Planförfarande Planen handläggs med standard planförfarande. 

Tidplan Samråddecember 2020 
Granskning- mars/april 2021 
Antagande - maj/juni 2021. 

Genomförandetid Genomförandetiden för planändringen är den samma som för gäl-
lande plan, dvs genomförandetiden löper till och med 2027-12-14. 

Ansvarsfördelning / 
huvudmannaskap 

 
Kommunen är huvudman för allmän plats.  

 Ansvar och kostnad för plangenomförandet regleras enligt exploate-
ringsavtal mellan exploatör och Håbo kommun. 

FASTIGHETSRÄTTS
LIGA FRÅGOR 

 

Fastighetsbildning, 
gemensamhetsan-
läggning 

Den enskilde fastighetsägaren ansvarar för eventuell fastighetsbild-
ning, samt tillhörande kostnader, som behövs för att genomföra pla-
nen. 

EKONOMISKA 
FRÅGOR 

 

Planekonomi Detaljplanen finansieras av exploatör genom planavtal. Planavgift 
ska inte tas ut vid bygglov. 

TEKNISKA FRÅGOR  

Tekniska  
utredningar 

 
Tillstånd 

En föroreningsberäkning har tagits fram inom området som planänd-
ringen avser. Gasum har även tagit fram ett enklare risk PM för sin 
etablering. 

Tankstationer för metangasdrivna fordon är tillståndspliktiga enligt 
lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Tillståndet 
söks hos kommunen.  

Avstånd mellan den aktuella tankstationen och dess omgivning 
kommer att hanteras detaljerat i den riskutredning som tas fram i 
samband med tillståndsansökan enligt lagen om brandfarliga och 
explosiva varor.  
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Bålsta i maj 2021 

Håbo kommun 

Planändringen är framtagen av Sarah Olsson, Norconsult AB, i samarbete med stadsarkitekt 
Klas Klasson.  

 

Anna Atterlöf   Klas Klasson 

Tf. Plan- och exploateringschef  Stadsarkitekt 

 



PM föroreningsberäkningar dagvatten - Västerskog 
2021-05-05 

Inledning 
För detaljplaneområdet Västerskogs industriområde planeras en ändring av detaljplanen inom 

fastigheten Bålsta 2:317. Ändringen gäller ett område om ca 0,8 ha strax sydväst om korsningen 

mellan Björnängsvägen och Kraftleden där det i nuläget är en grusad yta som används som 

uppställningsplats. Ändringen syftar till att möjliggöra en biogasstation inom fastigheten. 

Utredningsområdet omfattar det område som gäller av samrådshandling Ändring av detaljplan för nr 

395 Västerskogs industriområde, norra, Håbo kommun, Uppsala län, se gulmarkerat område i Figur 1. 

Norconsult har anlitats för att genomföra översiktliga föroreningsberäkningar för dagvatten för området 

som omfattas av ändringen, föreslå reningsåtgärder samt bedöma dess påverkan på 

miljökvalitetsnormer för ytvatten för mottagande recipient.   

 

Befintlig dagvattenhantering 
Dagvatten från planområdet avleds i västlig riktning längs Björnängsvägen via ett mindre dike längs 

planområdet med anslutning till dagvattenledning (grön streckad linje i Figur 1) och ut till ett dike 

väster om järnvägen. Därifrån avleds dagvattnet i sydlig riktning (blå linje i Figur 1) via en trumma med 

dimensioner 1,2–1,4 meter under Skörbyleden och vidare söderut till Bistaån som mynnar i 

Kalmarviken och recipienten Mälaren - Prästfjärden. 

 

 

Figur 1. Översikt befintliga markanvändning, avledning dagvatten (Källa: Lantmäteriet) 



Förutsättningar för infiltration 
Sveriges geologiska undersökning, SGU, tillhandhåller kartor som visar på vilken jordart det är yligt i 

marken (0,5 m djup). I Figur 2 visas en jordartskarta över området kring utredningsområdet vars 

avgränsning visas med svart streckad linje. Kartan visar på att större delen av det markerade området 

består av lera och delar av urberg och sandig morän. Detta innebär att infiltrationsmöjligheten inom 

området är begränsad. 

 

     

Figur 2. Jordartskarta 1:25 000 – 1:100 000. (Källa: SGU) 

 

Recipient 
År 2000 införde Europaparlamentet ramdirektivet för vatten (2000/60/EC), även kallat Vattendirektivet, 

med målsättningen att uppnå vattenkvalitet av god status inom hela EU. För att uppnå god 

vattenstatus sätts kvalitetsmål i form av s.k. Miljökvalitetsnormer (MKN) för vattenförekomster. 

I Sverige har Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna samt Havs- och vattenmyndigheten utarbetat 

MKN för de vattenförekomster som är definierade inom vattenförvaltningsarbetet. MKN uttrycker den 

ekologiska och kemiska kvalitet som ska ha uppnåtts vid en viss tidpunkt. Den tidigare målsättningen 

var att alla definierade vattenförekomster skulle ha uppnått en god kemisk och ekologisk status år 

2015. Detta har dock inte uppfyllts, varvid ytterligare åtgärder behövs i det fortsatta arbetet. Arbetet 

med vattenförvaltningen drivs i förvaltningscykler om sex år, vilket bland annat innebär att en ny 

statusklassning genomförs vart sjätte år. Den första cykeln avslutades år 2009, den följande år 2015 

och nästkommande cykel avslutas följaktligen år 2021. 

Recipient för planområdet är ytvattenförekomsten Mälaren - Prästfjärden, se Figur 3. 



 

Figur 3. Recipient Mälaren - Prästfjärden (Källa: VISS) 

 

Recipienten Mälaren – Prästfjärden är en ca 320 km2 stor sjö. Ekologisk status i recipienten är klassad 

som God enligt VISS. Kemisk status hos recipienten klassas som Uppnår ej god status. 

Utslagsgivande miljökonsekvenstyp för den ekologiska statusen är övergödning, som trots betydande 

påverkan får god status. Utslagsgivande för den kemiska statusen är förhöjda värden av kvicksilver, 

bromerad difenyleter (PBDE) och tributyltenn föreningar (TBT). Gränsvärdena för kvicksilver och 

PBDE överskrids i alla Sveriges undersökta ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten. 

Utsläpp av kvicksilver och PBDE har under lång tid skett i både Sverige och utomlands vilket lett till 

långväga luftburen spridning och storskalig atmosfärisk deposition av dessa ämnen. Gränsvärdet för 

TBT överskreds vid mätningar i sediment genomförda under perioden 2013–2018 men anses ha hög 

tillförlitlighet. (VISS, 2021)  

Diffusa källor – Urban markanvändning inklusive dagvatten bedöms ha en betydande påverkan på 

vattenförekomstens status. Motiveringen för bedömningen är att 20 procent av ett enskilt 

delavrinningsområde täcks av markklasserna ”tät stadsstruktur” och/eller ”handel, industri och militära 

områden” enligt en analys av marktäckedata. Dagvatten från denna typ av hårdgjorda ytor kan 

innehålla föroreningar som enskilt eller tillsammans med annan påverkan på vattenförekomsten kan 

utgöra en betydande påverkan på vattenförekomstens status. Ämnen som ofta förekommer i höga 

halter i dagvatten är främst PAH:er och metaller, som koppar, zink, bly och kadmium. Även betydande 

påverkan avseende totalfosfor antas föreligga för recipienten och utgår från vattenmyndighetens 

nationella analys genomförd 2018. Analysen baseras på antropogen belastning i förhållande till 

bakgrundsbelastning. (VISS, 2021) 

Kvalitetskraven för Mälaren – Prästfjärden är god ekologiska status samt god kemisk status 

ytvattenstatus med undantag för mindre stränga krav för kvicksilver och kvicksilverföreningar och 

bromerad difenyleter (PBDE).  

  



Föreslaget dagvattensystem 
För utredningsområdet föreslås att dagvattnet från hårdgjorda ytor avleds via oljeavskiljare till 

sedimentationsmagasin för fördröjning och rening. För ytterliga rening föreslås magasinets utlopp 

anslutas till ett makadamdike längs Björnängsvägen inom området med prickmark enligt plankartan. 

Makadamdiket ansluts till befintligt ledningsnät i västra delen av planområdet vid korsningen 

Björnängsvägen/Industrivägen. Figur 4 visar en översiktlig skiss på föreslagen dagvattenhantering.  

Fördröjningsbehovet samt placering av oljeavskiljare och sedimentationsmagasin fastställs i senare 

skede när områdets utformning fastställts samt dagvattenflöden och magasinsbehov beräknats. 

Sedimentationsmagasin har valts före magasin med filterkassett och makadammagasin då underhållet 

är enklare för sedimentationsmagasin samt att reningseffekten är relativt god ifall det dimensioneras 

korrekt. 

 

 

Figur 4. Översiktligt förslag på dagvattenhantering  

  



Principlösningar 
Nedan beskrivs översiktligt principlösningar för de föreslagna dagvattenanläggningarna oljeavskiljare, 

sedimentationsmagasin samt makadamdike.  

Oljeavskiljare 

Oljeavskiljare används primärt för att separera och avskilja olja, bensin och andra lätta vätskor från 

dagvatten och spillvatten. Oljeavskiljare används sällan som ensam lösning för rening av dagvatten 

utan som komplement när risk finns för tillfälliga, lite större utsläpp av olja. Separeringen sker genom 

att oljan flyter upp och lägger sig som ett lager på vattenytan då densiteten hos olja är lägre än hos 

vattnet, se Figur 5. En skärm hindrar oljan från att nå utloppet. På så sätt avskiljs oljan från resten av 

dagvattnet. 

 

 

Figur 5. Principskisser för två typer av oljeavskiljare. (Källa: Stockholm stad) 

 

Sedimentationsmagasin 

Då tillgänglig yta för öppna dagvattendammar inte finns kan sedimentationsmagasin vara ett alternativ. 

Dessa utgörs ofta av gjutna bassänger som lokaliseras under mark. De kan dimensioneras för 

genomströmning eller satsvis behandling. De utnyttjas för olje- och slamavskiljning samt för fördröjning 

av flöden. Principskisser på sedimentationsmagasin visas i Figur 6. 

 

 

Figur 6. Principskisser av sedimentationsmagasin (Källa: Blecken, 2019) 

 

Avskiljningen av suspenderat material i befintliga avsättningsmagasin där utvärdering gjorts är 

generellt god (över 90 %) och då mycket av metaller och PAH:er är partikelbundet blir avskiljningen av 

dessa generellt även god. Avskiljningen av näringsämnen och lösta föroreningar är dock generellt 

sämre.  



Makadamdike 

Ett makadamdike är ett dike fyllt med makadam som kan fördröja och bidra till rening av dagvatten. 

Makadamdiken anläggs ofta i anslutning till gator och vägar. Fördröjningsvolymen skapas av 

porvolymen i fyllnadsmassorna och i bottnen anläggs ofta en dräneringsledning som kan anslutas till 

dagvattennätet. Avskiljning av föroreningar sker främst via sedimentation. Figur 7 redovisar en 

principskiss över ett makadamdike.  

 

 

Figur 7. Principskiss makadamdike (Illustration: WRS) 

 

Dagvattenföroreningar 
Inom fastigheten som planeras för biogasstation finns inga befintliga reningsanläggningar för 

dagvatten. I nuläget avleds dagvattnet som uppstår inom området ytledes eller via ledning till diket på 

motsatt sida järnvägen och vidare ut till recipient utan någon rening av dagvattnet. Detta innebär en 

föroreningstransport av bl.a. näringsämnen, metaller och oljor till Mälaren - Prästfjärden. 

 

Verktyget StormTac har använts för att beräkna föroreningsbelastningen för utredningsområdet samt 

rening av dagvattnet i olika dagvattenanläggningar. I StormTac används schablonvärden för 

koncentrationer av olika föroreningar. Schablonvärdena är baserade på markanvändningstyp och är i 

första hand framtagna med hjälp av serier med flödesproportionell provtagning, i vissa fall används 

dock även enskilda provtagningar. Mätningarna är till stor del från svenska förhållanden men vissa 

mätserier är även från andra länder. De värden som StormTac anger är ett viktat standardvärde 

baserat på deras litteraturstudier. Det är alltså varken ett medel- eller medianvärde och innehar stora 

osäkerheter. Området är grusbelagt och används i dagsläget som uppställningsplats för fordon. För 

befintlig situation användes schablonhalter för grusyta (50 %) samt parkering där 

avrinningskoefficienten justerats för att motsvara grus (50 %). För framtida situation används 

schablonerna för gräsyta (20%), asfaltsyta (20%), väg (40%, 100 ÅDT) och bensinmack (20%). 

Årsmedelflödet är baserat på en nederbördsmängd på 532 mm/år (SMHI, station Enköping) 

multiplicerat med en korrektionsfaktor på 1,1. 

I tabell 1 redovisas beräknade halter och mängder av dagvattenföroreningar för den befintliga och 

planerade bebyggelsen inom utredningsområdet, före respektive efter rening av dagvattnet via 

oljeavskljare, sedmientationsmagasin samt makadamdike (presenterade i avsnitt Föreslaget 

dagvattensystem). För respektive anläggning har föroreningsberäkningarna gjorts utifrån att underhåll 

sker med rekommenderad frekvens. De värden som överskriver befintliga nivåer är markerade med 

rött.  



Tabell 1. Beräknad föroreningsbelastning. Värden som överskrider befintlig värden är markerade med rött.   

 Föroreningskoncentrationer (µg/l) Föroreningsmängder (kg/år) 

Ämne Befintliga  
Framtida före 

rening  

Framtida efter 

rening  
Befintliga  

Framtida före 

rening 

Framtida efter 

rening 

P 79 110 18 0,18 0,38 0,06 

N 2 000 1 600 610 4,4 5,4 2,1 

Pb 14 13 0,66 0,03 0,05 0,01 

Cu 23 22 2,2 0,051 0,073 0,007 

Zn 76 36 2,8 0,17 0,12 0,01 

Cd 0,24 0,63 0,044 0,001 0,002 >0,000 

Cr 6,9 5,4 0,68 0,015 0,018 0,002 

Ni 6,8 4,5 0,69 0,015 0,015 0,002 

Hg 0,043 0,059 0,010 >0,000 >0,000 >0,000 

SS 65 000 50 000 4 400 140 170 15 

Olja 390 740 37 0,86 2,5 0,12 

PAH16 2,2 0,45 0,063 0,005 0,002 >0,000 

BaP 0,030 0,023 0,004 >0,000 >0,000 >0,000 

 

 

Enligt tabell 1 beräknas föroreningsbelastningen för framtida situation från utredningsområdet, efter 

rening via oljeavskiljare, sedimentationsmagasin och makadamdike, att minska i halt för samtliga 

ämnen. Även mängden efter rening i föreslagna system minskar för samtliga ämnen med undantag av 

olja där en ökning på ca 0,4 kg/år beräknas.  

Minskningen av halter och mängder beror främst på att dagvatten från området, som används som 

uppställningsplats, i befintlig situation är orenat. Rening föreslås efter exploatering ske i tre steg vilket 

då bidrar med mer rening av dagvatten än före exploateringen.  

  



Utredningsområdets påverkan på recipientens status 
Utslagsgivande för den goda ekologiska statusen i Mälaren – Prästfjärden är miljö-konsekvenstyp 

övergödning, som trots betydande påverkan får god status. Den fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorn 

Näringsämnen är klassad med god status och har en ekologisk kvot på 0,56 (VISS, 2021). För att 

statusklassningen ska riskera att sänkas till måttlig status för näringsämnen behöver den ekologiska 

kvoten understiga 0,5 (Havs- och vattenmyndigheten, 2019). Se klassning utifrån numeriskt värde hos 

ekologisk kvot i Tabell 2. 

 

Tabell 2. Statusklassificering av tot-P i sjöar. 

Status Numeriskt värde 

Hög status >0,7 

God status 0,5 – 0,7 

Måttlig status 0,3 – 0,5 

Otillfredsställande status 0,2 – 0,3 

Dålig status <0,2 

 

Utan reningsåtgärder beräknas en ökning av mängden fosfor med ca 2 kg per år. Med föreslagna 

reningsåtgärder beräknas dock fosformängden kunna sänkas och exploateringen bedöms därför inte 

påverka den ekologiska kvoten negativt för Näringsämnen om föreslagna reningsåtgärder anläggs.  

Bly, kadmium och nickel klassas som prioriterade ämnen och krom som särskilt förorenande ämnen. 

Samtliga är klassade med god status för Mälaren – Prästfjärden. Samtliga av dessa ämnen har en 

observerad halt som ligger med god marginal under gränsvärdet. Efter exploatering med föreslagna 

reningsåtgärder beräknas även samtliga ämnen kunna minskas. Exploateringen bedöms därför inte 

påverka statusklassningen negativt för något av dessa ämnen på parameternivå. 

Olja, vilket är det enda av redovisade ämnen som beräknas öka i samband med exploateringen är inte 

statusklassificerat i VISS för Mälaren - Prästfjärden. Regelbundet underhåll föreslås för oljeavskiljare 

för att upprätthålla en god funktion.  

Planerad exploatering, tillsammans med föreslaget dagvattensystem, bedöms ej påverka recipientens 

möjlighet att bibehålla god ekologiska status samt god kemisk status ytvattenstatus med undantag för 

mindre stränga krav för kvicksilver och kvicksilverföreningar och bromerad difenyleter (PBDE). 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-31 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 154 Dnr 2019/00126 

Ägarbyte, Exploatering, Björkvallen 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner att genomförandeavtalet för del av

Björkvallen med Solfältet Fastighets AB överlåts till H3 Förvaltning 1 AB

(559279-7095).

2. Kommunfullmäktige beslutar att beslutet skall kompletteras med

ekonomisk säkerhet för kommunens kommande exploateringskostnader och

övriga eventuellt tillkommande kostnader för kommunen.

Sammanfattning 

Kommunen har i detaljplanen 424 Björkvallen två exploatörer. En av 

exploatörerna är Solfältet Fastighets AB som ägs av dotterbolaget Index 

Projekt AB och Suv Balearerna AB.  Båda företagen säljer nu sitt innehav 

av aktier i Solfältet Fastighets AB till H3 Förvaltning 1 AB, som blir ensam 

ägare till Solfältet Fastighets AB som äger genomförandeavtalet. 

Till Aktieöverlåtelseavtalet finns en moderbolagsborgen där Hansson Hus 

AB (559272-4719) och Ståhl & Ståhl i Ulricehamn AB (559203-3608) går i 

borgen för H3 Förvaltning 1 AB. 

Index Projekt AB och Suv Balearerna AB vill nu sälja sina aktier i bolaget 

Solfältet Fastighets AB, men försäljningen är inget värt om inte 

genomförandeavtalet med Kommunen följer med till de nya ägarna. 

Kommunen bestämmer om genomförandeavtalet kan överlåtas till annan 

part.  

Köparen är H3 Förvaltning 1 AB som i sin tur ägs av Hanssons Hus AB) 

och Ståhl & Ståhl i Ulricehamn AB. Bolaget är relativt nytt men koncernen 

har mångårig erfarenhet av fastighets- och byggbranschen. Det är en 

koncern som vill bygga och förvalta fastigheter långsiktigt. Deras 

årsredovisning bifogas. 

Berörd del av detaljplanen är området för flerbostadshus i norra delen mot 

kulturhuset. Hur säkrar vi att kommunen får de pengar som krävs för att 

bygga ut allmänna anläggningar? 

I Genomförandeavtalet är båda parter överens om att pantbrev, som är värda 

lika mycket som kostnaderna för de allmänna anläggningarna, ska lämnas in 

till kommunen när fastighetsbildningen skett. Kommunens projektledare för 

genomförandet bevakar denna fråga.  

Ärende 9
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 Sammanträdesdatum  

 2021-05-31  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsunderlag 

KSAU 2021-05-17 § 123 

Tjänsteskrivelse 

Genomförandeavtal för Björkvallen med överlåtelse av mark 

ÅR 2020 Ståhl och Ståhl i Ulricehamn AB Årsredovisning 

Hanssons Hus AB Årsredovisning 2020 

Ståhl & Ståhl i Ulricehamn AB Företagspresentation 

Protokollsutdrag 2019-12-09 § 180 Exploatering, Björkvallen 

Aktieöverlåtelseavtal mellan köpare och säljare 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att beslutet skall kompletteras med ekonomisk 

säkerhet för kommunens kommande exploateringskostnader och övriga 

eventuellt tillkommande kostnader för kommunen.  

Thomas Moore (SD) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) yrkande.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 

arbetsutskottets förslag till beslut med tillägg från Owe Fröjd (Båp) och 

finner att så sker.  

______________ 

 
 
 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-17 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 123 Dnr 2019/00126 

Ägarbyte, Exploatering, Björkvallen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner att genomförandeavtalet för del av

Björkvallen med Solfältet Fastighets AB överlåts till H3 Förvaltning 1 AB

(559279-7095).

Sammanfattning 

Kommunen har i detaljplanen 424 Björkvallen två exploatörer. En av 

exploatörerna är Solfältet Fastighets AB som ägs av dotterbolaget Index 

Projekt AB och Suv Balearerna AB.  Båda företagen säljer nu sitt innehav 

av aktier i Solfältet Fastighets AB till H3 Förvaltning 1 AB, som blir ensam 

ägare till Solfältet Fastighets AB som äger genomförandeavtalet. 

Till Aktieöverlåtelseavtalet finns en moderbolagsborgen där Hansson Hus 

AB (559272-4719) och Ståhl & Ståhl i Ulricehamn AB (559203-3608) går i 

borgen för H3 Förvaltning 1 AB. 

Index Projekt AB och Suv Balearerna AB vill nu sälja sina aktier i bolaget 

Solfältet Fastighets AB, men försäljningen är inget värt om inte 

genomförandeavtalet med Kommunen följer med till de nya ägarna. 

Kommunen bestämmer om genomförandeavtalet kan överlåtas till annan 

part.  

Köparen är H3 Förvaltning 1 AB som i sin tur ägs av Hanssons Hus AB) 

och Ståhl & Ståhl i Ulricehamn AB. Bolaget är relativt nytt men koncernen 

har mångårig erfarenhet av fastighets- och byggbranschen. Det är en 

koncern som vill bygga och förvalta fastigheter långsiktigt. Deras 

årsredovisning bifogas. 

Berörd del av detaljplanen är området för flerbostadshus i norra delen mot 

kulturhuset. Hur säkrar vi att kommunen får de pengar som krävs för att 

bygga ut allmänna anläggningar? 

I Genomförandeavtalet är båda parter överens om att pantbrev, som är värda 

lika mycket som kostnaderna för de allmänna anläggningarna, ska lämnas in 

till kommunen när fastighetsbildningen skett. Kommunens projektledare för 

genomförandet bevakar denna fråga.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Genomförandeavtal för Björkvallen med överlåtelse av mark 

ÅR 2020 Ståhl och Ståhl i Ulricehamn AB Årsredovisning 

Hanssons Hus AB Årsredovisning 2020 

Ståhl & Ståhl i Ulricehamn AB Företagspresentation 
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Protokollsutdrag 2019-12-09 § 180 Exploatering, Björkvallen 

Aktieöverlåtelseavtal mellan köpare och säljare 

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 

förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

 
 

 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2021-04-27 KS 2019/00126 nr 101279 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och exploateringsavdelningen 
Katarina Grunander 
0171- 525 00 
plan@habo.se 

 

Överlåtelse av genomförandeavtal mellan exploatörer i Dpl 424, 
Bålsta 2:69 m. fl. Björkvallen 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige godkänner att genomförandeavtalet för del av 

Björkvallen med Solfältet Fastighets AB överlåts till H3 Förvaltning 1 

AB (559279-7095).   

 

Sammanfattning 

Kommunen har i detaljplanen 424 Björkvallen två exploatörer. En av 

exploatörerna är Solfältet Fastighets AB som ägs av dotterbolaget Index 

Projekt AB och Suv Balearerna AB.  Båda företagen säljer nu sitt innehav 

av aktier i Solfältet Fastighets AB till H3 Förvaltning 1 AB, som blir ensam 

ägare till Solfältet Fastighets AB som äger genomförandeavtalet. 

Till Aktieöverlåtelseavtalet finns en moderbolagsborgen där Hansson Hus 

AB (559272-4719) och Ståhl & Ståhl i Ulricehamn AB (559203-3608) går i 

borgen för H3 Förvaltning 1 AB. 

Index Projekt AB och Suv Balearerna AB vill nu sälja sina aktier i bolaget 

Solfältet Fastighets AB, men försäljningen är inget värt om inte 

genomförandeavtalet med Kommunen följer med till de nya ägarna. 

Kommunen bestämmer om genomförandeavtalet kan överlåtas till annan 

part.  

Köparen är H3 Förvaltning 1 AB som i sin tur ägs av Hanssons Hus AB) och 

Ståhl & Ståhl i Ulricehamn AB. Bolaget är relativt nytt men koncernen har 

mångårig erfarenhet av fastighets- och byggbranschen. Det är en koncern 

som vill bygga och förvalta fastigheter långsiktigt. Deras årsredovisning 

bifogas. 

Berörd del av detaljplanen är området för flerbostadshus i norra delen mot 

kulturhuset. Hur säkrar vi att kommunen får de pengar som krävs för att 

bygga ut allmänna anläggningar? 

I Genomförandeavtalet är båda parter överens om att pantbrev, som är värda 

lika mycket som kostnaderna för de allmänna anläggningarna, ska lämnas in 

till kommunen när fastighetsbildningen skett. Kommunens projektledare för 

genomförandet bevakar denna fråga. 

 
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2021-04-27 KS 2019/00126 nr 101279 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

I genomförandeavtalet finns det skrivet, oaktat vem som är motpart, att 

kommunen ska få säkerhet i form av pantbrev. Pantbreven säkrar 

kommunens kostnader för utbyggnation av allmänna anläggningar. Därför 

är kommunen ekonomiskt säkrad och det finns möjlighet att överlåta 

genomförandeavtalet. 

Barnperspektivet 

Barnperspektivet berörs inte i detta ärende. 

Näringslivsperspektivet 

När en aktör inte kan fullfölja sitt avtal behöver vi vara flexibla och stötta en 

konstruktiv lösning tillsammans med aktören. Denna överlåtelse av 

genomförande avtalet är en del av ett gott företagsklimat i Håbo. 

Uppföljning 

Ärendet är inte aktuellt för uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– Genomförandeavtal för Björkvallen med överlåtelse av mark 

– ÅR 2020 Ståhl och Ståhl i Ulricehamn AB Årsredovisning 

– Hanssons Hus AB Årsredovisning 2020 

– Ståhl & Ståhl i Ulricehamn AB Företagspresentation 

– Protokollsutdrag 2019-12-09 § 180 Exploatering, Björkvallen 

– Aktieöverlåtelseavtal mellan köpare och säljare 

 

Beslut skickas till 

Plan- och exploateringsavdelningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2019-12-09  

Kommunfullmäktige  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 180 Dnr 2019/00126  

Exploatering, Björkvallen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen kan ingå följande genomfö-

randeavtal mellan Håbo kommun och BoKlok Mark och Exploatering AB 

(556979-7516) med tillhörande avtal om överlåtelse av kommunalägd mark, 

se avtalsbilaga 3. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen kan ingå följande genomfö-

randeavtal mellan Håbo kommun och Solfältet Fastighets AB (556705-

5529) med tillhörande avtal om överlåtelse av kommunalägd mark, se av-

talsbilaga 3, samt tillhörande överenskommelse om fastighetsreglering, se 

avtalsbilaga 4.  

Sammanfattning  

Syftet med de genomförandeavtal som har upprättats är att reglera och ge-

nomföra planerad utbyggnad av radhus och flerbostadshus i enlighet med 

framarbetat förslag till detaljplan för del av Bålsta 2:69 med flera, Björkval-

len. 

Kommunen ska svara för en del av utbyggnaden av allmänna anläggningar 

inom planområdet. Exploatörerna kommer att stå för utbyggnaden av all-

männa anläggningar inom exploateringsområdet. En enkel kostnadsupp-

skattning har gjorts. Kostnader bedöms uppgå till ca 29,7 mkr. 

Kommunens intäkter för markförsäljning till BoKlok Mark och Exploate-

ring AB och Solfältet Fastighets AB uppgår till ca 11,3 mkr.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-11-25 § 254 

Protokollsutdrag KSAU 2019-11-11 § 202 

Tjänsteskrivelse 

Genomförandeavtal med tillhörande bilagor 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att kommunstyrelsens förslag till beslut ska avslås.  

Michael Rubbestad (SD) yrkar att kommunstyrelsens förslag till beslut ska 

avslås.  

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller eller 

avslår kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäk-

tige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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 Sammanträdesdatum  
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Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för att bifalla 

kommunstyrelsens förslag och nej-röst för att avslå detsamma.  

Ja-röst lämnas av: Björn Erling (M), Per–Arne Öhman (M), Ulf Winberg 

(M), Carl–Johan Torstensson (M), Nils–Åke Mårheden (M), Bo Johnsson 

(M), Björn Hedö (M), Per Widén (C) 

Helene Zeland Bodin (C), Gunilla Alm (L), Kjell Dufvenberg (L), Fred 

Rydberg (KD), Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene Cranser 

(S), Lars–Göran Bromander (S), Inger Wallin (S), Sven Erkert (S), Eva 

Staake (S), Sven–Olov Dväring (S), Maria Annell (S), Peter Kilger (M), 

Lisbeth Bolin (C), Christian Nordberg (MP), Antonio Lopez (S), Shiva 

Samadi (S) 

Nej-röst lämnas av: Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman 

(Båp), Robin Jande (V), Michael Rubbestad (SD), Anders Ekelöf (SD), 

Ann–Sofie Borg (SD), Thomas Moore (SD), Erik Nylén (SD), Carol Lun-

dahl Moore (SD), Zinaida Belonoshko (SD), Tiina Fransson (SD), Maria 

Kolak Lundeqvist (V) 

Liselotte Grahn Elg (M) och Tommy Rosenkvist (M) avstår 

Med 26 ja-röster, 13 nej-röster och 2 som avstår bifaller kommunfullmäk-

tige kommunstyrelsens förslag till beslut.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen 

Teknisk förvaltningen 

Bygg- och miljöförvaltningen 

 

 

 























































































































Hanssons 
Hus

ÅRS- & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020

Historiska händelser, tankar för framtiden och 
vår vision för verksamheterna inom koncernen.
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DRABANTEN
Livsstilsboendet i framkant – med närhet till allt

I direkt anslutning till Väsby Centrum finner du livsstilsboendet Drabanten. 
Tillsammans med Silver Life bygger Sveafastigheter 157 lägenheter i blandade 

boendeformer: hyresrätter, bostadsrätter och vårdboende. Restaurang, reception, 
gym och relaxavdelning. Drabanten är den nya tidens äldreboendeform. I husens 

bottenvåningar skapas möten och tid för avslappning. På den grönskande privata 
gården blir umgänget både enkelt och tryggt. I Drabanten kombinerar du den 

privata sfären med en möjlighet att bjuda hem vänner och grannar, samtidigt som 
affärer och service ligger bara ett stenkast bort.

Hanssons Hus Entreprenad AB ( även kallat H2 ) bildades 2015 och utför större 

bostadsprojekt, vårdboenden och lokalanpassningar från Uppsala i norr till 

Skåne i söder. Huvudparten av projekten produceras med prefabricerade 

betongelement, där byggtekniken anpassas till respektive projekt och till de 

specifika arkitektoniska utmaningarna. Våra kunder är olika fastighetsbolag.

Företaget har sitt säte i Ulricehamn.

Års- & Hållbarhetsredovisning 2020



RIKARD HANSSON
Verkställande direktör

Vi ser tillbaka på ett väldigt speciellt år där vi som bolag trots 
pandemin kunnat fortsätta vår tillväxtresa. Vi är ett starkt lag med 
stort engagemang vilket resulterar i en väldigt positiv framtidstro.

VI ÄR ETT BOLAG SOM GÄRNA IFRÅGASÄTTER DE GAMLA 
STANDARDERNA i branschen och utmanar de stora bolagen om 
hur man kan effektivisera branschen. Detta skapar värden för 
både oss och våra kunder men även våra samarbetspartners. 
2020 har varit ett speciellt bevis på att vår affärsmodell fungerar 
även i rådande världsläge. Vi har under året färdigställt 697 
lägenheter och produktionsstartat 533 lägenheter. Vid årets 
utgång hade vi 1108 lägenheter i pågående produktion och 1200 
lägenheter under projektering. Orderstocken uppgick till 3 100 
mkr vid årets utgång. Detta år har varit intressant, de kommande 
åren kommer bli bättre!

VI ÄR ÖDMJUKA INFÖR VÅRT UPPDRAG för rationellt och effektivt 
byggande och ser att vi verkligen kan skapa mervärden åt alla 
inblandade vilket är väldigt inspirerande för oss som bolag. 
Utifrån detta så ser jag positivt på framtiden och våra kommande 
år inom branschen. Det råder en bostadsbrist i landet som vi 
behöver lösa gemensamt och det gör man enbart via samarbeten 
och nytänkande. Under 2020 har vi ökat vår omsättning med 39%, 
Vi omsatte 917 mkr (660 mkr) och resultatet före finansiella poster 
uppgår till 135 mkr (98 mkr).

H2 VÄXER OCH BLIR EN KONCERN. Från 2021 blir vi officiellt en 
koncern och en ny organisationsstruktur tar form. Hanssons Hus 
Entreprenad AB förvärvas till 100% av Hanssons Hus AB som är ny 
koncernmoder för Hanssons Hus Entreprenad AB och dess 
systerbolag Hanssons Hus Holding AB och det delägda fastig-
hetsbolaget H3 Förvaltning i Ulricehamn AB inkl. dess dotterbo-
lag. Koncernen har tre ben; Entreprenad, fastighetsutveckling och 
förvaltning. Det innebär nya möjligheter för oss då vi kan utveckla 
vår affärsidé ytterligare och vara med att bygga och förädla 

Vår vision tar fart, 
även i motvind!

projekt i egen regi.  Vi har ett stabilt kassaflöde och stark kassa. 
Internt i koncernen kommer vi kunna utveckla vår verksamhet 
ytterligare ett par nivåer de kommande åren.

VI HAR DRIFTSATT VÅRT UTÖKADE KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM för 
att säkerställa att vi lever upp till våra internt högt ställda krav. Vi ser 
att vi har ytterligare förbättringspotential inom hållbarhet och miljö 
och vi kommer lägga stort fokus på det även under 2021.

UNDER ÅRET SÅ HAR VI HAR STARTAT VÅRT HÅLLBARHETSARBETE PÅ 
ALLVAR och redovisar vår första egna hållbarhetsrapport för 2020. Vi 
ser det som ytterligare ett verktyg för att vässa vår konkurrenskraft 
och ta vårt ansvar och bidra med något positivt till vår omvärld där vi 
kan kommunicera hur vi effektiviserar ett byggprojekt på ett 
hållbart sätt. 

PERSONALEN VÄXER I SINA ROLLER och vi har rekryterat externt inom 
alla avdelningar men även sett vilka kvalitéer vi har internt när 
medarbetare klivet upp från sin tidigare roll och stärkt upp organi-
sationen med både lagkänsla och erfarenhet av H2s arbetsmetoder.

VÅRT NYA HUVUDKONTOR STÅR KLART! Under året har vi även 
renoverat en Q-märkt fastighet i Ulricehamn från 1898 på 1400m2 
som ägs av H2 och sedan mars 2021 är vårt nya huvudkontor. 
Resultatet är fantastiskt och ett exempelt på vår styrka även inom 
ROT.

JAG VILL VERKLIGEN GE ALL PERSONAL EN STOR ELOGE för årets 
insats och engagemang som varit allt annat än normalt, personalen 
på H2 är en av nycklarna till att vi kommit så långt som vi gjort på 
vår resa. 

Jag är otroligt stolt om vad vi har åstadkommit i år,
och vad som komma skall!
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året 2020
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Det är nya tider för 
världen vi lever i.

H2 är en del av omvärlden och då är det viktigt att vi ständigt 

håller oss à jour och fångar upp det som och vi påverkar, och 

påverkas av. Att ständigt identifiera risker och möjligheter är 

en del av vår vardag och vi är inte rädda för att förändras, 

eller att ta nya initiativ!

I BYGGBRANSCHEN HÄNDER DET MYCKET. Vi bygger som 

aldrig förr och enligt Boverkets prognos för 2018–2027 är det 

beräknade behovet 64 000 nya bostäder per år. Industrin 

bidrar till cirka 550 000 förvärvsarbeten, och har en stor 

påverkan på den svenska ekonomin då branschen omsätter 

över 1 100 miljarder kronor1. Samtidigt ökar också branschens 

påverkan på klimatet och 21 % av Sveriges CO2 utsläpp 

kommer ifrån byggbranschen, i tillägg står branschen för 33 

% av energianvändningen och 35 % av det totala avfallet2. Vi 

ser också att jämställdhet, icke-diskriminering och att arbeta 

för att få en schysst byggbransch, är viktiga frågor, vilket vi 

behöver fokusera mer på.

VI SER EN ÖKAD MEDVETENHET I SAMHÄLLET i stort och 

hållbarhetsfrågorna är på tapeten hos oss alla på ett eller 

annat sätt. I Norden har det sats upp ambitiösa mål, och 

Sverige vill vara ledande i omställningen i det globala arbetet 

med agenda 2030. Att jobba efter de globala 

hållbarhetsmålen ser vi på H2 som en möjlighet då det 

hjälper oss att hålla styrning i rätt riktning, och samtidigt så 

hjälper till att adressera de risker vi står inför idag och som 

kan komma att beröra oss i framtiden. Andra betydande 

samhällsförändringar är att hållbarhetskraven på 

upphandlingar ökar, och att vi större utsträckning jobbar 

enligt, eller certifierar våra projekt. 

Det som också påverkar oss är den nya 

klimatdeklarationslagen som antas att träda i kraft i januari 

år 2022, där all nybyggnation ska redovisa sin klimatpåverkan 

utifrån ett livscykelperspektiv. Detta blir en möjlighet för att 

få en mer enhetlighet sätt att mäta klimatpåverkan på 

material och transporter. 

Den nya avfallsslagen som börjar att gälla i augusti 2020 

kommer också att påverka oss i den grad då vi inte har 

sorterat plast förut, men vi ser att detta kommer att leda till 

en ökad sorteringsgrad och ge oss nya insikter i hur vi kan 

minimera vår plastförbrukning.

BRANSCHORGANISATIONER SOM BYGGFÖRETAGEN sätter 

ambitiösa mål om fossilfri bygg-och anläggningssektor till 

2045, och för att nå dit krävs omställningar inom alla våra 

områden där vi belastar klimatet. Energieffektivisering, 

resurseffektiva material, cirkulära processer, återbruk och 

återvinning av material är bara några av de områden där vi 

kommer att behöva hitta kvalitativa och snabba lösningar på, 

då både nya riktlinjer, uppdaterade och nya lagar samt 

upphandlingskrav är med stor sannolikhet att vänta, och vi 

står redo! 

PÅ LÄNGRE SIKT SÅ SER VI BARA MÅNGA MÖJLIGHETER! Vi har 

en fortsatt stabil orderingång med mycket förfrågningar från 

större fastighetsutvecklare, och H2 kommer också att 

utvecklas och växa till en koncern under 2021, vilket kommer 

att bidra till att utveckla vår affärsidé mot entreprenad, 

fastighetsutveckling och  fastighetsförvaltning. 

Plusenergihuset Kv. Neptun framför det 

tidigare ångkraftverket i Västerås.
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A�ärsmässighet
med långsiktigt
hållbara projekt

 och relationer
Vår affärsidé är enkel: Tillsammans skall vi skapa varaktiga 

värden och sätta tydliga spår. I allt vi gör.

Detta gör vi genom att hela tiden sträva efter totalkvalitet, 

från start till mål genom alla led i organisationen.

Resultatet att vi kommer att vara den totalentreprenör 

som våra beställare vill återkomma till.

VÅR AFFÄRSIDÉ

Fruängen, Enköping. Ett pilotprojekt för vårt mest hållbara konstruktionsskoncept
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→ Vi ska erbjuda och efterlämna projekt med nya och

    hållbara lösningar som har en hög kvalitet.

→ Vi ska ha engagerad, kunnig och välmående personal, som känner 

    att vi är arbetsgivare med schyssta villkor och högt i tak.

→ Vi ska ha säkra arbetsplatser för alla som vistas i och

    omkring det området som vi verkar i.

→ Vi ska vara resurseffektiva och minska vår CO2-påverkan i alla

    led av vår värdekedja; från planprocess, bygglov, projektering,    

    produktion, överlämning och förvaltning

Florahuset i Midsommarkransen, nominerat till årets hus 2020.

Vi ska vara felfria 
och leverera 

totalkvalitet från 
start till mål i hela 

vår värdekedja

VÅR VISION
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VÅR AFFÄRSMODELL & ORGANISATION

Att få en splittrad och riskfylld bransch att samverka och tillsammans 

utveckla samhället genom ett orienterat, hållbart och effektivare 

arbetssätt. Bättre för var gång!  Genom att alla våra avdelningar i 

verksamheten beaktar samma mål; Totalkvalitet med hållbara 

lösningar som är ekonomiskt försvarbara och socialt ansvarsfulla.

Alla avdelningar är starka i sig, och genom att samarbeta med 

varandra når vi nästa nivå. Det ger våra kunder en unik produkt med 

hög kvalitet ihop med en bra relation för många år framåt.

VERKSTÄLLANDE
DIREKTÖR

IT / UTVECKLING HR

EKONOMI

INKÖP

PRODUKTION
SYD / VÄST

PRODUKTION
NORD / ÖST

HÅLLBARHET / 
EFTERMARKNAD

SYSTEM / KVALITET
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Moment som 
skapar mervärde

4. EFTERMARKNAD
Vi påverkar byggnadens livslängd 

genom att ge informativ och tydlig 

information om förvaltning. 

3. PRODUKTION
Vi har en betydande påverkan 

beroende på mängden och 

typen av material och energi 

vi använder. Vi påverkar också 

transporter, avfall, samt 

arbetsmiljö och vårt 

lokalsamhälle.

2. PROJEKTERING
Tillsammans med beställaren 

kan vi till viss del påverka 

materialval. Vi påverkar vilka 

leverantörer vi väljer, och hur vi 

säkrar våra leverantörskedjor

1. PLANPROCESS
Det är i tidigt skede man kan 

analysera genomförandet i 

översiktsplaner, då kan vi på ett 

resurseffektivt sätt skapa rätt 

förutsättningar för byggnationen. 

VÅR VÄRDEKEDJA
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APELVÄGEN Älta Kostnadseffektiva hyresrätter i Nacka 30 st

BIKARBONATET Hökarängen Hyresrätter i punkthus väl anpassat till befintlig bebyggelse 107 st

BJÖRNVÄGEN Älta LSS-Boende i Nacka 7 st

CYKELKUNGEN Uppsala Energieffektiva lägenheter med p-tal noll 99 st

DOMHERREN Ulricehamn Huvudkontor i tidigare tingshus från sekelskiftet 

DRABANTEN Upplands-Väsby Ikon i området, vårdboende, hyresrätter och bostadsrätter 167 st

FLATÅS ALLÉER Göteborg Hyresrätter, BmSS-boende och förskola 194 st

FLORAHUSET Stockholm Exklusiva bostadsrätter i Midsommarkransen 37 st

FRUÄNGEN Enköping Pilotprojekt för kostnadsoptimerade hyresrätter och förskola 74 st

KUNG OSKAR KV. B Malmö Exklusiva bostadsrätter intill Lunds centralstation 85 st

MYNTET Göteborg Små yteffektiva lägenheter i Högsbo 149 st

NYA GATAN Nacka Hög arkitektonisk utformning och 3 våningar p-garage 189 st

RUDBECKIA Uppsala Kollektivboende mixat med hyresrätter 75 st

BARKABY SIX Järfälla Hyresrätter med underliggande garage 167 st

SOLKVARTERET Malmö Energieffektiva bostäder i Limhamn 85 st

SVANEN Uppsala Stommontage på entreprenad 60 st

ÖSB2 Uppsala Miljöbyggnad silver med innovativa energilösningar såsom avloppsväxlare 132 st

Produktion 
under 2020

RUDBECKIA

FLORAHUSET
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Ett nytt landmärke i Nacka Stad, som med sin karaktäristiskt 

oregelbundna silhuett blir en symbol för den växande 

storstadsregionen.

Kvarteret kommer att rymma en blandning av verksamheter i 

hjärtat av den nya kollektivtrafiknoden, mitt på 

tunnelbanestationen i Nacka Stads nya centrum. Discus planeras till 

omkring 30 våningar och kommer att rymma 400 lägenheter av 

olika storlekar med varierande upplåtelseformer, samt olika typer av 

verksamheter, vilket gör kvarteret till en aktiv och levande plats.

DISCUS Nacka Stad

Framtida
Projekt
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Kv Hovslagaren ingår i ett större 

utvecklingsområde för Enköpings 

hamn. Den nya bebyggelsen i 

kvarteret har ett vattennära läge med 

närhet till Åstråkets attraktiva 

kulturmiljö och har samtidigt nära 

kontakt med centrum. Kvarteret bidrar 

till att skapa städsmässighet och 

förtätning så att Enköping som stad 

kan växa hållbart ekologiskt, 

ekonomiskt och socialt.

30 ST. LÄGENHETER

BYGGSTART 2021

INFLYTT 2022

NORRA HAMNEN Enköping

Nära vacker natur och utmärkta 

kommunikationer till såväl Stockholm 

som Nynäshamn kommer Jordbro 

centrum att bli ett attraktivt och 

hållbart områdescentrum. Det nya 

Jordbro centrum kommer att bli ett 

blandat kvarter, med både 

bostadsrätter, hyresrätter och förskola. 

Men där också butiker och närservice 

utgör en viktig del i vardagslivet.

368 ST. ( + 12 ST. LSS ) LÄGENHETER

BYGGSTART 2021-2023

INFLYTT 2022-2025

JORDBRO CENTRUM Haninge

Nybyggnad i fyra och en halv våning 

med 40 lägenheter varav de flesta 

minder storlek och en som bokal.

Byggnaden uppföres anslutning till 

den nyanlagda torgplatsen framför 

den gamla biografen. Inom 

torgplatsen planeras parkering. Inom 

en del av bottenvåningen i huset finns 

en lokal med fasadsida mot torget som 

också kan bli en bokal.

44 ST. LÄGENHETER

BYGGSTART 2021

INFLYTT 2023

BJÖRKVALLEN Gamla Bålsta

En bortglömd, central del av Lund 

träder fram i ljuset igen. Här bygger

vi en modern stadsdel precis där den 

centrala stenstaden tar slut och de 

lummiga villakvarteren börjar. Som

varje ambitiös fastighetsutvecklare vill

vi skapa en plats där människor får 

möjlighet att växa, blomma ut och

komma i takt med tiden.

88 ST. LÄGENHETER

BYGGSTART 2021

INFLYTT 2023

KUNG OSKAR, KV. A Lund

Framtida
projekt i urval
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Hållbarhets-
redovisning

KV. NEPTUN I VÄSTERÅS är Sveriges 

första flerbostadshus som uppförts 

som plusenergihus. Genom energi 

från solceller och genom att ta tillvara 

på överskottsvärme så producerar 

huset mer energi än vad det 

förbrukar. Hyresgästerna i Neptun får 

dessutom verktyg för att kunna 

påverka sitt eget ”klimatavtryck” 

genom till exempel individuell 

mätning av tappvarmvatten och 

hushållsel. Projektet är byggt och 

certifierat enligt Miljöbyggnad Guld. 11



VÅR HÅLLBARHETSHISTORIA

FÖR ATT KOMMA FRAMÅT SÅ KRÄVS DET ATT VI TÄNKER LÅNGSIKTIGT. 

Det krävs också att vi vågar ta stegen framåt. Det globala uttaget av 

resurser överskrider vad som är långsiktigt hållbart när vi idag förbrukar 

jordens årliga resursbank på nästan ett halvår. Samtidigt växer 

befolkningen och världsekonomin. År 2050 beräknas det att vara tio 

miljarder människor på jorden med en ekonomi som är tre gånger 

dagens storlek. Detta kräver att vi som bolag tar ansvar, sätter tydliga och 

ambitiösa mål och agerar! 

DETTA ÄR INGEN NY INFORMATION och vi ställs inte heller för inför något 

paradigmskifte inom H2 att förändra verksamheten. Vi har sedan tidigare 

beskrivit vår vision och affärsidé, vi ska sträva att vara felfria och efter en 

totalkvalitet – från start till mål. Vi har tydliga värderingar om 

affärsmässighet, långsiktigt hållbara projekt och relationer och vi har våra 

fyra strategiska områden. Nu ska vi bara förtydliga våra långsiktiga mål 

och handlingsplaner inom hållbarhet!

VI SER ATT H2 HAR ALLA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT LYCKAS, vi har 

beställare och samarbetspartners som vill vara med på vår resa, en VD 

som vet vad han vill och vågar att satsa. Framför allt så har vi engagerade 

medarbetare, som alla vill åt samma håll.

Pandemin har öppnat 

mina ögon och gett en 

större förståelse i hur 

mycket vi faktiskt påverkar 

vår planet, och hur den 

sociala hållbarheten 

drabbats hårt under året 

2020. Jag ser fram emot 

nästa års utmaningar och 

lärdomar då projekt både 

avslutas och nya påbörjas. 

Samtidigt ser jag också att 

det finns många 

möjligheter för oss på 

inköp att påverka vårt 

hållbarhetsarbete under 

de kommande åren. 

LISA
INKÖP

JESPER
VD-ASSISTENT

HANS
PROJEKTCHEF

Det mest lärorika med 

2020 har varit resan med 

att utveckla vårt interna 

kvalitetssäkringssystem 

som i sin tur gynnar ut till 

effektivare arbetsprocesser 

och tydligare uppföljning 

kring kvalitet ute på våra 

projekt. Jag ser också hur 

vår VD har tydliggjort 

kopplingen med 

hållbarhetsfrågorna i vårt 

kvalitets- och ekonomiska 

arbete, vilket har gett mig 

nya insikter inspiration till 

hur vi kommer att jobba 

framöver. Jag ser fram 

emot att i februari 2021 

flytta in vårt nya kontor och 

att få fortsätta att utveckla 

vårt system.

En av de saker jag har lärt 

mig under 2020 är vikten 

av planering och placering 

av avfallscontainrar för att 

vi ska få en så effektiv 

resurshantering som 

möjligt, som gynnar oss 

både miljömässigt och 

ekonomiskt. För år 2021 så 

tycker jag att det ska bli 

intressant att följa 

utvecklingen av den gröna 

betongen, och att få vara 

med att utveckla vårt 

hållbarhetsarbete på ute 

på våra projekt.

Året då vi 
bygger bo
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VÅR HÅLLBARHETSHISTORIA

Genom att hela tiden jobba för att effektivisera processer, addera sunda rutiner 

och engagera personalen så skapar vi en rationell produktion från projektering 

till eftermarknad. När vi vrider och vänder på detaljerna och gör rätt val för 

ändamålet lyckas vi minska åtgång av material, antal transporter och avfall. 

Detta sparar miljö, tid och ekonomi, våra viktigaste mål.

När H2 startades 2015 så var vi en del i koncernen Ståhl invest, och det är först 

detta  år som vi står på egna ben. Under denna tid så har det hunnits med att 

bygga 1880 lägenheter,  bli över 80 stycken anställda och omsätta 917 mkr.

Vi bygger totalentreprenader och vi är medlemar av Byggföretagen, för att 

trygga oss som företag, våra medarbetare och många av våra 

underleverantörer. Även om vi växer som företag, så finns fortfarande rötterna i 

Ulricehamn, och vi är här för att stanna. Därför har vi alltid valt att stötta lokala 

evenemang och samhällsnyttiga organisationer. Detta för att vi bryr oss om 

våra grannar, vår stad och vill vara en del av Ulricehamn och det samhället 

vi verkar i. Under år 2020 stöttade vi världscupen i skidor, byggymnasiet, 

musikhjälpen och barncancerfonden som exempel.

Vi avslutade år 2020 med att anställa en hållbarhetsansvarig och startade 

vår process för en hållbarhetsstrategi med workshops och 

intressentdialoger, och slutligen en väsentlighetsanalys. Redan nu finns en 

uppdaterad vision och fokusområden, där vi också har kopplat de globala 

målen och börjat se vilka nyckeltal som vi ska jobba med. Det kommer att 

bli ett händelserikt hållbarhetsår 2021.

H2 fram 
till 2020

Även om vi inte har haft en hållbarhetsrapport 

tidigare så är hållbarhet en del av affärsidén och vi 

har alltid gått in i varje projekt med ett nytt öga, 

utifrån tanken att vara så resurseffektiva som 

möjligt, planera ordentligt och minska vårt spill. 
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H2 HK / DOMHERREN
Vi har valt att renovera stadens före detta tingshus, en Q-märkt byggnad 

från år 1896. Huset har stått tomt sedan en längre tid och var i behov av 

restaurering och återförande till sin potential. Huset har sedan 

tingsrättsreformen 1971 varit bland annat förskola, med rosa fasad, och 

kallats Villa Villekulla. Inflytt för H2 är planerad i februari 2021. 

”Domherren, en av Ulricehamns finaste byggnader kändes helt 

självklart att H2 skulle ha som sitt huvudkontor, Att kunna ge en 122 

år gammal byggnad nytt liv igen är en fantastisk känsla, jag tror att 

personalen känner en stolthet i att vara en del av det ” - Rikard 

Hansson, VD

Att renovera och restaurera ett gammalt hus är bland det bästa vi kan göra 

för miljön, vi har återanvänt alla material och inventarier som har varit i 

dugligt skick. Det kommer även installeras laddstation, solceller, och 

fjärrvärme. Inredning och möbler är mestadels begagnad. Vi vill ta vara på 

Ulricehamns historia och kulturarv, på bästa möjliga sätt

FRUÄNGEN  är tredje kvarteret i området som vi bygger  och vi har i detta 
projekt jobbat vidare med en resurseffektiv prefabstomme som är 
optimerad i varje element istället för att schablonmässigt rita stommen 
enligt branschens standarddimensioner.  Via detta så sparar vi ca. 
16-19% betong och armering, det leder till att lasterna till grundlägg-
ningen reduceras ytterligare m.h.t  säkerhetsfaktorer som adderas i 
lastkombinationerna. Då kan vi också optimera grundläggningen för 
det specifika huset. Vi beräknar att vi har minskat CO2-belastning med 
ca 23% mot första kvarteret genom att optimera hela projektet jämfört 
med standardsystem som nyttjas idag och som vi använde i första 
kvarteret. Det finns av tradition ett motstånd i branschen att jobba på 
ett annat sätt än standarden, men med en 20% besparing kommer 
detta vara en viktig faktor i vårat mål om klimatneutralitet i branschen 
för minskad resursanvändning. Samma byggnad slår nu alla alternativ 
till kompenserade material, detta genom att inte behöva materialet 
från första början.

Sveriges första 
flerbostadshus som 
uppförts som ETT 
plusenergihus

BÄTTRE att 
REDUCERA ÄN att
KOMPENSERA?

Kvarteret Neptun har genom ett samarbete mellan Boverket, Svea Fastigheter, 

H2 Entreprenad och WSP skapat en fallstudie och processverktyg för minskad 

klimatpåverkan vid nyproduktion av flerbostadshus.  Kvarteret Neptun är 

Sveriges första flerbostadshus med Plusenergi-standard som även uppnår kraven 

i Miljöbyggnad Guld. Byggnaderna är del av stadsdelen Öster Mälarstrand - 

Västerås nya hållbara teknik- och miljöstadsdel. Innovativ energiteknik för 

varmvatten och en stor solcellsanläggning skiljer ut kvarteret från övrig 

bostadsproduktion i landet, men sett till stommen är kvarteret mer 

konventionellt. Det identifierades i studien identifierades att stomme och grund 

är dem mest klimatpåverkande processerna i byggskedet, och, studien visade 

också att både materialval och effektivisering av konstruktionen har en 

betydande potential för att minska klimatpåverkan, med närmare 40 %.  Vi lärde 

oss mycket genom att vara med i studien, och det finns flera parametrar som vi 

kommer att ta med oss i vårt kommande strategiarbete. Den färdiga fallstudien 

förväntas vara färdig och finnas tillgänglig i mars 2021.

EXEMPEL PÅ HÅLLBARA PROJEKT
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KVALITETSUPPFÖLJNING = EFFEKTIVA RESURSER
Under 2019 och 2020 utvecklades och 

implementerades vår kvalitetssäkringsrapport.

Det är ett poängbaserat system som redovisas helt 

öppet inom organisationen där fokus ligger på att 

kontinuerlig följa upp samtliga projektens arbete från 

planering, utförande till överlämning. Syftet med 

öppen redovisning är att vi ska vara prestigelösa och 

även få med erfarenhetsåterföring på ett mer löpande 

sätt. Detta triggar även projekten med att ha en god 

ordning som man ska vara stolt över att visa upp. God 

ordning på en byggarbetsplats är oerhört viktigt för 

personsäkerhet och materialflödet för att undvika 

materialskador och borttappat material som leder till 

kompletterande beställningar och ineffektivitet och 

ökad CO2-utsläpp. Rapporten kommer att förädlas 

under 2021 så att poängen blir mer riktad beroende 

på vilket byggskede projektet befinner sig i.

Vi bygger med 
97% fossilfri 
elektricitet.

Slutet på 2019 tog vi ett stort steg och bestämde att vi ville nå 100 % fossilfri el för våra projekt. 

Vi såg också att möjligheten att samla våra avtal och få bättre uppföljning av vår el-användning. 

Nu är avtalet i gång och vi ser att under 2020 var 97 % av det totala elinköpet är fossilfritt.  

ALLA SKA KÄNNA SIG VÄLKOMNA   Mellan 2018–2020 så har vi 

jobbat intensivt med att få upp rutiner och policys för 

personalen. Bland annat infördes en intern uppförandekod, 

kollektivavtal, uppdateringar av personalhandbok och 

systematisering av våra underentreprenörer.  ”Mitt fokus är att 

alla som kommer till oss på H2 ska känna sig hemma, oavsett 

var i landet vår personal befinner sig” – Sylvia, HR ansvarig

CO2-MÄTNINGAR TILLSAMMANS MED SVEA FASTIGHETER
Vi brinner för långsiktiga, goda samarbeten och relationer.

Som vår största beställare och kund, har Svea Fastigheter visat 

att de vill satsa ännu mer på hållbarhet och liksom vi, börja att 

hållbarhetsrapportera. Vi båda är unga företag med höga 

ambitioner och viljan att förändras. Då mycket av arbetet som 

skall till för att få så precisa mätningar och rätta förutsättningar 

som möjligt blir mycket lättare om vi gör det tillsammans! 

”Tack vare det starka samarbete vi har tillsammans med 
H2, har vårt klimatavtryck minskat. De har varit väldigt 

uppmuntrande och kommunikativa kring lösningar 
såsom nyttjande av grön betong, optimering av 

betongstomme för att reducera materialåtgång och 
transporter samt innovativa installationstekniker. Detta 
har förbättrat våra projekt och gjort att vi har nått våra 

klimatmål. Vi ser fram emot att fortsätta stärka det 
samarbete och gemensamma intresse som redan finns 

mellan oss nu under 2021 och framåt!”
- Viktor Gärde, Projektchef, Svea Fastigheter

Vårt samarbete kring processer, material som tillvägagångssätt 

för rapporten tog fart i ”Kv. Neptun”-projektet. Genom fortsatt 

dialog och utveckling 2020 så kommer vi att kunna presentera 

CO2-påverkan för betong, stål och transporter för grund och 

stomme. Under 2021 kommer vårt samarbete att advanceras 

ytterligare med mer precisa mätningar.
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Under 2020 har vi kartlagt och värderat våra intressenter 

och genomfört flera intressentdialoger med fokus på våra 

leverantörer. Vi önskar fler samarbeten och vill 

tillsammans med våra leverantörer hitta lösningar på hur 

vi lättare kan jobba mer hållbart när vi handlar produkter. 

Under året kommer också en Code of Conduct att 

upprättas.

UNDER VÅREN 2021 ÄR VI KLARA MED VÅRA MÅL 

gällande hållbarhet, och fokuserar även på att ha konkreta 

handlingsplaner för de kommande 1–3 åren, där varje 

avdelning själva får sätta riktning och känna ägarskap 

utifrån förutsättningar och möjligheter. Alla ska känna sig 

delaktiga, för det är vi tillsammans som ska uppnå våra 

mål. 

DATAINSAMLING OCH REFERENSPROJEKT kommer att 

ligga högt på agendan. Vet vi inte vart vi har varit så är det 

svårt att sätta representativa mål. Det finns idag vissa 

utmaningar med just datainsamling, då nästan all vår 

datainsamling sker manuellt. Vi kommer att försöka att 

hitta lösningar på mer automatiserade processer under de 

kommande åren. I slutet av 2021 ska vi ha referensprojekt 

där vi ser på totalt utsläpp av CO2 från energi, betong och 

stål samt avfall. Samtidigt så utvecklas vårt interna system 

BOON, där vi vill integrera uppföljningen av mätningar 

som helhet och direkt kopplade till våra projekt.

MEDARBETARUNDERSÖKNING OCH UPPFÖLJNING 
MED AKTIVITETER ÄR VIKTIGT. Under det kommande 

året ska vi ha utvecklat en mer löpande halvårsbaserad 

medarbetarundersökning som utvärderas och får index 

som sedan kan följas upp för punktåtgärder där vi ser 

brister.

Vi lyckades identifiera våra fokusområden genom 
väsentlighetsanalys under 2020, och med det så 
uppdaterades vår vision med en tydligare 
hållbarhetsprofil. Detta gör att 2021 startar med ett 
klart och greppbart fokus om vad vi vill göra.

ATT FORMA VÅRT HÅLLBARHETSARBETE ÄR INTE ETT 
STATISKT PROJEKT MED EN BÖRJAN OCH ETT SLUT.
Vi ser att vi hela tiden utvecklar den strategi som 

startades 2015 och kommer inte heller att vara klara 

nästa år. Men det vi hoppas på är att ha klart de ramar 

som satts upp och att H2 har en långsiktig strategi på 

plats. Målet är också att följa snarare än att inspireras av 

standarder som GRI och GHG protokollet, samt att följa 

lagen om hållbarhetrapportering.  Vi hoppas också att 

alla medarbetare har fått intern utbildning inom 

hållbarhet och hur vi på H2 berörs av de globala 

utmaningarna.

Vi kommer att fortsätta att utveckla vårt hållbarhetsarbete under 2021, strategiskt och operativt.  
Fokuset är en färdigställd strategi och jobba mot att våra uppsatta mål.

Vår strategi för framtiden
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Globala mål
Agenda 2030

År 2015 så antogs i Paris av FN 17 st globala 

hållbarhetsmål. Det för att hitta en 

gemensam definition av vad hållbar 

utveckling innebär idag och var världen vill 

vara år 2030 miljömässigt, socialt och 

ekonomiskt. Som totalentreprenör berörs vi 

i någon utsträckning av nästan alla mål, 

men mål 11 – Hållbara städer och 

samhällen, är det mest betydande målet 

och kärnan för branschen. Därtill så har vi 

kartlagt följande globala mål som vi jobbar 

extra med:

GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
Vi vill att samtliga av våra medarbetare mår bra, har en bra 
arbetsmiljö och känner sig tillfreds med att gå till jobbet.

HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN
Vi hjälper att säkra bostäder till en överkomlig kostnad vill vara 
med att minska våra städers miljöpåverkan och hållbarhetstänk.

HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION
Vi vill bidra till en hållbar förvaltning & användning av naturresurser, 
ha en ansvarfull hantering och minskning av avfall.

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
Bekämpa klimatförändringarna är en förutsättning för vår framtid. 
Vi vill minska våra CO2-utsläpp och medla kunskap.

GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP
Dela vår kunskap, samarbeta, uppmuntra är nyckeln till att vi ska 
kunna bli mer hållbara. Vi vill jobba mer och bättre med andra!

JÄMSTÄLLDHET
Vi vill ha en jämn könsfördelning och en 
arbetsplats fri från diskriminering

HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA
Vi vill effektivisera vår energianvändning ytterligare 
och jobba för att öka andel förnybar energi.

ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT
Anständiga arbetsvillkor, arbetsmiljö och hållbar ekonomisk tillväxt 
samt att resurseffektivisera tillhör våra mest relevanta områden.
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Våra intressenter
ALLA VÅRA INTRESSENTER ÄR VIKTIGA OCH ALLA INTRESSENTER STÅR MED 
EN EGEN AGENDA OM DERAS MEST VÄSENTLIGA HÅLLBARHETSFRÅGOR.

Vi behöver fånga upp dessa så därför genomfördes det en intressentanalys. Under 

processen så identifierades intressenter inom olika områden som presenteras 

nedan. Vi har också valt att identifiera våra nyckelintressenter, som är de mest 

betydande för vår verksamhet. Dessa intressenter har vi olika typer av 

kommunikation med för att ständigt vara à jour med omvärlden och vår 

värdekedja. Vi använder oss av olika typer av kommunikation såsom möten, 

diskussionsforum, enkäter eller bedömningar för att få in så många perspektiv 

som möjligt. Det är viktigt med aktiva dialoger så att vi ständigt kan förbättra oss!

Under 2020 och början av 2021 genomfördes även intressentdialog med respektive 

intressentgrupp där vi har rankat de mest väsentliga hållbarhetsaspekter från de 

olika grupperna.

KUNDER

LEVERANTÖRER &
ENTREPRENÖRER

SAMMANFATTNING KOMMUNIKATION VIKTIGA FRÅGOR

PERSONAL

SAMHÄLLE

ÄGARE

Våra beställare är otroligt viktiga för oss. Vi ser att vi tillsammans skapar en 
hållbar utveckling genom att utmana och hjälpa varandra i våra projekt.

Vi jobbar med ett flertal leverantörer och vi är inte rädda för att testa nya.
Vi vill skapa goda relationer, samtidigt som vi är tydliga kravställare.

∙ Löpande dialog via olika forum
∙ Årliga kundundersökningar

∙ Samtal eller enkätundersökningar. 
∙ Leverantörs- & UE-bedömningar. 

∙ Hälsa & säkerhet i arbetet
∙ Material
∙ Leverantörs & UE bedömningar
∙ Emissioner

Vi vill ha stolta och engagerade medarbetare samt 
vara en samverkande och effektiv organisation.

∙ Medarbetarundersökning 
∙ Utvecklingssamtal 
∙ Skyddsronder
∙ Interna utbildningar / forum

∙ Hälsa & säkerhet i arbetet
∙ Transporter
∙ Material
∙ Utbildning & kompetens

Vi är noga med att lyssna av den kontext vi befinner oss i, både i 
varje projekt som vi har, och oss som organisation. Vi har genomfört 
en omvärldsanalys för att identifiera viktiga hållbarhetsaspekter, 
forskning, trender samt risker och möjligheter 

∙ Dialog med kommuner 
∙ Information till närboende 
∙ Medlemskap i föreningar /nätverk
∙ Utvecklingsprojekt

∙ Kommunala/ nationella hållbarhetsmål
∙ Emissioner
∙ Mångfald & jämställdhet
∙ Hälsa & säkerhet

Vi får aldrig glömma var vi på H2 Entreprenad ville från början – att leverera 
totalkvalitet, skapa långsiktiga hållbara relationer och projekt samt att 
rekrytera engagerad personal. Vi vill sätta tydliga spår och skapa varaktiga 
värden!

∙ Konferenser
∙ Hemsida
∙ Sociala medier

∙ Hälsa & säkerhet i arbetet.
∙ Val & effektivisering av material 
∙ Emissioner
∙ Utbildning & kompetens

∙ Energifrågor
∙ Hälsa & säkerhet i arbetet
∙ Val & effektivisering av material 
∙ Avfall
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Vårt fokus är där vi 
gör störst skillnad

VÅR VÄSENTLIGHETSANALYS

FÖR ATT VI SKA VETA VILKA FRÅGOR SOM ÄR MEST VÄSENTLIGA FÖR OSS ATT JOBBA MED SÅ HAR VI 
GJORT EN VÄSENTLIGHETSANALYS MED HJÄLP AV VÅR INTRESSENTANALYS SOM GRUND. 

De olika hållbarhetsaspekterna har tagits ifrån Byggföretagen 

och modifierats något genom resans gång. Det ska påpekas att 

samtliga av hållbarhetsaspekterna är viktiga för oss, och vi 

berör alla dessa i olika grader i arbetet, men vi ser också att det 

behöver finnas lite extra fokus på ett mindre antal aspekter för 

att verkligen göra skillnad. 

Genom olika typer av dialoger så fick våra leverantörer, 

beställare samt vår personal välja de aspekter som de ansåg att 

H2 skulle satsa lite extra på. Det fanns också möjligheter för att 

komplettera med ytterliga aspekter och besvara om vilka risker 

och möjligheter det finns inom hållbarhetsområdet.  För 

intressenter inom samhälle genomfördes en omvärldsanalys 

för att se vilka områden, risker, möjligheter, trender och 

aspekter som är i fokus idag och framöver. Till sist hade vi en 

workshop för att värdera allas intressen mot vår 

påverkningsgrad. 

Under vår workshop så kunde det konstateras att vissa 

områden blev helt självklara att jobba med såsom att minska 

vårt koldioxidutsläpp och att ha en säker arbetsplats för oss och 

våra intressenter. Utbildning och kompetens var också ett 

område som rankades högt, vilket vi också ser är viktigt för att 

hela tiden utvecklas och vara innovativa. Totalt valde vi ut 8 

områden som är extra intressanta för oss att fokusera på:

HÄLSA &
SÄKERHET

EMISSIONER

ULTBILDNING &
KONFERENS

ENERGI MATERIAL

AVFALLBEDÖMNING AV
LEVERANTÖR & 
ENTREPRENÖR

ICKE
DISKRIMI-

NERING
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HÅLLBARHETSOMRÅDE

RESURSEFFEKTIVT &
MINSKAD CO2-PÅVERKAN

ENGAGERAD, KUNNIG & 
VÄLMÅENDE PERSONAL. 

SÄKRA ARBETSPLATSER

HÅLLBARA &  KVALITETS-
SÄKRADE PROJEKT

MÅL FOKUSOMRÅDE NYCKELTAL & KPI STYRNING RESULTAT 2020

Tack vare vår väsentligehtsanalys så har vi kunnat lista de hållbarhetsaspekter som ärmest 
betydande för oss. Därefter var vi fördjupat oss i fokusområden som vi på H2 ska sasta extra 

på. Vi har gjort en koppling till de globala målen och börjat att skissa på nyckeltal och typ av 
styrning som vi kommer att utarbeta vidare under 2021. Vi ser också att vi redan under 2020 

har börjat att få lite mätningar och resultat inom vissa fokusområden. 

Fokusområden
Sorteringsgrad:  61 %
Totalt kg avfall: 2 439 ton
Totalt Co2-utsläpp: 75 397 kg

- Skyddsronder
- Årlig uppföljning via leverantörer

- Sorteringsgrad i procent 
- CO2-utsläpp. 
Redovisas årligen och per projekt.

Minska avfallet & öka cirkulära flöden

Förnybar & reducerad 
energianvändning

Effektivisera transporter

En schyst & jämställd arbetsplats

Utbildning & kompetens

Välmående personal

Aldrig en olycka framme

Säkra leverantörs & 
underentreprenörsled

Kvalitetsstämpel 
från start till mål

Hållbara erbjudanden

- Procent förnybar energi
- Energianvändning per m2/lägenhet
Redovisas årligen och per projekt.

- Antal transportkilometer per material 
- Transport tjänsteresor
Redovisas årligen. ( Materialtrsp. årligen, per projekt. )

- Index i medarbetarundersökningar
- Procent män och kvinnor på tjänstemannanivå. 
Redovisas årligen

- Genomförda introduktioner 
- Genomförda grundutbildningar
- Totala utbildningstimmar per anställd och år
Redovisas årligen

- Index i medarbetarundersökningar
Redovisas två gånger per år

- Antal olyckor och tillbud registrerade per arbetad timma.
- Status på skyddsronder och lösta avvikelser
Redovisas årligen. Kommer att redovisas per projekt. 

- Andel genomförda bedömningar
- Andel leverantörer/-underentreprenörer som följer vår CoC. 
Kommer att redovisas årligen.

- Status på kvalitetsrapporter och lösta avvikelser.
- Status på skyddsronder och antal avvikelser.
Kommer att redovisas årligen och per projekt 

- Antal projekt med certifiering eller klimatgynnande åtgärder
- Totalt CO2-påverkan
- Antal hållbara offerter
- Rapportering internt och externt
   Redovisas årligen och per projekt.

- Fast elavtal för alla projekt
- Energiuppföljning från leverantörer

- Årlig inrapportering från leverantörer
- Körjournal och personalhandbok

- Uppdatering av 
medarbetarundersökning pågår.
- Intern uppförandekod

- Personalhandbok
- Sammanställning kurser och
   utbildningar.

- Uppdatering av 
medarbetarundersökning pågår

- Skyddsrond 
- Inrapporteringssystem för olyckor och 
tillbud

- Uppdatering av bedömningar pågår.
- CoC upprättas i 2021. 

- Kvalitetsrapport
- Skyddsrond

- Upphandlade projekt
- Klimatdeklaration och uppföljning
- Internt projekt & ledningssystem. 

Förnybar energi: 97%
Total energianvändning enligt GHG 
Scope 1 och 2:  2 875 970kWh
Totalt Co2-utsläpp: 217 388

Resurseffektiva material - Mängd material totalt och per m2 för färdiga projekt
- CO2-utsläpp
Redovisas årligen och per projekt

-Produktionskalkyl
- Årlig uppföljning med leverantörer

Totalt köpt betong och Co2-påverkan:
81 498 ton / 7 776 310 kg CO2
Totalt köpt stål och Co2-påverkan: 
1 181 ton / 1 322 872 kg CO2

- Per transporterad km: 0,066 kg / km CO2
- Tjänsteresor: 0,13 kg / km CO2

- En större medarbetarundersökning   
  genomfördes under 2020.
Läs mer i senare avsnitt.

- Andel som utfört introduktionskurs: 100%
- Totala utbildningstimmar: 16.7 H/ anställd

- En större medarbetarunder-sökning 
   genomfördes under 2020.

- Olyckor och tillbud registrerade: 
   6 olyckor 
   15 tillbud

- Uppdatering av leverantör och 
underentreprenörsbedömningar pågår.  
CoC upprättas i 2021.

- Kvalitetsrapporten lanserades under Q3
   2020, resultatet kommer i nästa rapport. 

- Samtliga områden är nya för oss och första   
   resultat beräknas under 2021 och 2022. 

20



Minskat avfall,
Ökat återbruk

För att få så rena avfallsströmmar som möjligt till materialåtervinning och 

säkra kvalitet i materialet i återvinnings eller återbruksledet, är det viktigt 

att avfallet sorteras nära källan. För att öka återvinningen och återbruket 

samtidigt vi minskar de totala avfallsmängderna bör planeringen av 

sortering komma in tidigt i produktionen och följas upp kontinuerligt.

För vi vet också att våra projekt är dynamiska, och att den ursprungliga 

planeringen ibland ändras.  

AVFALL ÄR ETT MISSLYCKANDE SOM VI VILL UNDVIKA. Men när det väl 

uppstår avfall så ska vi vara riktigt duktiga på att sortera! Vi ser möjligheter 

i cirkulära processer, att vi behåller materialen så rena möjligt till om och 

när det blir dags för materialet att rekonstrueras. Här behöver vi tänka nytt 

och ta hjälp av våra avfallsleverantörer och organisationer som jobbar med 

återbruk för att effektivisera våra flöden och tänka både på kort och lång 

sikt under projekten.

VI SER MÖJLIGHETER ATT I ATT TÄNKA CIRKULÄRT. Visionen är att avfall 

inte ska skapas hos oss, vi ska ta vara på alla resurser. Ur ett 

avfallsperspektiv kan cirkularitet beskrivas som att avfall inte uppstår, utan 

att alla resurser tas tillvara på och återanvänds som i ett kretslopp. 

MÖJLIGHETERNA OCH UTMANINGARNA. Svårigheterna med att mäta avfall i 

dagsläget är att vi fortfarande jobbar med schabloner på vissa 

avfallsfraktioner. Under kommande år vill vi satsa på att minska dessa 

fraktioner för att få en ökad träffsäkerhet på vår sortering, då behövs system 

för att snabbare och tydligare kunna agera och ge återkoppling. Genom en 

ökad dialog med återvinningsintressenter och våra avfallsleverantörer 

kommer vi tillsammans jobba mot mer automatiserade data och ökad 

sortering av avfallet samtidigt som avfallet i sig skall minskas.

MÅLSÄTTNINGEN är minskat avfall, ökad sorteringsgrad och få in flera 

cirkulära initiativ i våra projekt!  Vi kommer också att presentera avfall per 

projekt för 2021.

Bygg- och anläggningssektorn genererar cirka en tredjedel av det avfall 

som årligen uppkommer i Sverige3. Vi ser att behovet av mera cirkulära 

flöden är nödvändig för att få en omställning inom avfallsindustrin

TOTALT AVFALL
2439 TON

TOTAL CO2-UTSLÄPP
75 397 KG

FRAMSTÅENDE PROJEKT 
DOMHERREN, 80% SORTERINGSGRAD

DEPONI 4%

O
SO

RT
ER

AT
 45%

SORTER
A

T
 6

1%
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BETONG
81 498 TON

STÅL
1 181 TON

CO2 PER TON MATERIAL
110 KG

GRÖN BETONG I STOMME
KV. NEPTUN

OPTIMERING STOMME
KV. FRUÄNGEN ETAPP 2

Resurse�ektiva material

-23%
CO2

-17%
CO2

DEN STORA KLIMATBOVEN I BYGGBRANSCHEN är användningen av material, i 

synnerhet cement och stål, som står för cirka 50 % av det totala CO2-utsläppet i en 

byggprocess, och att 80 % av materialets påverkan förkommer i 

tillverkningsprocessen4. Med det sagt så har vi valt att lägga fokus och mäta betong 

och stål i första hand, och att avgränsat oss till grund och stomme. Vi har samlat in 

data för hela 2020 för den totala köpta betongen och armering, men målet är att 

redovisa totalt köpt betong och stål per projekt. 

OM VI VILL BLI HELT CIRKULÄRA så ska nya material endast tillföras om det bidrar till 

en funktionalitet i flera tekniska livscykler eller återgår till naturens kretslopp utan 

miljöbelastning1. Detta innebär att vi alltså ska använda byggnader mer som 

materialbanker, som innehar material som cirkulerar i ett evigt kretslopp. Att 

använda återbrukat material minskar dessutom klimatpåverkan avsevärt jämfört 

med att använda jungfruligt material.  

DET FINNS SÄTT ATT GÖRA MATERIAL SOM BETONG OCH STÅL MER KLIMATVÄNLIG. 

Framför allt handlar det om att minska andel cement i betong, och redan år 2017 

kom rapporter som menade att klimatpåverkan kan minskas med minst 50 %6. 4 år 

senare finns likande alternativ ute på marknaden s.k. grön betong att tillgå. Vi 

använde denna typ av betong i vårt projekt Neptun. Det är dock viktigt att påpeka, 

att för oss ligger det först på listan att inte ha något spill på projekt, och att alltid se 

på nya lösningar på varje enskilt projekt så att vi kan minimera mängden betong 

och stål vi köper från början – för det mest klimatvänliga är att vara så resurssnåla 

som möjligt. Exempelvis så finns studien från brf Viva25 som visar att 

klimatpåverkan av bostadsbyggande i optimerad betong har potential att vara 

likvärdig med trästomme6. Gällande armering så finns det stål med högre 

återvinningsgrad, som ger en lägre klimatpåverkan. För att vi ska nå hela vägen mot 

ett netto noll utsläpp på materialsidan så krävs också teknikoptimering som till 

exempel Carbon Capture teknik, där koldioxid avskiljs vid utsläppskällan och lagras i 

stället för att släppas ut i atmosfären. 

MÖJLIGHETERNA OCH UTMANINGARNA: Digitaliseringen är en del av 

lösningen för att lättare kunna kontrollera och följa upp vårt faktiska inköp av 

ett visst material. Digitalisering ger möjligheter till rätt information, i rätt skede 

till rätt personer, vilket skapar mycket stora möjligheter till en 

resurseffektivisering i hela värdekedjan. Idag är det dessvärre en manuell 

uppföljning vilket försvårar frekvent uppföljning och direkt återkoppling till 

projekten. Detsamma gäller även klimatdata, och mer precisa uträkningar via 

EPD:er. Här behöver fler tillverkare bli bättre på att ha datan tillgänglig, så att vi 

får mer precisa beräkningar. Vi ser också möjligheter i att börja kontrollera vårt 

material i större utsträckning

MÅLSÄTTNINGEN: Vi vill resurseffektivera vår användning av material till max, 

minska vårt CO2-utsläpp, ha kontrollerade produkter och öka vårt inköp av 

cirkulära material. Vi på H2 tycker helt enkelt att det är fel med resursslöseri, 

och vill motverka spill och ifrågasätta normer kring byggbranschen. 

För att bygga nya bostäder så krävs det stora mängder med material, därför 

är det viktigt att vi är så effektiva som möjligt med de material vi köper in. En 

av våra styrkor är att vi gärna jobbar med nya leverantörer och vi är inte rädda 

för att testa nytt. Detta tror vi hjälper oss att ständigt hitta nya lösningar och 

gör att vi alltid utmanar oss själva.  
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Fossilfritt och minskat 
användade av energi

Idag står bygg och fastighetssektorn för 33 % av Sveriges totala energianvändning3, och även om det finns 

bättre och mer energieffektiva lösningar idag och att den genomsnittliga energianvändningen minskat, så visar 

data från Boverket att den totala energianvändningen inom sektorn ökat med över 10 % sedan 2008.

EFFEKTIVISERA NYTTJANDET AV ENERGI SAMT MINSKA DET TOTALA KOLDIOXIDUTSLÄPPET är 

två parallella processer som vi ser som minst lika viktiga. För 2020 har vi tagit fram vad vi har 

förbrukat under 2020 enligt Scope 1 och 2 ( Se bilaga om GHG protokollet ). Vi har under de 

senaste två åren använt oss av fossilfri el på våra projekt, något vi självklart kommer att 

fortsätta med! 

MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR. Vi kommer under 2021 att ta fram data på våra 

färdigställda projekt, som kommer att ge ett basår för energianvändningen per projekt, och vi 

kommer att ha ett mål om att minska vår förbrukning under projekttiden. Det vi ser som 

utmaningar är att bli snabbare på att få över våra tillfälliga anläggningar till valda leverantörer 

så vi minimerar mellantiderna för användning av residualmix. För även om det handlar om 

veckor av omställningstid, så bidrar det till en stor del av det totala koldioxidutsläppet av el.

MÅLSÄTTNINGEN FÖR ENERGI är att minska det totala CO2-avtrycket från våra projekt, genom 

att fokusera på att minska den totala användningen, men också för att hitta mer klimatsmart 

bränsle och fossilfria alternativ. Något annat skulle ju vara fel!

0
Bränsle
59902 kWh
153482 KgCO2

EL
1717171 kWh
13935 KgCO2

FJÄRRVÄRME
1092897 kWh
49971 KgCO2
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TRANSPORTER AV MATERIAL är en viktig faktor att mäta, dels för att 

effektivisera våra transporter genom tydligare beställningsrutiner och för att 

minska onödiga CO2 utsläpp, dels för att det är ett resursslöseri med tid och 

ekonomi. Men, det är även ett sätt att inkludera ytterligare ett skede i 

metoden för en livscykelanalys, A4, som preciserar transporter i byggskedet. 

Vi får då en tydligare bild på materialets totala klimatpåverkan.

UNDER 2020 så har vi börjat att mäta transporter som kommer ifrån våra 

fokusmaterial – betong och stål i stomme, och vi planerar att inkludera fler 

material över de kommande åren. Under 2021 så kommer även antal 

transporter att beräknas för våra största leverantörer på mindre byggmaterial. 

Där ser vi en potential till att effektivisera och minska våra utsläpp ytterligare. 

MÖJLIGHETERNA OCH UTMANINGARNA: Under 2020 så har mätningarna för 

transporter tagits fram tillsammans med leverantörer med schablonsiffror för 

att få fram CO2-påverkan. Vi ser möjligheter att precisera våra mätningar och 

samtidigt börja ställa krav på leverantörerna på mer effektiva och hållbara 

logistiklösningar.

MÅLSÄTTNINGEN: Vi ser att optimerade transporter är ett sätt att visa på bra 

planering och att tänka steget längre. För transporter av mindre byggmaterial 

är målet att minska antal transporter till våra projekt Målsättningen på längre 

sikt är att minska Co2-påverkan på våra transporter av fokusmaterial. 

TJÄNSTERESOR Att resa ut till projekten är en betydande del av vår 

verksamhet, och vi vill vara på plats för att ta del av utvecklingen. 2020 

betydde förändring i våra resmönster, och det har det blivit mer resa i 

bil och mindre kollektiva färdmedel. Detta bidrar till ett högre utsläpp, 

samtidigt som våra resor totalt sett har minskat något.  

MÖJLIGHETERNA OCH UTMANINGARNA: Även om vi inte strävar att 

minska vårt resande i stort, så finns det stora möjligheter i att resa 

smartare och minska onödiga resor.

MÅLSÄTTNING: Vi vill minska CO2-utsläppet i förhållande till resandet i 

kilometer genom att resa mer klimatsmart. Samtidigt finns det också 

en möjlighet till att minska affärsresandet genom att ha fler digitala 

möten, men vi ser också att tjänsteresorna ut till våra projekt viktiga för 

att upprätthålla goda relationer, kvalitet och generell uppföljning.

TJÄNSTERESANDE
891 958 KM

CO2-UTSLÄPP
114 210 KG

CO2-UTSLÄPP PER KM
0,13 KG

Transporter utgör en del av vårt totala CO2-avtryck, en viktig aspekt att 

ha kontroll på i våra projekt för att optimera effektiveten. Att mäta 

transport för material och affärsresor ger ett viktigt signalvärde till 

leverantörer och medarbete; att vi tittar på alla poster för att minska vår 

klimatpåverkan. Vi har valt att dela in fokusområdet i två delar, 

transporter av material och tjänsteresor.

Fokus på våra 
transporter
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Schysst & jämnställd arbetsplats
Som medlem i branschorganisationen Byggföretagen  innefattas vi av de kollektivavtal 

som gäller för branschen och det område vi arbetar inom. Både internt för våra anställda 

samt att våra underentreprenörer följer både kollektivavtal samt gällande lagar och regler.

Under 2021 så skall vi göra ytterligare kartläggningar över våra underentreprenörer för att 

säkerställa vårt huvudentreprenörsansvar och säkra våra uppföljningprocesser.

Antidiskriminering och antikorruption Hög etik är viktigt för oss och vi har 

nolltolerans av diskriminering och kränkande särbehandling. Detta står tydligt i vår 

jämställdhets och antidiskrimingeringspolicy som alla internt tar del av vid 

introduktionsdagen ihop med HR. Som komplement till denna så har vi ordnings- och 

skyddsregler som alla externa parter informeras vid avtalsskrivning.

För en sund och hälsosam kultur mot våra intressenter så har vi valt att använda 

och följa Byggföretagens överenskommelse och riktlinjer ”Överenskommelse för att 

motverka mutor och korruption”10. Vi kommer också att satsa på att ta fram en egen 

Uppförandekod för internt och externt bruk, där antikorruption och antidiskriminering 

kommer att finnas med som punkter. Vi jobbar också för att upprätthålla en sund 

konkurrens.

 Möjligheter och utmaningar: Reultatet av att inte ha några inrapporterade fall av 

diskriminering eller korruption kan i sig vara en god indikator på att H2 generellt har goda 

värderingar som genomsyrar hela verksamheten. Ska vi skärskåda oss själva så skulle det 

eventuellt kunna råda oklarhet för medarbetare och externa parter om hur de ska anmäla 

fall av diskriminering och/eller korruption. Ett krafttag är därmed att informera tydligare 

vilka vägar de anställda ska ta för att anmäla fall samt hur de följs upp.

Målsättningen med att jobba med antidiskriminering och antikorruption är att alla 

intressenter, interna som externa ska ha klara och tydliga riktlinjer som är väl 

informerade, om vad som förväntas. Det ska en opartisk visselblåsarfunktion, men 

målet är att inte ha några rapporterade fall. Vi strävar efter att alla våra 

underentreprenörer ska ha kollektivavtal eller motsvarande avtal som främjar 

arbetarens rättigheter. 

Jämställdhet och mångfald Vi strävar efter att ha en så jämställd och 

diversifierad organisation som möjligt hos oss. Diversifierade grupper, där medarbetare 

har olika erfarenheter och bakgrund, kombinerat med en inkluderande kultur, presterar 

bättre och löser problem mer effektivt då de kan bidra med olika perspektiv till 

lösningen. Byggsektorn är en utmanade bransch, där över 90 % är män11. Vi på H2 ligger 

strax över genomsnittet som bolag, men självklart vill vi bli bättre än så! Utmaningen för 

oss är yrkesarbetare, där vi idag har 100% män. I rekryteringsförfarande går vi in med en 

öppen blick där erfarenhet samt utvecklingspotential väger tyngst, och vi hoppas att 

genom att ge bra föredömen av kvinnor i vår bransch, som leder till ökat intresse för att 

söka sig till oss på H2, eller till byggbranschen som helhet.

100% Anställda med 
kollektivavtal

NOLL RAPPORTERADE
FALL AV DISKRIMINERING

FÖRDELNING TJÄNSTEMANNANIVÅ
18% KVINNOR / 82% MÄN

FÖRDELNING HELA KONCERN
11% KVINNOR / 89% MÄN

NOLL RAPPORTERADE
FALL AV KORRUPTION

Det är viktigt att alla som vistas på våra projekt känner att de har en trygg arbetsplats att det finns en kultur där vi inte 

tillåter någon form av diskriminering eller korruption, med kollektivavtal, och att det råder jämställdhet och mångfald.
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Utförda utbildningar
1237  timmar

UTBILDNING PER ANSTÄLLD
16,7 TIMMAR

ANDEL ANSTÄLLDA GENOMFÖRT 
INTRODUKTIONSDAG sedan 2018

Vi anser att kunniga medarbetare också blir engagerade medarbetare, 

vilket är helt avgörande för vår framgång. Vi vill skapa förutsättningar 

för att alla ska känna sig trygga i sitt arbete och också få ta del av 

branschens senaste kunskap

VI LEVER I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD där globalisering, 

teknikutveckling och digitalisering är vår vardag. Med snabbare takt 

vilket kräver en allt högre kompetens och utbildningsnivå hos våra 

medarbetare, samtidigt vill vi som arbetsgivare upprätthålla och 

utveckla våra medarbetare ytterligare. För oss är det möjligheter där 

våra medarbetare blir mer engagerade, vi skapar en högre 

konkurrenskraft och vågar utvecklas! 

H2 HAR GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGAR som vi anser att alla våra 

medarbetare ska genomföra under vår första tid hos oss. Beroende på 

tjänst finns det olika grundutbildningar som ska genomföras. Vidare 

finns det rekommenderade utbildningar som steg två och som 

komplement till det kompetenshöjande utbildning. Men, oavsett vilken 

tjänst du har, så går du alltid introduktionsdag med vår HR-ansvariga, 

för att gå igenom H2 som organisation, våra värderingar, policys och 

vår personalhandbok. 

2020 BLEV ETT EXTRAORDINÄRT ÅR då Covid-19 även påverkade våra 

utbildningar och de totala utbildningstimmarna. Många kurser har 

ställts in eller flyttats fram, vilket har lett till ett antagande om färre 

utbildningstimmar per anställd. Under 2021 så ser vi att fler 

utbildningar har ställt om till digitala alternativ vilket underlättar både 

för oss och miljön.

MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR Det finns flera möjligheter med 

utbildning och kompetensutveckling. Vi vill fortsätta att uppmuntra 

alla medarbetare att utvecklas, samtidigt som vi också ser möjligheter i 

att utveckla vår kunskapsåterföring internt. Under de kommande åren 

så kommer vi att förädla vårt utbildningsprogram ytterligare och 

kunna föra statistik på andel genomförda grundutbildningar och få in 

tydligare kunskapsöverföringar till projekt och mellan avdelningar. 

MÅLSÄTTNINGEN är att all personal ska vara à jour och nytänkande. Vi 

vill ha engagerad personal som ser att de ständigt utvecklas och lär sig 

nya saker när de är hos oss på H2.

100%

Utbildning &
Kompetensutveckling
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UNDER 2020 INTRÄFFADE COVID-19 PANDEMIN Vi har agerat för att 

minska smittspridningen och gett ut information till alla anställda. 

Lyckligtvis så har vi har haft en mycket låg smittspridning bland vår 

personal.

2020 SÅ GENOMFÖRDES OMFATTANDE HÄLSOUNDERSÖKNING och 

arbetsmiljöprofil för samtliga medarbetare med 90 % svarsfrekvens. 

Undersökningen genomfördes tillsammans med Previa och resultatet 

presenterades i relation till rikssnitt på olika parametrar. Överlag så fick 

vi ett positivt resultat, och vi kan konstatera att våra medarbetare utifrån 

undersökningen mår bra. 

Våra tilltag efter sammanställningen var att upprätta en träningstävling 

för att uppmuntra rörelse och lindring till stress. Vi införde också en en 

anonym veckoundersökning om trivsel och stressnivå som uppföljning 

under resterande del av året för att se hur personalen mår, så att vi mer 

proaktivt kan agera. Undersökningen över året visade att 

arbetsbelastningen låg på en jämn, men relativt hög nivå, och att vi 

hade en jämnt hög trivsel på jobbet.

För oss är det viktigt att alla medarbetare får en bra start, varje 

arbetsdag. Därför bjuder vi våra medarbetare på en hälsosam frukost, 

och vi har en gemensam frukostpaus tillsammans. Vi ser att detta 

stärker relationer, bygger upp gemenskap på företaget och bidrar till 

positiv utveckling på flera sätt. Det är också ett sätt att hålla kvar en 

sammanhållning, trots att vi växer som företag.

MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR. Efter den större undersökningen under 

2020 så ser vi möjligheter i att fortsätta med liknande uppföljning för att

över tid kunna bygga upp interna index som vi kan jobba med. Med under-

sökningar blir det en utmaning med att göra handlingsplaner som hjälper alla, 

i synnerhet till stress där det är mer individuellt i vilka handlingsplaner som 

förebygger13. 

MÅLSÄTTNINGEN är att ha en välmående personal, där det finns en hög trivsel 

och en låg stressnivå. Vi vill främja en hållbar livsstil och jobba för att proaktivt 

minska sjukfrånvaro. 

POSITIVA INDIKATIONER:

Organisatorisk & social arbetsmiljö

Sömn

Allmänt hälsotillstånd

UTVECKLINGSINDIKATIONER:

Matvanor, stress & tobak

*Totalt sjukfrånvaro per heltidsanställd : 2,75 dagar / år

Att ha personal som mår bra är en förutsättning för ett välfungerande företag. Generellt 

sett så är trivsel och förutsättningar för att utöva arbetsuppgifter bra i byggbranschen, 

men det finns flera förbättringsområden för branschen som helhet; upplevelse av stress, 

oro över den fysiska arbetsmiljön och arbetsklimatet12.

Välmående personal
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OLYCKOR SKER PÅ BYGGARBETSPLATSER. I genomsnitt är det 109 

olyckor per 10 000 sysselsatta med frånvaro som följd per år14. Det är 

mest olyckor från maskiner och verktyg, följt av kroppsrörelse vid för 

hög belastning. Positivt är att trenden för Sverige är nedåtgående 

med totalt mindre antalet olyckor, även om sysselsättningen ökat. 

Registrering av olyckor och tillbud sker idag via verktyget IA genom 

AFA försäkringar. Där rapporteras interna olyckor och tillbud, samt de 

som sker av underentreprenörer. För att undvika olyckor och tillbud 

använder vi aktivt våra skyddsronder för att se över våra arbetsplatser 

och följer upp detta i våra kvalitetsrapporter. 

Att en arbetsplats är säker är det absolut viktigaste. Vi vill att alla våra 

anställda, underentreprenörer och alla andra intressenter som vistas i 

och omkring våra projekt ska känna sig säkra, varje dag. 

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER. Då vi tidigare inte har rapporterat 

på olycksfrekvens så har vi inte i år kunnat färdigställa en total bild av 

olycksfrekvensen och skillnaden mellan internt och externt 

rapporterade fall. Vi ser en utmaning att inte alla rapporterar tillbud, 

likväl för kontoret som ute i produktion. Vi kommer under 2021 sträva 

efter att informera ytterligare om IA-systemet, utföra utbildningar och 

säkerställa att det efterföljs.

MÅLSÄTTNINGEN med att aldrig ha en olycka framme är att ha en 

nollvision mot olyckor på våra arbetsplatser. Alla ska vara trygga och 

vår personal och andra intressenter ska känna att vi tar stort ansvar 

låter säkerheten komma först!

TOTALT REGISTRERADE OLYCKOR: 6 STYCKEN

TOTALT REGISTRERADE TILLBUD: 15 STYCKEN 

Säker arbetsplats
Nollvision av olyckor

Not 2 Arvode till revisorer

2020 2019

Revisionsuppdrag  271!375  322!150 

Övriga tjänster  267!200 

 538!575  322!150 

Not 3 Anställda och personalkostnader
2020 2019

Medelantalet anställda

Kvinnor 8 7

Män 66 58

74 65

Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande direktör 900 885

Övriga anställda 32!882 29!646

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande

direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning

eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga 

arbetsuppgifter.
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Byggsektorn kännetecknas av att ha långa och komplexa leverantörsled16, 

med många olika aktörer som är involverade. Vi på H2 har över 300 

leverantörer och underentreprenörer som vi jobbar aktivt med. Det är 

viktigt för oss att bibehålla goda relationer, samarbeten och en säkrad 

affärsverksamhet. 

VÅRA LEVERANTÖRER OCH UNDERENTREPRENÖRER HAR EN 

BETYDANDE DEL i vår affärsverksamhet och för att nå vår vision om 

att vara felfria och att leverera en totalkvalitet. Därför är det viktigt 

att vi väljer rätt samarbetspartners, som har rätt förutsättningar, 

kvalitet och pris.

FÖR ATT MINIMERA RISKER FÖR ATT ÖVERTRÄDELSER MOT 

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, behöver vi fokusera mer på att 

kontrollera våra leverantörer, och säkerställa att våra leverantörer 

har kontroll på deras leverantörsled. Vi står bakom FN:s Global 

Compacts 10 principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö 

och korruption, och vi vill även sträva efter att våra leverantörer och 

underentreprenörer gör detsamma. 

ATT SÄTTA TYDLIGARE HÅLLBARHETSKRAV OCH ATT 

SYSTEMATISKT FÖLJA UPP är något som H2 kommer att satsa extra 

mycket under 2021, både igenom vårt interna system BOON, där vi 

även kommer att utveckla kunskapsöverföringen mellan våra 

projekt och börja att bedöma våra leverantörer och UE utifrån olika 

faktorer. Vi kommer också att skapa vår egen Code of Conduct där 

vi ska skapa rutiner och policys som alla våra nya projekt ska jobba 

efter. Vi kommer även jobba externt med våra leverantörer och 

underentreprenörer för att se till att alla komma följa de riktlinjer 

och policys som vi sätter upp. 

MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR. Att aktivt jobba och ha goda 

relationer med våra leverantörer och underentreprenörer är en 

förutsättning för att ha bra affärer, men vi ska också vara tydliga 

kravställare och kunna följa upp det krav eller förväntningar som vi 

ställer. Utmaningen är att hitta en balans för vad vi ställer som krav 

eller förväntningar, och att vi sedan kan säkerställa att vi kan följa 

upp det. Det har visats att var annat företag inte kontrollerar sina 

leverantörsled om de följer de mänskliga rättigheterna15.

MÅLSÄTTNINGEN MED ATT HA SÄKRA LEVERANTÖRSLED är att alla 

våra leverantörer och underentreprenörer ska uppfylla och 

efterleva de krav som H2 ställer vid upphandling. Vi vill ha en 

kontrollerad, men inte en begränsad portfölj av leverantörer och 

underentreprenörer som vi har goda samarbeten med. Vi kommer 

också ha en målsättning om att utföra revisioner hos våra 

leverantörer. 

Säkra leverantörsled

Not 7 Maskiner och inventarier
2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 15!973!085 10!476!205

Inköp 209!926 5!496!880

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 16!183!011 15!973!085

Ingående avskrivningar -4!969!082 -2!016!884

Årets avskrivningar -3!231!843 -2!952!198

Utgående ackumulerade avskrivningar -8!200!925 -4!969!082

Utgående redovisat värde 7!982!086 11!004!003

Not 8 Bilar
2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 4!954!220 4!313!130

Inköp 930!945 1!516!090

Försäljningar/utrangeringar -230!000 -875!000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5!655!165 4!954!220

Ingående avskrivningar -1!515!736 -851!920

Försäljningar/utrangeringar 126!500 290!638
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ATT HÅLLA ORDNING OCH REDA SER VI SOM EN SJÄLVKLARHET. Därav utvecklades och 

färdigställdes vår kvalitetssäkringsrapport under Q4 2020. Rapporten innehåller frågor 

om tidplaner, BAS-U, skydds- och miljörond, tidsplaner, dokumentation och att 

arbetsplatsen är städad och säker. Syftet är också att frågorna och områdena ska vara 

något dynamiska då vi vill kunna belysa potentiella risker eller följa upp en viss process 

som anses relevant.  Resultatet och sammanställningen av rapporten förväntas att 

beskrivas i hållbarhetsrapporten för 2021. Rapporten är uppbyggd på ett poängsystem, 

med 155 som max. Syftet är inte att projektet ska komma upp till 155 poäng, då 

kriterierna är mycket högt satta, för att hela tiden se att det finns potential, men vi vill 

se en score på 120 för att projektet ska vara ”grönt”.

MÖJLIGHETERNA OCH UTMANINGARNA: Möjligheterna med att ha ett eget system för 

uppföljning är oändlig, men det är att hitta en balans om nytta, möjlighet till 

uppföljning och administration som är svårigheten. Därför ser vi också att 

kvalitetssäkringsrapporten är i ständig utveckling. En annan möjlighet är också att 

integrera fler frågor inom hållbarhet för att få en helhetssyn av rapporten. 

MÅLSÄTTNINGEN: Med att ha en kvalitetsstämpel är att H2 hela tiden strävar mot att 

vara felfria och att ge en totalkvalitet från start till mål. I vår Kvalitetsäkringsrapport 

ska vi säkerställa att vi gör det som vi säger.

Att alltid kunna leverera en hög kvalitet är också lika 

med att leverera mer hållbart producerade bostäder. Det 

handlar om hur vi använder våra resurser. Ordning och 

reda på arbetsplatsen bidrar till att hålla vår 

totaltkvalité uppe, där vi tar hand om våra inventarier, 

har en städad miljö och har all dokumentation på plats. 

För, vi ska vara stolta på våra arbetsplatser. 

Kvalitet från
start till mål

2020-12-31 2019-12-31

Upplupna intäkter 15!501!128 22!576!615

Bonus leverantörer 366!227 296!715

Förutbetalda kostnader 978!784 736!850

Förutbetald leasing 239!694 112!522

17!085!833 23!722!702

Not 14 Antal aktier och kvotvärde
Antal aktier Kvotvärde

Antal A-Aktier 449 223

449

Not 15 Disposition av vinst eller förlust
2020-12-31

Förslag til l  vinstdisposition

balanserad vinst 12!699!852

årets vinst 92!326!469

105!026!321

disponeras så att

till aktieägare utdelas 50!000!000

i ny räkning överföres 55!026!321

105!026!321

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
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DIGITALISERINGEN SOM EN DEL AV LÖSNINGEN. Samhället är mitt uppe i en 

fjärde industriell revolution, eller Industri 4.0 där digitalisering och 

uppkoppling är de främsta drivkrafterna bakom förändringen7,8. Detta är 

något som vi på H2 ser otroligt positivt på, då vi ser oss själva som ett ungt 

företag med digitalisering i ryggraden. Utvecklingen inom byggindustrin 

har gått fort och vi såg tidigt ett behov att skapa vårt eget interna 

planeringssystem, för att snabbare möta våra och våra intressenters behov. 

Vi har sedan 2016 haft det interna projekteringssystem, BOON, där vi både 

projekterar och kommunicerar internt och externt. Fördelen med att ha ett 

eget system är att vi har själva byggt upp systemet efter de premisser som 

vi själva anser behövas för att uppnå vår vision om kvalitet. Några styrkor är 

snabbhet med kommunikation mellan parter, både internt och externt. 

Överlämningar och uppföljningar och total översikt med en tydlig tidplan 

ger en transparens mot alla våra intressenter. 

VILJAN ATT CERTIFERA VÅRA PROJEKT. Vi uppmanar alltid våra beställare att 

minst bygga enligt certifering. Vi ser bara positivt på att öka portföljen med 

certiferade fastigheter, men också andra andra hållbarhetsinitiativ som bidrar till 

ett bättre samhälle. Vår styrka är att vi vågar testa nytt och vill utmanas. Vi har 

också kunskapen  att hitta lösningar under hela projektets gång och vi vill alltid 

kunna erbjuda mer hållbara lösningar för våra projekt.

För att klara klimatutmaningen så innebär det att vi inom byggindustrin måste ta 

vårt ansvar i hela vår värdekedja för att komma framåt. Det betyder att vi måste 

tänka nya på affärsmodeller och erbjuda mer hållbara och attraktiva offerter.

FÖRDELEN MED ATT JOBBA MED 3D-MODELLER ser vi också som en 

del i vårt hållbara erbjudande. Vi har sedan start modellerat alla 

våra projekt och konstant varit en drivande aktör mot 

konstruktörer och arkitekter, där vi som totalentreprenör har 

styrkan att koordinera de olika principerna. Tack vare detta kan vi 

framföra en tydlig samordnad kommunikation, riskidentifiering 

samt planera framgångsrika konstruktioner. 

MÖJLIGHETER / UTMANINGAR: Genom att integrera mer 

information och mätningar i nuvarande system ser vi 

möjligheterna i att få en mer effektiv planering och uppföljning av 

projekten. Att lägga till konkret information inom hållbarhet är ett 

ytligare sätt att skapa en helhetsbild av projekten, och vara till 

hjälp vid materialval och val av konstruktion. Det kommer också 

att effektivisera processen för att ta fram underlag för 

klimatdeklarationer och liknande. Vid en upphandlingsprocess 

kan vi sedan använda nya affärsmodeller, stärkta beräkningar och 

referenser som kraftfulla verktyg i våra portföljer. Utmaningen är 

att få in smidiga data från våra underentreprenörer och 

leverantörer. 

MÅLSÄTTNING: Kunna leverera full transparens under hela 

byggprocessen till våra kunder, uppmuntra och hjälpa våra kunder 

i valet av mer mer hållbara material och metoder. Att inte erbjuda, 

och kunna visa på alternativ, är för oss helt fel.

Projekt som byggs 
enligt certifiering

Projekt som kommer 
att certifieras

Antal certifierade 
projekt till idag

( Miljöbyggnad + BREEM )

2 7 2

Hållbart erbjudande
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HANSSONS HUS KONCERNEN

 

Under 2020 har en koncern med Hanssons Hus AB som moderbolag bildats. Då koncernen var klar 
sent på året görs ingen officiell koncernredovisning för räkenskapsåret 2020. Vi väljer här i denna 
rapport att redovisa den kompletta årsredovisningen för Hanssons Hus Entreprenad AB som vi 
anser mest intressant. För övriga bolag i koncernen finns balans och resultatrapporter bifogat. 
Rikard Hansson genom Hanssons Hus AB är ensam ägare till bolaget.

Hanssons Hus koncernen har i dagsläget tre ben, entreprenad, fastighetsförvaltning samt 
utveckling av bostadsprojekt i egen regi.

Per 2020-12-31 ser koncernstrukturen ut enligt grafik till höger.

Bolaget H3 Förvaltning i Ulricehamn AB ägs av Hanssons Hus AB och Ståhl & Ståhl i Ulricehamn AB, 
50/50%. H3 Förvaltning målsättning är att färdigställa ca. 1000 bostäder (60 000 kvm BOA) till och 
med 2024 för egen förvaltning.

Nettoomsättning (mkr) 914

Resultat efter finansiella poster (mkr) 139

Årets resultat (mkr) 107

Eget kapital (mkr) 201

Eget kapital justerat med övervärden (mkr) 718

Balansomslutning (mkr) 611

Balansomslutning med övervärden (mkr) 1 104

Vinstmarginal (%) 15,2 %

Balanslikviditet (%) 125,1 %

Soliditet (%) 36,9 %

Soliditet med övervärden (%) 65,1 %

Avkastning på eget kapital (%) 64,5 %

Avkastning på totalt kapital (%) 22,7 %

NYCKELTAL KONCERN 2020

ULRICEHAMN
DOMHERREN 1 AB 

100%

ULRICEHAMN
DOMHERREN 2 AB 

100%

HANSSONS HUS
PROPERTIES AB

100%

H3 FÖRVALTNING
1 AB

100%

H3 FÖRVALTNING
I ULRICEHAMN AB

50%

HANSSONS
HOLDING AB

100%

HANSSONS
HUS AB

100%

RIKARD
HANSSON

HANSSONS HUS 
ENTREPRENAD AB

100%

ULRICEHAMN
DOMHERREN 3 AB

100%

Hanssons Hus Koncernen
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Styrelsen och verkställande direktören för Hanssons Hus Entreprenad AB avger följande årsredovisning för 

räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12 31 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela 

kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

INFORMATION OM VERKSAMHETEN

 Hanssons Hus Entreprenad AB bildades 2015 och utför större bostadsprojekt, vårdboenden och 

lokalanpassningar från Uppsala i norr till Skåne i söder. Huvudparten av projekten produceras med 

prefabricerade betongelement, där byggtekniken anpassas till respektive projekt och till de specifika 

arkitektoniska utmaningarna. Bolagets kärnvärden är affärsmässighet och långsiktigt hållbara projekt och 

relationer. Företaget har sitt säte i Ulricehamn.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

 Vi ser tillbaka på ett väldigt speciellt år där vi som bolag trots pandemin kunnat fortsätta vår tillväxtresa. Vi är 

ett starkt lag med stort engagemang vilket resulterar i en väldigt positiv framtidstro från oss. 

 

Under 2020 har vi ökat vår omsättning med 39%, Vi omsatte 917 mkr (660 mkr) och resultatet före finansiella 

poster uppgår till 135 mkr (98 mkr). Vi har under året färdigställt 697 lägenheter och produktions startat 533 

lägenheter. Vid årets utgång hade vi 1108 lägenheter i pågående produktion och 1200 lägenheter under 

projektering. Orderstocken uppgick till 3 100 mkr vid årets utgång.  

 

Vi är ett bolag som gärna ifrågasätter de gamla standarderna i branschen och utmanar de stora bolagen om 

hur man kan effektivisera branschen. Detta skapar värden för både oss och våra kunder men även våra 

samarbetspartners. 

 

Hållbarhet och personal 

Vi har startat vårt hållbarhetsarbete på allvar och redovisar vår första egna hållbarhetsrapport för 2020. Vi ser 

det som ytterligare ett verktyg för att vässa vår konkurrenskraft och samtidigt bidra med något positivt till vår 

omvärld där vi kan kommunicera hur vi effektiviserar ett byggprojekt på riktigt. Mer om detta kan ni läsa i 

rapporten. Personalen växer i sina roller och vi har rekryterat externt inom alla avdelningar men även sett vilka 

kvalitéer vi har internt när ett par stycken tagit klivet upp från sin tidigare roll och stärkt upp organisationen 

med både lagkänsla och erfarenhet av H2’s arbetsmetoder. Vi har under Q4 driftsatt vårt utökade 

kvalitetssäkringssystem för att säkerställa att vi lever upp till våra internt högt ställda krav. Vi ser att vi har 

ytterligare förbättringspotential inom hållbarhet och miljö och vi kommer lägga stort fokus på det även under 

2021 att säkra vår vision inom området som är Hög lägsta nivå. 

 Egen koncern och nytt huvudkontor

En av de större händelserna under 2020 är att Hanssons Hus Entreprenad AB förvärvats till 100% av Hanssons 

Hus AB som är ny koncernmoder för Hanssons Hus Entreprenad AB och dess systerbolag Hanssons Hus 

Holding AB och det delägda fastighetsbolaget H3 Förvaltning i Ulricehamn AB inkl. dess dotterbolag. Vi har ett 

stabilt kassaflöde och stark kassa, internt i koncernen kommer vi kunna utveckla vår verksamhet ytterligare ett 

par nivåer upp de kommande åren. Under året har vi även renoverat en äldre Q-märkt fastighet i Ulricehamn 

från 1898 på 1400m2 som ägs i koncernen. Denna fastighet är from mars 2021 vårt nya huvudkontor. Fasigheten 

har blivit fantastiskt fin efter en varsam renovering och visar att vi har bredden även inom ROT. 

 

Affärsmodell och framtid 

2020 har nog varit bevis på hur bra vår affärsmodell fungerar med tanke på rådande situation i världen. Vi är 

ödmjuka inför vårt uppdrag om rationellt och effektivt byggande, Vi ser att vi verkligen kan skapa mervärden åt 

alla inblandade vilket är väldigt inspirerande för oss som bolag. Utifrån detta så ser vi positivt på framtiden och 

våra kommande år inom branschen. Det råder en bostadsbrist i landet som vi behöver lösa gemensamt och 

det gör man enbart via samarbeten och nytänkande. 

 

Jag vill även ge vår personal en stor eloge för årets insats och engagemang under året som varit allt annat än 

normalt, personalen är en av nycklarna till att vi kommit så långt som vi gjort på vår resa.

 

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING SAMT VÄSENTLIGA RISKER/OSÄKERHETSFAKTORER

2021 kommer vara ett år då vi ligger på samma produktionsvolym som 2020. Vi startar nya projekt i samma takt 

som vi avslutar pågående projekt. På längre sikt så ser vi en fortsatt stabil orderingång med mycket 

förfrågningar från större fastighetsutvecklare.

 

Vi har särskilt beaktat effekterna av COVID-19 och vi har inte identifierat några risker som kommer påverka 

bolagets framtida verksamhet på längre sikt. 

 

HÅLLBARHETSRAPPORT

Från och med räkenskapsåret 2021 uppfyller vi lagkravet på att lämna hållbarhetsrapport. Arbetet med detta är 

påbörjat och en hållbarhetsrapport är framtagen för räkenskapsåret 2020. Denna finns tillgänglig för 

intresserade via kontakt med bolaget.

Förvaltningsberättelse
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HANSSONS HUS ENTREPRENAD AB

Flerårsöversikt (Tkr)
2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning 913!637 659!796 242!709 27!435 16!507

Resultat efter finansiella poster 134!818 97!886 27!567 8!152 2!998

Soliditet (%) 30 26 15 9 18

Balanslikviditet (%) 149 135 111 83 103

Förändring av eget kapital
 Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 100!000 8!774!732 72!734!247 81!608!979

Nedsättning av aktiekapital genom indragning av aktier  -64!768!000  -64!768!000

Disposition enligt beslut av årets årsstämma:  72!734!247 -72!734!247 0

Utdelning  -4!041!000  -4!041!000

Fondemission 127 -127  0

Årets resultat   92!326!469 92!326!469

Belopp vid årets utgång 100!127 12!699!852 92!326!469 105!126!448

Förändring av eget kapital
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst 12!699!852

årets vinst 92!326!469

105!026!321

disponeras så att

till aktieägare utdelas 50!000!000

i ny räkning överföres 55!026!321

105!026!321

och balansräkning samt kassaflödesanalys med noter.

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- 
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Hanssons Hus Entreprenad AB Resultatrapport Hanssons Hus Entreprenad AB

 Not 2020-01-01 - 2020-12-31 2019-01-01 - 2019-12-31 2020-01-01 - 2020-12-31 2019-01-01 - 2019-12-31

Nettoomsättning 913 637 048                                                     659 795 522                                                    Den löpande verksamheten       !
Produktionskostnad 728 128 450-                                                     515 484 223-                                                     Resultat efter finansiella poster  134!977!343  97!870!241 !
Bruttoresultat 185 508 598                                                     144 311 299                                                       Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  10!813!221  11!805!651 !

Betald skatt  -22!128!142  -15!442!091 !
Resultat efter finansiella poster  123!662!422  94!233!801 !

Försäljnings- och administrationskostnader 53 689 974-                                                       45 729 391-                                                               !
Övriga rörelseintäkter 3 156 661                                                            -                                                                         Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet       !
Övriga rörelsekostnader -                                                                         679 941-                                                               Förändring av varulager och pågående arbete  -9!265!659  -10!938!679 !

50 533 313-                                                        46 409 331-                                                        Förändring av kundfordringar  19!323!639  -70!995!344 !
Förändring av kortfristiga fordringar  6!127!471  -20!383!532 !

Rörelseresultat 2, 3, 4 134 975 285                                                     97 901 967                                                        Förändring av leverantörsskulder  12!583!293  33!612!326 !
Förändring av kortfristiga skulder  17!159!259  47!776!064 !

Resultat från finansiella poster Kassaflöde från den löpande verksamheten  169!590!425  73!304!636 !
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 029                                                                     -                                                                                !
Räntekostnader och liknande resultatposter 158 073-                                                               15 863-                                                                  Investeringsverksamheten       !

157 044-                                                               15 863-                                                                  Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -1!140!872  -7!012!970 !
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  116!000  592!669 !

Resultat efter finansiella poster 134 818 240                                                      97 886 105                                                        Investeringar i finansiella anläggningstillgångar  -35!000                                                                                -   !
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -1!059!872  -6!420!301 !
       !

Bokslutsdispositioner 5 17 292 264-                                                        5 143 247-                                                           Finansieringsverksamheten       !
Resultat före skatt 117 525 976                                                      92 742 858                                                       Utbetald utdelning  -4!041!000  -4!000!000 !

Inlösen aktier  -64!768!000  -7!500!000 !
Skatter Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -68!809!000  -11!500!000 !
Skatt på årets resultat 6 25 199 507-                                                        20 008 611-                                                                !

Årets kassaflöde  99!721!553  55!384!335 !
Årets resultat 92 326 469                                                       72 734 247                                                              !

Likvida medel vid årets början       !
Likvida medel vid årets början  137!314!420  81!930!085 !
Likvida medel vid årets slut  237!035!973  137!314!420 !

    Kassaflödesanalys
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Hanssons Hus Entreprenad AB Balansrapport

Not 2020-12-31 2019-12-31 Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER

Anläggningstil lgångar Eget kapital 14 ,15

Materiella anläggningstil lgångar Bundet eget kapital

Maskiner och inventarier 7 7 982 086                                                          11 004 003                                                         Aktiekapital 100 127-                                                                100 000-                                                               

Bilar 8 3 199 123                                                            3 438 484                                                          100 127-                                                                100 000-                                                               

11 181 209                                                           14 442 487                                                        Fritt eget kapital

Finansiella anläggningstil lgångar Balanserad vinst eller förlust 12 699 852-                                                        8 774 733-                                                          

Ägarintressen i övriga företag 9, 10 35 000                                                                 -                                                                         Årets resultat 92 326 469-                                                       72 734 247-                                                       

35 000                                                                 -                                                                         105 026 321-                                                      81 508 979-                                                        

Summa anläggningstil lgångar 11 216 209                                                          14 442 487                                                        Summa eget kapital 105 126 448-                                                      81 608 979-                                                        

Omsättningstil lgångar Obeskattade reserver 16 30 733 578-                                                       13 441 314-                                                          

Varulager m m Avsättningar 17

Pågående arbete för annans räkning 11 20 204 338                                                       10 938 679                                                        Övriga avsättningar 14 577 617-                                                         7 891 443-                                                           

20 204 338                                                       10 938 679                                                        Summa avsättningar 14 577 617-                                                         7 891 443-                                                           

Kortfristiga fordringar Kortfristiga skulder

Kundfordringar 131 402 039                                                      149 933 545                                                     Leverantörsskulder 76 940 970-                                                       63 194 591-                                                         

Fordringar hos koncernföretag 5 920 800                                                          6 192 133                                                            Pågående arbeten för annans räkning 154 241 456-                                                      140 134 071-                                                       

Övriga fordringar 12 12 225 335                                                        7 879 861                                                           Skulder till koncernföretag 4 041 000-                                                           1 163 086-                                                            

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 17 085 834                                                        23 722 702                                                       Aktuella skatteskulder 24 962 296-                                                       16 979 847-                                                        

166 634 008                                                     187 728 241                                                      Övriga skulder 16 487 419-                                                         8 980 641-                                                           

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 7 979 744-                                                          17 029 856-                                                        

Kassa och bank 237 035 973                                                    137 314 420                                                      Summa kortfristiga skulder 284 652 885-                                                    247 482 091-                                                     

Summa omsättningstil lgångar 423 874 319                                                     335 981 341                                                      

SUMMA TILLGÅNGAR 435 090 528                                                    350 423 828                                                    SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 435 090 528-                                                    350 423 828-                                                    

36



NOTER
 
NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
 
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). 
 
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförlus-
ter på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och 
kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster. Redovisningsprinci-
perna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
INTÄKTSREDOVISNING
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i 
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och 
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
 
PÅGÅENDE ENTREPRENADARBETEN OCH LIKNANDE
Inkomster till fast pris redovisas som intäkt enligt färdigställandemetoden, det vill säga senast när 
arbetet väsentligen är fullgjort.
 
I balansräkningen redovisas för ej färdigställda uppdrag nettot av nedlagda kostnader minskat med 
fakturerade belopp som pågående arbete för annans räkning. Om ett uppdrag befaras gå med förlust 
redovisas en kostnad omgående i resultaträkningen.
 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den förväntade 
nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:
 
Maskiner och inventarier 20%
Bilar                                                20%
  
LEASINGAVTAL
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella 
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

INKOMSTSKATTER
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då 
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas 
i eget kapital.
 
AKTUELL SKATT
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs 
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per 
balansdagen.
 

UPPSKJUTEN SKATT
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. 
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskul-
der och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive 
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.
 
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas 
med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter 
av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten 
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga 
överskott.
 
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna 
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.
 
AVSÄTTNINGAR
Garantiavsättning görs med 1% av kontraktssumman för att täcka ev kommande garantikostnader 
efter projektavslut.
 
ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. 
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och 
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en 
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare 
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
 
PENSIONER
I företaget förekommer enbart avgiftsbestämda pensionsplaner.
I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgfiter till ett annat företag och har inte någon 
legal eller informell förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan 
uppfylla sitt åtagande. Bolagets resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas tjänster 
utförs.

NYCKELTALSDEFINITIONER
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent 
av balansomslutning.

Balanslikviditet (%)
Omsättningstillgångar inklusive lager och pågående arbeten m.m. i procent av kortfristiga skulder.
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Not 2 Arvode till revisorer

 2020 2019  
    
Revisionsuppdrag  271!375  322!150  
Övriga tjänster  267!200     
  538!575  322!150  
    
 

Not 3 Anställda och personalkostnader
 2020 2019  
    
Medelantalet anställda    
Kvinnor 8 7  
Män 66 58  
 74 65  
    
Löner och andra ersättningar    
Styrelse och verkställande direktör 900 885  
Övriga anställda 32!882 29!646  
 33!782 30!531  
    
Sociala kostnader    
Pensionskostnader för styrelse och verkställande  
direktör

Pensionskostnader för övriga anställda 2!804 1!509  
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 11!108 10!366  
 14!074 12!028  
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader  
 och pensionskostnader

    
Könsfördelning bland ledande    
befattningshavare

Andel män i styrelsen 100% 100%  
    
 

Not 4 Leasingavtal
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 820 284 kronor.

 

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

 

 2020 2019  
    
Inom ett år 753!563 81!979  

 

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande  

direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning

eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga 

arbetsuppgifter.

162 153

47!856 42!559

direktör

Pensionskostnader för övriga anställda 2!804 1!509  
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 11!108 10!366  
 14!074 12!028  
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader  
 och pensionskostnader

    
Könsfördelning bland ledande    
befattningshavare

Andel män i styrelsen 100% 100%  
    
 

Not 4 Leasingavtal
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 820 284 kronor.

 

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

 

 2020 2019  
    
Inom ett år 753!563 81!979  
Senare än ett år men inom fem år 301!527 38!465  
 1!055!090 120!444  
    
 

Not 5 Bokslutsdispositioner
 2020 2019  
    
Avsättning till periodiseringsfond -18!000!000 -5!000!000  
Förändring av överavskrivningar 707!736 -143!247  
 -17!292!264 -5!143!247  
    
 

Not 6 Aktuell och uppskjuten skatt
 2020 2019  

    

Skatt på årets resultat   

Aktuell skatt 25!199!507 20!008!611

Totalt redovisad skatt 25!199!507 20!008!611

   
Avstämning av effektiv skatt

  2020  

    

 Procent Belopp Procent

Redovisat resultat före skatt  117!525!976  

     

Skatt enligt gällande skattesats 21,4 -25!150!559 21,4

Ej avdragsgilla kostnader  -38!355  

Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond  -10!595  

Redovisad effektiv skatt 21,44 -25!199!509 21,48

162 153

47!856 42!559
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Not 7 Maskiner och inventarier
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 15!973!085 10!476!205  
Inköp 209!926 5!496!880  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 16!183!011 15!973!085  
    
Ingående avskrivningar -4!969!082 -2!016!884  
Årets avskrivningar -3!231!843 -2!952!198  
Utgående ackumulerade avskrivningar -8!200!925 -4!969!082  
    
Utgående redovisat värde 7!982!086 11!004!003  

    
 

Not 8 Bilar
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 4!954!220 4!313!130  
Inköp 930!945 1!516!090  
Försäljningar/utrangeringar -230!000 -875!000  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5!655!165 4!954!220  
    
Ingående avskrivningar -1!515!736 -851!920  
Försäljningar/utrangeringar 126!500 290!638  
Årets avskrivningar -1!066!806 -954!454  
Utgående ackumulerade avskrivningar -2!456!042 -1!515!736  
    
Utgående redovisat värde 3!199!123 3!438!484  
    
 

Not 9 Ägarintressen i övriga företag
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Inköp 35!000   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 35!000   
    
Utgående redovisat värde 35!000   
    
 

Not 10 Specifikation ägarintressen i övriga företag

     
 

Not 7 Maskiner och inventarier
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 15!973!085 10!476!205  
Inköp 209!926 5!496!880  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 16!183!011 15!973!085  
    
Ingående avskrivningar -4!969!082 -2!016!884  
Årets avskrivningar -3!231!843 -2!952!198  
Utgående ackumulerade avskrivningar -8!200!925 -4!969!082  
    
Utgående redovisat värde 7!982!086 11!004!003  

    
 

Not 8 Bilar
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 4!954!220 4!313!130  
Inköp 930!945 1!516!090  
Försäljningar/utrangeringar -230!000 -875!000  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5!655!165 4!954!220  
    
Ingående avskrivningar -1!515!736 -851!920  
Försäljningar/utrangeringar 126!500 290!638  
Årets avskrivningar -1!066!806 -954!454  
Utgående ackumulerade avskrivningar -2!456!042 -1!515!736  
    
Utgående redovisat värde 3!199!123 3!438!484  
    
 

Not 9 Ägarintressen i övriga företag
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Inköp 35!000   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 35!000   
    
Utgående redovisat värde 35!000   
    
 

Not 10 Specifikation ägarintressen i övriga företag
 Bokfört

Namn värde

Byggbranschens Säkerhetspark ek för 35!000  

 35!000  

   

 Org.nr  

Byggbranschens Säkerhetspark ek för 769636-4764  

 

    
 

Not 9 Ägarintressen i övriga företag
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Inköp 35!000   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 35!000   
    
Utgående redovisat värde 35!000   
    
 

Not 10 Specifikation ägarintressen i övriga företag
 Bokfört

Namn värde

Byggbranschens Säkerhetspark ek för 35!000  

 35!000  

   

 Org.nr  

Byggbranschens Säkerhetspark ek för 769636-4764  

   

 

Not 11 Pågående arbete för annans räkning
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Aktiverade nedlagda utgifter 566!173!178 420!880!639  
Fakturerade belopp -700!210!296 -550!076!031  
 -134!037!118 -129!195!392  

    
 

Not 12 Övriga fordringar
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Behållning skattekonto 12!137!875 7!780!999  
Övriga poster 87!460 98!862  
 12!225!335 7!879!861  
    
 

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

 2020-12-31 2019-12-31  
    
Upplupna intäkter 15!501!128 22!576!615  
Bonus leverantörer 366!227 296!715  
Förutbetalda kostnader 978!784 736!850  
Förutbetald leasing 239!694 112!522  
 17!085!833 23!722!702  
    
 

Not 14 Antal aktier och kvotvärde
Antal aktier Kvotvärde

Antal A-Aktier 449 223  
 449  
    
 

Not 15 Disposition av vinst eller förlust
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 2020-12-31 2019-12-31  
    
Upplupna intäkter 15!501!128 22!576!615  
Bonus leverantörer 366!227 296!715  
Förutbetalda kostnader 978!784 736!850  
Förutbetald leasing 239!694 112!522  
 17!085!833 23!722!702  
    
 

Not 14 Antal aktier och kvotvärde
Antal aktier Kvotvärde

Antal A-Aktier 449 223  
 449  
    
 

Not 15 Disposition av vinst eller förlust
 2020-12-31   
Förslag til l  vinstdisposition    

  
balanserad vinst 12!699!852   
årets vinst 92!326!469   
 105!026!321   
disponeras så att    
till aktieägare utdelas  50!000!000   
i ny räkning överföres 55!026!321   
 105!026!321   
 

Not 16 Obeskattade reserver
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Ackumulerade överavskrivningar 2!831!578 3!539!314  
Periodiseringsfond 2015 57!000 57!000  
Periodiseringsfond 2016 700!000 700!000  
Periodiseringsfond 2017 1!570!000 1!570!000  
Periodiseringsfond 2018 2!575!000 2!575!000  
Periodiseringsfond 2019 5!000!000 5!000!000  
Periodiseringsfond 2020 18!000!000 0  
 30!733!578 13!441!314  
    

  
  

 

Not 17 Garantiavsättningar
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Belopp vid årets ingång 7!891!443   
Årets avsättningar 7!916!100 8!304!087  
Under året ianspråktagna belopp -1!229!926 -412!644  
 14!577!617 7!891!443  
    
 

Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2020-12-31 2019-12-31  

Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond
10!595

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:  

Ackumulerade överavskrivningar 2!831!578 3!539!314  
Periodiseringsfond 2015 57!000 57!000  
Periodiseringsfond 2016 700!000 700!000  
Periodiseringsfond 2017 1!570!000 1!570!000  
Periodiseringsfond 2018 2!575!000 2!575!000  
Periodiseringsfond 2019 5!000!000 5!000!000  
Periodiseringsfond 2020 18!000!000 0  
 30!733!578 13!441!314  
    

  
  

 

Not 17 Garantiavsättningar
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Belopp vid årets ingång 7!891!443   
Årets avsättningar 7!916!100 8!304!087  
Under året ianspråktagna belopp -1!229!926 -412!644  
 14!577!617 7!891!443  
    
 

Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Löner 2!259!208 2!307!630  
Arbetsgivaravgifter och försäkringar 586!494 1!133!683  
Upplupna kostnader 5!134!042 13!588!543  
 7!979!744 17!029!856  
    
 

 

Ulricehamn den 17 mars 2021

 

  

Rikard Hansson  

Verkställande direktör  

  

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats 
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Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond
10!595
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HANSSONS HUS HOLDING AB
Bildar en underkoncern där tanken är att bolaget ska äga helägda fastighetsförvaltningbolag

Hanssons Hus Holding AB Balansrapport Hanssons Hus Holding AB Resultatrapport

2020-12-31 2019-12-31  2020-09-22 - 2020-12-31 2019-12-01 - 2019-12-31

TILLGÅNGAR Rörelsens kostnader

Anläggningstil lgångar

Finansiella anläggningstil lgångar Försäljnings och administrationskostnader 29 117-                                                                   7 900-                                                                    

Andelar i koncernföretag 50 000                                                                 50 000                                                                 29 117-                                                                   7 900-                                                                    

50 000                                                                 50 000                                                                 

Summa anläggningstil lgångar 50 000                                                                 50 000                                                                 Rörelseresultat 29 117-                                                                   7 900-                                                                    

Omsättningstil lgångar Resultat från finansiella poster

Kortfristiga fordringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 14 537                                                                  -                                                                         

Övriga fordringar 150 000                                                               150 000                                                               Räntekostnader och liknande resultatposter 537-                                                                        -                                                                         

150 000                                                               150 000                                                               14 000                                                                  -                                                                         

Kassa och bank 426 983                                                              50 000                                                                 Resultat efter finansiella poster 15 117-                                                                    7 900-                                                                    

Summa omsättningstil lgångar 576 983                                                              200 000                                                              

SUMMA TILLGÅNGAR 626 983                                                              250 000                                                              Årets resultat 15 117-                                                                    7 900-                                                                    

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 50 000-                                                                 50 000-                                                                 

50 000-                                                                 50 000-                                                                 

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 7 900                                                                    -                                                                         

Årets resultat 15 117                                                                    7 900                                                                    

23 017                                                                  7 900                                                                    

Summa eget kapital 26 983-                                                                 42 100-                                                                  

Kortfristiga skulder

Skulder till koncernföretag -                                                                         7 900-                                                                    

Övriga skulder 600 000-                                                              200 000-                                                              

Summa kortfristiga skulder 600 000-                                                              207 900-                                                              

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 626 983-                                                              250 000-                                                              
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HANSSONS HUS PROPERTIES AB
Bolaget förvaltar helägda bolag som bedriver fastighetsförvaltning i Ulricehamn.

Hanssons Hus Properties AB Balansrapport Hanssons Hus Properties AB Resultatrapport

2020-12-31 2019-12-31  2020-09-22 - 2020-12-31 2019-12-01 - 2019-12-31

TILLGÅNGAR Rörelsens kostnader

Anläggningstil lgångar

Finansiella anläggningstil lgångar Försäljnings och administrationskostnader -                                                                         7 900-                                                                    

Andelar i koncernföretag 150 000                                                               150 000                                                               -                                                                         7 900-                                                                    

150 000                                                               150 000                                                               

Summa anläggningstil lgångar 150 000                                                               150 000                                                               Rörelseresultat -                                                                         7 900-                                                                    

Omsättningstil lgångar Resultat från finansiella poster

Kassa och bank 29 525                                                                 50 000                                                                 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 228                                                                    -                                                                         

Summa omsättningstil lgångar 29 525                                                                 50 000                                                                 Räntekostnader och liknande resultatposter 14 803-                                                                  -                                                                         

SUMMA TILLGÅNGAR 179 525                                                               200 000                                                              12 575-                                                                  -                                                                         

EGET KAPITAL OCH SKULDER Resultat efter finansiella poster 12 575-                                                                  7 900-                                                                    

Eget kapital

Bundet eget kapital Årets resultat 12 575-                                                                  7 900-                                                                    

Aktiekapital 50 000-                                                                 50 000-                                                                 

50 000-                                                                 50 000-                                                                 

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 7 900                                                                    -                                                                         

Årets resultat 12 575                                                                  7 900                                                                    

20 475                                                                 7 900                                                                    

Summa eget kapital 29 525-                                                                 42 100-                                                                  

Kortfristiga skulder

Skulder till koncernföretag -                                                                         7 900-                                                                    

Övriga skulder 150 000-                                                               150 000-                                                               

Summa kortfristiga skulder 150 000-                                                               157 900-                                                               

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 179 525-                                                               200 000-                                                              
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ULRICEHAMN DOMHERREN 1 AB
Bolaget äger fastigheten som är koncenens nya huvudkontor. På fastigheten 

finns även en separat byggnad som planeras för extern uthyrning som kontor

Ulricehamn Domherren 1 AB Balansrapport Ulricehamn Domherren 1 AB Resultatrapport

2020-12-31 2019-12-31  2020-09-22 - 2020-12-31 2019-12-01 - 2019-12-31

TILLGÅNGAR Rörelsens intäkter

Anläggningstil lgångar

Materiella anläggningstil lgångar Försäljnings och administrationskostnader 55 417                                                                  -                                                                         

Byggnader och mark 3 602 845                                                          3 239 009                                                          55 417                                                                  -                                                                         

3 602 845                                                          3 239 009                                                          

Summa anläggningstil lgångar 3 602 845                                                          3 239 009                                                          Rörelsens kostnader

Omsättningstil lgångar Försäljnings och administrationskostnader 16 116-                                                                    8 891-                                                                     

Kassa och bank -                                                                         50 000                                                                 16 116-                                                                    8 891-                                                                     

Summa omsättningstil lgångar -                                                                         50 000                                                                 

SUMMA TILLGÅNGAR 3 602 845                                                          3 289 009                                                          Rörelseresultat 39 301                                                                  8 891-                                                                     

EGET KAPITAL OCH SKULDER Resultat från finansiella poster

Eget kapital Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 85                                                                           -                                                                         

Bundet eget kapital Räntekostnader och liknande resultatposter 1 440-                                                                     -                                                                         

Aktiekapital 50 000-                                                                 50 000-                                                                 1 355-                                                                     -                                                                         

50 000-                                                                 50 000-                                                                 

Fritt eget kapital Resultat efter finansiella poster 37 947                                                                 8 891-                                                                     

Balanserad vinst eller förlust 8 891                                                                     -                                                                         

Årets resultat 37 947-                                                                 8 891                                                                     Årets resultat 37 947                                                                 8 891-                                                                     

29 056-                                                                 8 891                                                                     

Summa eget kapital 79 056-                                                                 41 109-                                                                   

Långfristiga skulder

Checkräkningskredit 283 789-                                                              -                                                                         

Summa långfristiga skulder 283 789-                                                              -                                                                         

Kortfristiga skulder

Skulder till koncernföretag 3 240 000-                                                          3 247 900-                                                          

Summa kortfristiga skulder 3 240 000-                                                          3 247 900-                                                          

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 602 845-                                                          3 289 009-                                                          
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ULRICEHAMN DOMHERREN 2 AB
Bolaget äger en fastighet med ett äldre hus bredvid vårt huvudkontor. Renovering och 

ombyggnation av huset pågår och fyra hyresrätter ska stå klara för inflytt 1 juni 2021.

Ulricehamn Domherren 2 AB Ulricehamn Domherren 2 AB

2020-12-31 2019-12-31  2020-01-01 - 2020-12-31 2019-01-01 - 2019-12-31

TILLGÅNGAR Rörelsens kostnader

Anläggningstil lgångar

Materiella anläggningstil lgångar Försäljnings och administrationskostnader 15 486-                                                                  8 636-                                                                    

Byggnader och mark 1 661 154                                              1 511 264                                           15 486-                                                                  8 636-                                                                    

1 661 154                                              1 511 264                                           

Rörelseresultat 15 486-                                                                  8 636-                                                                    

Summa anläggningstil lgångar 1 661 154                                              1 511 264                                           

Resultat från finansiella poster

Omsättningstil lgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 27                                                                           -                                                                         

Kassa och bank -                                                          50 000                                               Räntekostnader och liknande resultatposter 788-                                                                        -                                                                         

Summa omsättningstil lgångar -                                                          50 000                                               761-                                                                         -                                                                         

SUMMA TILLGÅNGAR 1 661 154                                              1 561 264                                          

Resultat efter finansiella poster 16 247-                                                                  8 636-                                                                    

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital Årets resultat 16 247-                                                                  8 636-                                                                    

Bundet eget kapital

Aktiekapital 50 000-                                                  50 000-                                               

50 000-                                                  50 000-                                               

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 8 636                                                     -                                                       
Årets resultat 16 247                                                   8 636                                                  

24 883                                                  8 636                                                  

Summa eget kapital 25 117-                                                    41 364-                                                

Långfristiga skulder

Checkräkningskredit 124 037-                                                -                                                       

Summa långfristiga skulder 124 037-                                                -                                                       

Kortfristiga skulder

Skulder till koncernföretag 1 512 000-                                             1 519 900-                                          

Summa kortfristiga skulder 1 512 000-                                             1 519 900-                                          

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 661 154-                                              1 561 264-                                          

  Balansrapport   Resultatrapport
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ULRICEHAMN DOMHERREN 3 AB
Bolaget äger en fastighet med en obebyggd tomt intill vårt huvudkontor.

Här planeras för byggnation av sex hyresrätter med byggstart under 2021.

Ulricehamn Domherren 3 AB Ulricehamn Domherren 3 AB

2020-12-31 2019-12-31  2020-01-01 - 2020-12-31 2019-01-01 - 2019-12-31

TILLGÅNGAR Rörelsens kostnader

Anläggningstil lgångar

Materiella anläggningstil lgångar Försäljnings och administrationskostnader 367-                                                                        7 900-                                                                    

Byggnader och mark 677 190                                                               648 000                                                              367-                                                                        7 900-                                                                    

677 190                                                               648 000                                                              

Summa anläggningstil lgångar 677 190                                                               648 000                                                              Rörelseresultat 367-                                                                        7 900-                                                                    

Omsättningstil lgångar Resultat från finansiella poster

Kassa och bank 12 697                                                                  50 000                                                                 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 154                                                                         -                                                                         

Summa omsättningstil lgångar 12 697                                                                  50 000                                                                 154                                                                         -                                                                         

SUMMA TILLGÅNGAR 689 887                                                              698 000                                                              

Resultat efter finansiella poster 213-                                                                         7 900-                                                                    

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital Årets resultat 213-                                                                         7 900-                                                                    

Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000-                                                                 50 000-                                                                 

50 000-                                                                 50 000-                                                                 

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 7 900                                                                    -                                                                         

Årets resultat 213                                                                         7 900                                                                    

8 113                                                                      7 900                                                                    

Summa eget kapital 41 887-                                                                  42 100-                                                                  

Kortfristiga skulder

Skulder till koncernföretag 648 000-                                                              655 900-                                                              

Summa kortfristiga skulder 648 000-                                                              655 900-                                                              

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 689 887-                                                              698 000-                                                              

  Balansrapport   Resultatrapport
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Bilaga #1Bilaga #1
ANSVARIG FÖR UPPRÄTTANDE AV REDOVISNINGEN Rikard Hansson

REDOVISNINGSPERIOD 1a januari – 31a december 2020

SENASTE REDOVISNINGSPERIOD FÖR FÖREGÅENDE Ingen tidigare redovisning

FÖRETAGES NAMN H2 Entreprenad

ORGANISATIONSNUMMER 559023-9165

ÄGARSTRUKTUR OCH FÖRETAGSFORM Aktiebolag

KONTAKTUPPGIFTER

      HÅLLBARHETSREDOVISNING sanna@h2entreprenad.se

      FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rikard@h2entreprenad.se

Styrning av hållbarhetsarbetet H2´s hållbarhetsarbete styrs centralt, VD Rikard Hansson är 

ytterst ansvarig. H2 har en hållbarhetsansvarig som ansvarar för hållbarhetsarbetet som helhet och 

ansvarsfördelar mellan avdelningar, följer upp arbetet och säkerställer data. H2 har också en 

hållbarhetsgrupp där samtliga avdelningar är representerade för att tillsammans hitta en representativ 

och realistisk strategi. Arbetet drivs av verkställs av samtliga medarbetare.

Förutsättningar för redovisningen Detta är vår första hållbarhetsredovisning, och vi hoppas att 

den ger en tydlig bild o vårt nuläge och vårt vi är på väg! Hållbarhetsredovisningen har upprättats och är 

inspirerat av GRI Standards, nivå Core, Vi har även tagit hänsyn till FN:s globala hållbarhetsmål. Denna 

redovisning avser kalenderåret 2020. Vår hållbarhetsredovisning har inte granskats av tredje part, men 

följer de gällande lagkraven.

Beräkningar  Nedan presenteras en mer detaljerad nivå angående hur vi har fått fram våra 

beräkningar. För beräkning av koldioxidekvivalenter har vi använt oss av ramverket för Green House Gas 

protocol (GHG-protokollet). För mer detaljerad information, se bilaga GHG-protokoll.

Resurseffektivt & minskad co2 påverkan

Avfall: För uträkning av avfall och sortering har vi efterfrågat rådata från våra leverantörer. Det finns vissa 

utmaningar med att beräkna avfall från olika leverantörer då det finns olika schablonvärden på 

eftersortering. Då vi har använt oss av avfall för eftersortering och blandat avfall under 2020 så har vi 

använt schablon på 25% sortering, 65% brännbart och 10% deponi (värden har tagits ifrån Renova). 

Material: Vi har valt att rapportera på materialen betong och stål, med avgränsning till stomme och 

grund. Mätningarna för dessa material har vi fått inrapporterat från våra leverantörer och har sedan 

bearbetats internt. Dessvärre har vi bortfall på ett projekt då data inte har kunnat samlas in. 

Transporter: Gällande beräkningar av transporter av material så har vi begränsat oss till leveranser av 

betong och stål för stomme och grund. Mätningarna av antal och kilometer har vi fått från våra 

leverantörer, och har sedan bearbetats internt. För transport av våra egenägda fordon har vi använt intern 

inrapportering via körjournaler. För affärsresor har vi sett över fakturor från rapporteringsåret och 

tjänsteresor som utförts med egen personbil har vi använt oss av intern inrapportering och schablon för 

ett genomsnittligt personfordon då inte har mer ingående data. 

Jämställdhet: Vi har gått igenom de anställda som fanns på H2 under 2020, även personal som har slutat 

under året för att få representativ data.

Sjukfrånvaro: För att se sjukfrånvaron under 2020 på H2 har vi tagit ut en rapport från vårt löneprogram 

Fortnox. Sjukfrånvaron inkluderar både lång-och korttidssjukskriva.

Kollektivavtal: Även i denna kategori har vi använt oss av vårt interna dokument över underentreprenörer 

med kollektivavtal som går under byggnads avtalsområde. Dessa har då manuellt räknats ihop.

Välmående: Rapporter har tagits ut från Previas hälso-arbetsmiljöprofil rapport från 2020. 

veckovisa rapporterna har tagits ut från Happy at Work.

Ingen olycka framme Vi har gått från att hantera olyckor och tillbud i vårt interna 

dokumentationssystem till att vi numera använder IA försäkrings portal för inrapportering av olyckor och 

tillbud. Det gjordes även en genomgång av det interna dokumentationssystemet som kompletterade IA 

systemets rapportering.

Kompetens och vidareutbildning: Insamling av data har dels skett genom genomgång av intern 

kompetensmatris samt genomgång av fakturor för utbildningar för 2020. Introduktion samt interna 

konferenser har adderats som internutbildning.
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 GENERELLA STANDARDUPPLYSNINGAR SIDA KOMMENTAR / AVSTEG

 Organisationsprofil

102–1 Organisationens namn  H2 Entreprenad

102–2   Aktiviteter, varumärken, produkter och tjänster 0,9 

102–3 Lokalisering av organisationens huvudkontor   0 Ulricehamn

102–4 Lokalisering av organisationens verksamhet 0,8,9,10 Sverige

102–5 Ägarstruktur och företagsform 32 

102–6 Marknader där organisationen är verksam 0 

102–7  Organisationens storlek 2 

102–8 Information om anställda och andra arbetstagare 2 

102–9 Leverantörskedja 32 

102–10 Väsentliga förändringar i organisationen och/eller dess leverantörskedja  Inga betydande förändringar

102–11 Försiktighetsprincipen  Vi tillämpar försiktighetsprincipen enligt miljöbalken 2 kap. 3 §

102–12 Externa initiativ 13 

102–13 Medlemskap i organisationer 13 Byggföretagen

 Strategi

102–4 Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare 1 

 Etik och integritet

102–16 Organisationens grundläggande värderingar och vägledande principer 4,5 

 Styrning

102–18 Lednings och organisationsstruktur 6 

 Intressentengagemang

102–40 Lista över intressentgrupper 20 

102–41 Kollektivavtal 25 

102–42 Identifiering och urval av intressenter 20 

102–43 Strategi för kommunikation med intressenter 20 

102–44 Nyckelområden och frågor som lyfts 20 

 Redovisningens omfattning & avgränsningar

102–45 Enheter som ingår i organisationens koncernredovisning  46 

102–46 Process för att definiera redovisningens innehåll och frågornas avgränsningar 46 

102–47 Väsentliga aspekter 46 

102–48 Väsentliga förändringar i informationen  Ej aktuell

102–49 Väsentliga förändringar från tidigare redovisning  Ej aktuell

102–50 Redovisningsperiod 46 

102–51 Publiceringsdatum för senaste redovisning  Ej aktuell

102–52 Redovisningscykel   Årligen

102–53 Kontaktuppgifter för frågor om redovisningen 46 

102–54 Redovisning i enlighet med GRI Standards  Vi inspireras av GRI standarden då vi inte kan redovisa samtliga punkter i GRI Core. 

102–55 GRI-innehållsindex 46 

102–56 Externt bestyrkande  Vi har ej någon 3e parts bestyrkande

Bilaga #2
GRI Index

Generella 
standardupplysningar

Bilaga #2
GRI Index

Generella 
standardupplysningar
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Not 5 Bokslutsdispositioner
 2020 2019  
    
Avsättning till periodiseringsfond -18!000!000 -5!000!000  
Förändring av överavskrivningar 707!736 -143!247  
 -17!292!264 -5!143!247  
    
 

Not 6 Aktuell och uppskjuten skatt
 2020 2019  

    

Skatt på årets resultat   

Aktuell skatt 25!199!507 20!008!611

Totalt redovisad skatt 25!199!507 20!008!611

   
Avstämning av effektiv skatt

  2020  2019

     

 Procent Belopp Procent Belopp

Redovisat resultat före skatt  117!525!976  92!742!858

     

Skatt enligt gällande skattesats 21,4 -25!150!559 21,4 -19!846!972

Ej avdragsgilla kostnader  -38!355  -72!565

Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond  -10!595  -5!350

Redovisad effektiv skatt 21,44 -25!199!509 21,48 -19!924!887

Bilaga #2
GRI Index

Väsentliga hållbarhetsfrågor

Bilaga #2
GRI Index

Väsentliga hållbarhetsfrågor

 GENERELLA STANDARDUPPLYSNINGAR SIDA KOMMENTAR / AVSTEG

 Ekonomiskt resultat

103–1/2/3 Hållbarhetsstyrning 37  

201–1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde  32,34 Årsredovisning

 Minska vårt klimatavtryck från våra projekt

 GRI 301: Material 

103–1/2/3 Hållbarhetsstyrning 20 

301–1 Materialförbrukning 22 Avgränsning till Betong och armering

301–2 Materialåtervinning  Kommer i 2022 / 2023 redovisning

 GRI 302: Energi

103–1/2/3 Hållbarhetsstyrning 20 

302–1  Energianvändning inom organisationen 22,48 

 GRI 305: Utsläpp till luft

103–1/2/3 Hållbarhetsstyrning 48 

305–1 Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1) 48 

305–2 Indirekta utsläpp av växthusgaser, energi (Scope 2)  48 

305–3 Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3) 48 Avser endast tjänsteresor, samt inköp av betong och armering och avfall

 GRI 306: Avfall 

103–1/2/3 Hållbarhetsstyrning 20 

306–3 Genererat avfall  48 

 GRI 308: Leverantörsutvärdering miljömässig påverkan

103–1/2/3 Hållbarhetsstyrning 48 

308–1 Nya leverantörer som granskats avseende miljömässig påverkan  Kommer i 2022 / 2023 redovisning

 En schyst arbetsplats

 GRI 403: Hälsa säkerhet 

103–1/2/3 Hållbarhetsstyrning 20 

403–2 Skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade arbetsdagar, 26 Här görs en generell presentation av sjukfrånvaro under 2020 då

 frånvaro samt arbetsrelaterade dödsolyckor  sjukfrånvaro pga arbetet handlar om 1-2personer.

 GRI 404: Utbildning

103–1/2/3 Hållbarhetsstyrning 20 

404-1 Genomsnittligt antal timmar utbildning per år och medarbetare 26 

 GRI 405: Mångfald och jämställdhet

103–1/2/3 Hållbarhetsstyrning 20 

405–1 Mångfald hos styrelse, ledning och anställda  25 

 GRI 406: Icke-diskriminering

103–1/2/3 Hållbarhetsstyrning 20 

406–1 Antal fall av diskriminering och hantering av dessa 25 

 GRI 414: Leverantörsutvärdering social påverkan

103–1/2/3 Hållbarhetsstyrning 20 

414–1 Nya leverantörer som granskats avseende social påverkan  Kommer i 2022 / 2023 redovisning
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För beräkning av utsläpp har omräkning från förbrukning till utsläpp skett enligt Greenhouse Gas Protocols riktlinjer. 

Beräkningsmetodiken ”market-based” används för att beräkna växthusgasutsläppen från el och uppvärmning.

Scope Kat. Utsläppskällor: Undergrupp Klimatpåverkan 2020 [kgCo2e]

1 1 Bränsleanvändning Maskiner & aggregat 153 482

1 1 Bränsleanvändning Tjänstebilar 107 870

2 1 Köpt Energi El 13 958

2 1 Köpt Energi Fjärrvärme 49 971

3 6 Affärsresande Affärsresande 6 411

3 5 Avfall Avfall 75 397

3 4 Transport av varor Transporter 27 878

3 1 Inköpta produkter Betong 7 776 310

3 1 Inköpta produkter Stål 1 322 872

   Total kg Co2e 9 534 151

   Total fakturerad omsättning 2020 1 066 937 974 kr

   Totalt gram Co2 per fakturerad omsättning 8,94 gram / kr

När vi har beräknat våra koldioxidemissioner från energianvändning, har vi baserat detta på riktlinjerna i Greenhouse Gas 

Protocol.  Scope 1: Vi har flera bränsleleverantörer, och där har vi beräknat utifrån fakturor och rapporteringar som har 

funnits att tillgå. Från vår största leverantör, där merparten av bränslet inköpts, så finns specifika Co2-ekvivaleter, från de 

mindre leverantörerna så det använts generiska emissionsfaktorer från Defra 2020. Beräkningen inkluderar inte bränsle 

från hyrleverantörer, men detta avser i förhållande en mindre mängd och påverkar inte vårt resultat som stort.  Gällande 

bränsleanvändning från förmånsbilar så har vi bränslekort till varje bil, och vi har fått rapporter från vår leverantör med 

deras egna emissionsfaktorer. Gällande tjänstebilar så har vi data på liter tankat bränsle som vi konverterat om till km för att 

överensstämma med resterande beräkningar.  Scope 2: Omräkningsfaktorer till energikonsumtion och koldioxidutsläpp 

baseras på data från våra leverantörer, och i något fall så har vi tagit generiska data från energiföretagen. Insamlingen av 

våra egna data kommer från fakturor, rapporter och mailkontakt med leverantörer så långt detta är möjligt. 

Scope 3: H2 har valt att rapportera på Affärsresande, Avfall, transporter av varor och material (avgränsat till betong och stål i 

stomme och grund). Statistik över H2 affärsresande har tagit fram genom statistik från leverantör och utlägg ur vårt 

ekonomiska system. CO2-emissioner från flyg, båt och taxi är ifrån Defra 2020. CO2-emissioner från tåg har tagits från 

leverantören. Statistik över genererat avfall har tagit från leverantören, och CO2-emissioner har tagits ifrån Defra 2020. En 

dubbelräkning finns med all sannolikhet då vi både har avfall som bidrar till fjärrvärme och att vi räknar på CO2 för 

fjärrvärme. Gällande material och transport så har datainsamling skett via mailkonversationer och CO2-emisioner tagit ifrån 

Defra 2020. 

KällHÄNVISNING
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2,3. Boverket.  https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/miljoindikatorer---aktuell-status/

4. Byggandets klimatpåverkan, IVL  ttps://www.ivl.se/download/18.343dc99d14e8bb0f58b76c4/1445517730807/B2217_ME.pdf

5. Miljövänligare betong. IVL 

https://www.ivl.se/toppmeny/press/pressmeddelanden-och-nyheter/pressmeddelanden/2017-07-03-betongkonstruktioner-har

-storst-potential-for-klimatforbattringar.html

6. Energi och klimateffektiva byggsystem. Miljövärdering av olika stomalternativ

https://cms.betongarhallbart.se/wp-content/uploads/2018/11/sp-rapport-2015_70-viva-lca.pdf

7. The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond. World economic forum. 

https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/

8. Den fjärde Industriella revolutionen. NE. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/fj%C3%A4rde-industriella-revolutione

9. Definition av cirkulär ekonomi. Ellen McArthur Foundation.

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/explore/the-circular-economy-in-detail?gclid=Cj0KCQiAs5eCBhCBARIsAEhk4r7Oo

XJpj6Hi4_hXfqP0i0ALVd0vE1ZDEjozs6S7Wmr0DvnSgFoXhX0aAiCzEALw_wcB

10. Överenskommelse för att motverka mutor och korruption. Byggföretagen. 

http://3afvm642sqoq9muh73hsqhtz-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/12/IMM_SamvBygg_FINAL_web.pdf

11. Statistik i byggbranschen. Byggföretagen. https://byggforetagen.se/statistik/forvarvsarbetande-i-byggindustrin/

 12. Kartläggning av psykisk ohälsa i byggbranschen, yrkesarbetare. Byggföretagen. 

https://sbuf.se/Projektsida?project=61d9ffc2-3a77-4cdd-8269-9f3e841a4845

13. Orsaker till stress i arbetet. Prevent. https://www.prevent.se/amnesomrade/stress/karaseks-och-theorells-modell/

14. Arbetsolyckor i byggverksamhet. Byggföretagen. https://byggforetagen.se/statistik/arbetsmiljo/

15. Vartannat företag håller inte koll på om deras policy om mänskliga rättigheter följs. Amnesty. 

https://www.amnesty.se/aktuellt/vartannat-foretag-haller-inte-koll-pa-om-deras-policy-manskliga-rattigheter-foljs/

16. Byggvarubedömningen, Ansvarfulla leverantörsled. 

https://byggvarubedomningen.se/globalassets/social-hallbarhet/rapport_risker-med-stal-2019.pdf
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 Org.nr  

Byggbranschens Säkerhetspark ek för 769636-4764  

   

 

Not 11 Pågående arbete för annans räkning
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Aktiverade nedlagda utgifter 566!173!178 420!880!639  
Fakturerade belopp -700!210!296 -550!076!031  
 -134!037!118 -129!195!392  

    
 

Not 12 Övriga fordringar
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Behållning skattekonto 12!137!875 7!780!999  
Övriga poster 87!460 98!862  
 12!225!335 7!879!861  
    
 

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 2020-12-31 2019-12-31  
    
Aktiverade nedlagda utgifter 566!173!178 420!880!639  
Fakturerade belopp -700!210!296 -550!076!031  
 -134!037!118 -129!195!392  

    
 

Not 12 Övriga fordringar
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Behållning skattekonto 12!137!875 7!780!999  
Övriga poster 87!460 98!862  
 12!225!335 7!879!861  
    
 

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

balanserad vinst 12!699!852   
årets vinst 92!326!469   
 105!026!321   
disponeras så att    
till aktieägare utdelas  50!000!000   
i ny räkning överföres 55!026!321   
 105!026!321   
 

Not 16 Obeskattade reserver
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Ackumulerade överavskrivningar 2!831!578 3!539!314  
Periodiseringsfond 2015 57!000 57!000  
Periodiseringsfond 2016 700!000 700!000  
Periodiseringsfond 2017 1!570!000 1!570!000  
Periodiseringsfond 2018 2!575!000 2!575!000  
Periodiseringsfond 2019 5!000!000 5!000!000  
Periodiseringsfond 2020 18!000!000 0  
 30!733!578 13!441!314  
    

  
  

 

Not 17 Garantiavsättningar
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Belopp vid årets ingång 7!891!443   
Årets avsättningar 7!916!100 8!304!087  
Under året ianspråktagna belopp -1!229!926 -412!644  
 14!577!617 7!891!443  
    
 

Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Löner 2!259!208 2!307!630  
Arbetsgivaravgifter och försäkringar 586!494 1!133!683  
Upplupna kostnader 5!134!042 13!588!543  
 7!979!744 17!029!856  
    
 

 

Ulricehamn den 17 mars 2021

 

  

Rikard Hansson  

Verkställande direktör  

  

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats 
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Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond
10!595
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Vår revisionsberättelse har lämnats 
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Företagspresentation

Ståhl & Ståhl

i Ulricehamn AB



KORT OM KONCERNEN

Familjeföretaget Ståhl & Ståhl i Ulricehamn 

bildades maj 2019 i samband med en ägardelning av 

Familjen Ståhl Invest i Ulricehamn AB, där de 

bolag som avsåg fastighetsförvaltning (Hökerum 

Fastigheter) tillskiftades den nya koncernen. 

Koncernens moderbolag är därför nybildat, men 

organisationen har mångårig erfarenhet inom både 

fastighets- och byggbranschen. 

Hökerum Fastigheter äger och förvaltar idag 

fastigheter i Ulricehamn, Jönköping, Huskvarna och 

Borås. Ett fastighetsbestånd som för närvarande 

omfattar ca 1 300 bostäder och 86 000 kvm 

lokalyta.

Under 2019 startades ett nytt samarbete upp 

tillsammans med andra aktörer inom logistik-

branschen via bolaget CH Square. Bolagets 

uppdrag är att säkra affärsupplägg, där sedan 

Hökerum Fastigheter både producerar och förvaltar 

logistik-fastigheterna. Just nu produceras två 

logistikhallar om ca 73 000 kvm som kommer att 

tas i drift under 2021.



VERKSAMHET
Hökerum Fastigheter är ett familjeföretag med ca 35 anställda som äger och förvaltar 

fastigheter i Ulricehamn, Jönköping, Huskvarna och Borås. Ett fastighetsbestånd som för 

närvarande omfattar ca 1 300 bostäder och 86 000 kvm lokalyta.

Vi erbjuder ett varierat och attraktivt utbud av bostäder och lägger stor vikt vid att vara en 

lyhörd, engagerad och pålitlig fastighetsförvaltare, så att de som bor hos oss ska trivas och 

känna sig trygga med sitt boende.

Vi vill också vara med och bidra till våra lokalhyresgästers utveckling och vet att rätt lokal 

för verksamheten är en viktig parameter för att nå detta. Vårt mål är därför att arbeta nära 

och förstå våra kunders behov, både för att skapa mervärde för våra hyresgäster och 

långsiktiga relationer.

Förutom att förvalta och utveckla vårt befintliga bestånd så har vi även ambitioner om en 

långsiktig tillväxt. Vi har i dagsläget uppnått en tredjedel av vår målsättning att år 2023 

producerat och förvalta logistikfastigheter med en yta på 250 000 kvm. En målsättning är 

också att tillsammans med H2 producerat och förvalta ca 1 000 lägenheter år 2024, där vi 

just nu är i uppstartsfasen.

Ulricehamn, Jönköping och Borås
• 1 300 bostäder (94 000 kvm)
• 200 lokaler (80 000 kvm)

Vaggeryd
• Logistikfastighet, i drift dec 2021

(50 000 kvm)

Östra Ljungby
• Logistikfastighet, i drift 1 juni 2021

(23 000 kvm)



EKONOMI
Under 2019 omsatte koncernen totalt 136 Mkr och hade ett förvaltningsresultat på 21 Mkr. 

År 2020 beräknas omsättningen öka till 165 mkr, med en beräknad vinstmarginal på ca 

22%. Eget kapital uppgick 2019 till 570 Mkr, justerat med övervärden om 621 Mkr 

uppgick eget kapital till 1 191 Mkr. Koncernens soliditeten uppgick till 37% och justerade 

soliditet med övervärden uppgick till 55%. 

Tillväxtplanerna beräknas ge en ökad omsättning till totalt ca 320 Mkr år 2024.

Det totala marknadsvärdet på koncernens fastigheter uppgick dec 2019 till 1 954 Mkr. En 

total skuld på 905 Mkr ger en belåningsgrad på 46%. 

Stor vikt läggs vid att den tillväxt som planeras ska ske tryggt med kontroll på vår likviditet 

och belåningsgrad. Tillväxt enligt plan beräknas ge ett marknadsvärde år 2024 på ca 4 800 

Mkr och lån på ca 2 400 Mkr, med en belåningsgrad på som mest 55% år 2022. God kontroll, 

stark finansiell ställning och goda relationer med våra finansiärer/banker medför att vi 

fullföljer de projekt som vi åtar oss.
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PROJEKT OCH FÖRVÄRV
Förvärv befintliga fastigheter

I oktober 2019 tillträdde koncernen fastigheten Rosengård 14 i Huskvarna Centrum. 

Fastigheten har en total uthyrbar area om 32 000 kvm, fördelat på 15 000 kvm (195 st) 

bostäder och 17 000 kvm kommersiella lokaler. Förvärvet gav koncernen en årlig 

omsättningsökning på 37 Mkr. 

Utveckling / förädling

Vi förädlar och utvecklar ständigt vårt befintliga fastighetsbestånd. Här är ett par projekt 

som pågår just nu. 

I mars 2021 flyttar Systembolaget in i 

våra lokaler. En ombyggnation och 

investering på 

totalt 8 Mkr som vi räknar med ska bidra 

positivt för handeln i centrala 

Ulricehamn.

Mitt i Ulricehamn, pågår ett av våra 

större utvecklingsprojekt, Väveriet. De 

stora industribyggnaderna, byggda på 

1980-talet, kommer att rivas för att 

frilägga och återskapa de fina 

ursprungliga byggnaderna från tidigt 

1900-tal. Mitt i kvarteret lämnas plats för 

ett torg och takt med iordningställandet 

fylls nu lokalerna med nya verksamheter. 

Ombyggnationen innebär en investering 

på ca 50 Mkr och beräknas vara klart 

2023.



Nyproduktion

En utökning av området vid Lassalyckan i Ulricehamn med verksamheter som sportbutik, 

paddeltennis, gym och en utökning av befintlig hotellverksamhet färdigställdes i slutet av 

2020. En total investering på 55 Mkr.

Nyproduktion logistikfastigheter

Under 2019 startades ett nytt samarbete upp tillsammans med andra aktörer inom logistik-

branschen. Uppdraget är att säkerställa affärsupplägg utifrån hyresgästers behov, där 

sedan Hökerum Fastigheter både producerar och förvaltar logistikfastigheterna. 

Under hösten 2019 tecknades det första

hyresavtalet på ca 23 000 kvm i Landskrona

och byggnaden stod klar i juli 2020. 

Hyresgästen hade ett optionsavtal som gav 

dem rätt att förvärva fastigheten, vilket de 

valde att nyttja. 

Fastigheten avyttrades därför i november 

2020 och förvaltas ej längre av oss.

Ytterligare två hyresavtal är tecknade och här pågår produktion just nu. Byggnaderna på 

23 000 kvm i Östra Ljungby och 50 000 kvm i Vaggeryd kommer att stå klara för 

inflyttning i maj respektive december 2021. 



KONTAKT
Önskas mer information om vår koncern och verksamhet så tveka inte att ta kontakt 

med någon av oss. 

Viktor Ståhl

VD

Telefon: 070-67 82 871

Mail: viktor.stahl@hokerumfastigheter.se

Tidigare VD på Hökerum Bygg med mångårig 

erfarenhet av bostadsutveckling samt 

standardiserade byggkoncept.

Linda Ståhl

Affärsutveckling

Telefon: 070-35 48 237

Mail: linda.stahl@hokerumfastigheter.se

Mångårig bakgrund som CFO, projekt- och 

fastighetsutvecklare på Hökerum Bygg och 

Hökerum Fastigheter.





































































SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-31 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 155 Dnr 2021/00150 

Exploateringsbudget, Bålsta C, etapp 6 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar om en budget för inledande utredningar och

projektering till ett belopp om 12 549 000 kr, varav upparbetat 2 989 000 kr.

Sammanfattning 

Projektet Bålsta C behöver starta upp inledande arbete med projektering för 

ett genomförande av kommande detaljplan (etapp 6, rött område på karta 

nedan). Det finns även ett visst utredningsbehov för de offentliga ytorna för 

att komma vidare med planarbetet. Grosvenor står och har hittills stått för 

samtliga kostnader för etappen, men det finns även kommunala intressen 

som exempelvis anläggandet av det Gröna stråket genom centrum och en 

översyn av torgytan mellan kommunhuset och centrumanläggningen. Även 

centrumparkeringen behöver ses över, och fastighetsrättsligt lösas. 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 Grosvenor.  

Upplåningsbehovet uppgår till 9,3 miljoner kronor för år 2021 för denna 

exploatering. Förvaltningen återkommer med samlat upplåningsbehov för år 

2021.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2021-05-17 § 124 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att ärendet återremitteras då det saknas både 

exploateringsavtal, beslut att försälja kommunal mark, samt fastställd 

detaljplan.   

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 bifaller eller avslår 

arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller 

förslaget.  

______________ 

Ärende 10



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2021-05-17  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 124 Dnr 2021/00150  

Exploateringsbudget, Bålsta C, etapp 6 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om en budget 

för inledande utredningar och projektering till ett belopp om 12 549 000 kr, 

varav upparbetat 2 989 000 kr.    

Sammanfattning  

Projektet Bålsta C behöver starta upp inledande arbete med projektering för 

ett genomförande av kommande detaljplan (etapp 6, rött område på karta 

nedan). Det finns även ett visst utredningsbehov för de offentliga ytorna för 

att komma vidare med planarbetet. Grosvenor står och har hittills stått för 

samtliga kostnader för etappen, men det finns även kommunala intressen 

som exempelvis anläggandet av det Gröna stråket genom centrum och en 

översyn av torgytan mellan kommunhuset och centrumanläggningen. Även 

centrumparkeringen behöver ses över, och fastighetsrättsligt lösas. 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 Grosvenor.  

Upplåningsbehovet uppgår till 9,3 miljoner kronor för år 2021 för denna 

exploatering. Förvaltningen återkommer med samlat upplåningsbehov för år 

2021.     

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.  

______________ 

 
 
 

 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 

 Datum Vår beteckning 

 2021-04-29 KS 2021/00150 nr 101350 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och exploateringsavdelningen 
 
 

 

Exploatering, Bålsta C, etapp 6 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om en 

budget för inledande utredningar och projektering till ett belopp om 

12 549 000 kr, varav upparbetat 2 989 000 kr.   

 

Sammanfattning 

Projektet Bålsta C behöver starta upp inledande arbete med projektering för 

ett genomförande av kommande detaljplan (etapp 6, rött område på karta 

nedan). Det finns även ett visst utredningsbehov för de offentliga ytorna för 

att komma vidare med planarbetet. Grosvenor står och har hittills stått för 

samtliga kostnader för etappen, men det finns även kommunala intressen 

som exempelvis anläggandet av det Gröna stråket genom centrum, en 

översyn av torgytan mellan kommunhuset och centrumanläggningen samt 

omdaning av centrumstråket (kopplat till att nya VA-ledningar behöver dras 

fram). Även centrumparkeringen behöver ses över, vad som gäller 

fastighetsrättsligt och hur gällande gemensamhetsanläggning mellan 

kommunen, Håbohus och Grosvenor kan lösas.  

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 Grosvenor.  

Inom steg ett koncentreras arbetet till kommunala anläggnignar och ytor. 

Inför steg två kommer genomförandeavtal och köpeavtal med Grosvenor tas 

fram som underlag. 

Upplåningsbehovet uppgår till 9,3 miljoner kronor för år 2021 för denna 

exploatering. Förvaltningen återkommer med samlat upplåningsbehov för år 

2021. 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(4) 

 Datum Vår beteckning 

 2021-04-29 KS 2021/00150 nr 101350 

 

   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Under 2021/2022 uppskattas utrednings och projekteringskostnaderna till 

cirka 9 560 000 kr, grovt fördelat enligt: 

Utredning och projektering av Gröna Stråket: 4 220 000 kr 

Projektering VA och Gata: 3 100 000 kr 

Utredning/skisser Centrumparkering och Torgytor: 2 240 000 kr  

Sedan tidigare nedlagda kostnader: 2 989 000 kr 

Arbetet kommer fortsatt att utföras i nära samarbete med centrumägaren, 

Grosvenor.  

När detaljplanen börjar närma sig ett genomförande, återkommer projektet 

med förslag till fullständig exploateringsbudget för genomförandefasen. 



TJÄNSTESKRIVELSE 3(4) 

Datum Vår beteckning 

2021-04-29 KS 2021/00150 nr 101350 

EXPLOATERINGSBUDGET 

Tkr Total budget År 2020 År 2021 År 2022 År 2023

PROJEKTET

Inkomster

Försäljning av mark 0 0 0 0 0

Ersättning från företag

Gåva mottagna anläggningar

Offentligt investeringsbidrag

VA-anslutningsavgifter 0 0 0 0 0

Gåva i form av VA-anläggningar

Summa inkomster 0 0 0 0 0

Utgifter

Förstudie, utredningar -2 240 0 -2 240 0 0

Utgifter för kvartersmark 0 0 0 0 0

Anläggningar egen regi -9 039 0 -6 570 -2 359 -109

Anläggningar mottagna

VA-anläggningar egen regi -1 270 0 -506 -766 2

VA-anläggningar mottagna

Summa utgifter -12 549 0 -9 316 -3 125 -108

Nettoexploatering -12 549 0 -9 316 -3 125 -108

Finansieringsbehov -9 316

Driftkostnader gata/park

Kapitalkostnader gata/park 0

TILL RESULTATRÄKNING

Försäljning av mark 0 0 0 0 0

Ersättning från företag 0

Gåva mottagna anläggningar 0

Verksamhetens intäkter, summa 0 0 0 0 0

Exploateringskostn(förstud/försälj/nedvärd) -2 240 0 -2 240 0 0

Bokfört värde försäljning mark 0 3 296 0 0 0

Verksamhetens kostnader, summa -2 240 3 296 -2 240 0 0

Årets resultat -2 240 3 296 -2 240 0 0

Budgeten visar på det arbete som pågår under 2021/2022 

Finansiering och upplåningsbehov 

Utbyggnaden av de kommunala anläggningarna sker så snart detaljplanen 

för Etapp 6 vinner laga kraft. Enligt tecknade avtal påbörjas infrastrukturen 

innan anläggningsavgifter debiteras vilket innebär att upplåning behöver ske 

år 2021 med 9,3 miljoner kronor samt 2022 med 3,1 miljoner kronor, totalt 

12,4 miljoner kronor. Från år 2023 förväntas projektet ge ett överskott och 

exploateringsintäkterna kommer på påsikt täcka nedlagda kostnader samt 

framtida investeringskostnader. 

Riskanalys 

Den största risken i projektet är att detaljplanerna för Etapp 6 inte vinner 

laga kraft. Då uteblir finansiering av redan gjorda investeringar med minst 

2,989 miljoner kronor. Även högre entreprenadkostnader än beräknat utgör 

en risk. 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 4(4) 

 Datum Vår beteckning 

 2021-04-29 KS 2021/00150 nr 101350 

 

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 då det handlar om utformning av 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 centrum med folk i 

rörelse under större del av dygnet än idag. 

Uppföljning 

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. 

I och med att exploateringsbudgeten delas in i två steg återkommer projektet 

med steg två inför antagande av detaljplanen för etapp 6. 

Beslutsunderlag 

–    

__________ 

Beslut skickas till 

Plan- och exploateringsavdelningen  

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-31 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 168 Dnr 2019/00187 

Riktlinjer för lokalförsörjning samt 
lokalförsörjningsplan 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar riktlinjer för lokalförsörjning.

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen antar strategisk lokalförsörjningsplan 2022-2030.

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen uppdrog till förvaltningen den 13 februari 2017 att 

återkomma med ett förslag på kommunövergripande lokalförsörjningsplan. 

Detta förslag behandlades i kommunfullmäktige 2019-06-17 § 96 och 

kommunfullmäktige beslutade då att återremittera förslaget till 

lokalförsörjningsplan för ytterligare beredning, bland annat på grund av 

tillsättandet av ny lokalförsörjningschef.  

Ärendet har nu beretts ytterligare inom kommunstyrelsen och förslag till två 

nya styrdokument har tagits fram – ett avseende riktlinjer för 

lokalförsörjning och en strategisk lokalförsörjningsplan.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2021-05-17 § 130 

Tjänsteskrivelse 

Strategisk lokalförsörjningsplan 

Riktlinjer för lokalförsörjning 

Fullmäktiges beslut om återremiss 

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 

arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Författningssamling 

Fastighetsavdelningen 

Kommundirektör 

Biträdande kommundirektör 

Ärende 11



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2021-05-17  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 130 Dnr 2019/00187  

Riktlinjer för lokalförsörjning samt 
lokalförsörjningsplan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Förslag till beslut till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar riktlinjer för lokalförsörjning. 

Förslag till beslut till kommunstyrelsen  

1. Kommunstyrelsen antar strategisk lokalförsörjningsplan 2022-2030.      

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen uppdrog till förvaltningen den 13 februari 2017 att 

återkomma med ett förslag på kommunövergripande lokalförsörjningsplan. 

Detta förslag behandlades i kommunfullmäktige 2019-06-17 § 96 och 

kommunfullmäktige beslutade då att återremittera förslaget till 

lokalförsörjningsplan för ytterligare beredning, bland annat på grund av 

tillsättandet av ny lokalförsörjningschef.  

Ärendet har nu beretts ytterligare inom kommunstyrelsen och förslag till två 

nya styrdokument har tagits fram – ett avseende riktlinjer för 

lokalförsörjning och en strategisk lokalförsörjningsplan.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Strategisk lokalförsörjningsplan 

Riktlinjer för lokalförsörjning 

Fullmäktiges beslut om återremiss   

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 

förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

 
 

 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2021-04-28 KS 2019/00187 nr 101300 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Thord Andersson, konsult 
Thord.andersson@habo.se 

 

Lokalförsörjningsplan 2022-2030 

Förslag till beslut till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar riktlinjer för lokalförsörjning. 

Förslag till beslut till kommunstyrelsen  

1. Kommunstyrelsen antar strategisk lokalförsörjningsplan 2022-2030.     

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen uppdrog till förvaltningen den 13 februari 2017 att 

återkomma med ett förslag på kommunövergripande lokalförsörjningsplan. 

Detta förslag behandlades i kommunfullmäktige 2019-06-17 § 96 och 

kommunfullmäktige beslutade då att återremittera förslaget till 

lokalförsörjningsplan för ytterligare beredning, bland annat på grund av 

tillsättandet av ny lokalförsörjningschef.  

Ärendet har nu beretts ytterligare inom kommunstyrelsen och förslag till två 

nya styrdokument har tagits fram – ett avseende riktlinjer för 

lokalförsörjning och en strategisk lokalförsörjningsplan.    

 
Ärendet 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 juni 2019 återremitterades 

förslaget på lokalförsörjningsplan för år 2019-2028. Förslaget till 

lokalförsörjningsplanen hade tidigare behandlats vid tekniska nämndens 

sammanträde den 4 april 2019, där nämnden fattade beslut om att förslå 

kommunfullmäktige att anta förslaget. Kommunstyrelsens förvaltning ansåg 

dock att planen borde beredas ytterligare med anledning av att en 

lokalförsörjningschef rekryterats. Beredningen har nu utförs av en 

arbetsgrupp under lokalförsörjningschefens ledning. Efter det 

förvaltningsspecifika arbetet har ett gemensamt arbete genomförts där plan- 

och exploateringsavdelningen ansvarar de demografiska uppgifterna och 

ekonomiavdelningen gjort de ekonomiska kostnadsberäkningarna för 

investeringar och driftkostnader på förvaltningsnivå.  

Framtaget underlag har ställts samman till ett förslag till 

lokalförsörjningsplan för 2022-2030. 

De investeringsutgifter som anges i tabellen i bilaga, Lokalbehov 

investeringar, är grova uppskattningar som grovt fördelats över de år då 

respektive projekt uppskattas pågå. 
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Kostnader för drift som anges i tabellen i bilaga 2, Lokalbehov 

driftkostnader, är även dessa grova uppskattningar av kommande 

driftkostnader i respektive verksamhet. 

Lokalförsörjningsplanen avses utgöra underlag för kommande 

budgetprocess och investeringsplan. 

Observera att lokalförsörjningsplanen inte omfattar anläggningar utan 

endast byggnader. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Behoven i lokalförsörjningsplanen med bilagor utgör underlag för 

kommande budget och investeringsprocess. 

Barnperspektivet 

Kommunen ska genom sin planering av lokaler tillgodose barnens behov av 

goda miljöer för såväl omsorg som fritidsaktiviteter. 

Näringslivsperspektivet 

Behovet av nya och förändrade lokalbehov kan medverka till sysselsättning 

för de lokala företagen i kommunen 

Uppföljning 

Kommunens styrdokument följs upp löpande i enlighet med kommunens 

riktlinjer för styrdokument.  

Beslutsunderlag 

– Strategisk lokalförsörjningsplan med bilagor 

– Riktlinjer för lokalförsörjning 

– Fullmäktiges beslut om återremiss   

__________ 

Beslut skickas till 

"[Ange vem eller vilka som beslutet ska skickas till]"   
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Sammanfattning 

Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra vilka principer och faktorer som styr i framtagandet 

av en lokalförsörjningsplan. Målet för riktlinjen är att den ska reglera hur nämndernas 

strategier utformas, så att lokalförsörjningsplanerna ska kunna utgöra ett tydligt 

beslutsunderlag och förenkla prioriteringar. 

1 Inledning  

Riktlinjer för arbetet med kommunens lokalförsörjning beskriver arbetssätt och 

övergripande principer för hur nämnderna ska ta fram sin strategiska 

lokalförsörjningsplan. 

Kommunens strategiska lokalförsörjningsplan ska ha ett tioårigt perspektiv som 

ligger till grund för bedömningar av framtida behov och prioriteringar. Planen 

beskriver översiktligt respektive nämnds behov.  

1.1 Bakgrund 

Lokalförsörjningsplaneringen syftar till att utifrån en helhetssyn på kommunens 

utveckling och framtida resursbehov öka proaktiviteten och beredskapen avseende 

lokaler samt minska riskerna i den kommunala lokalförsörjningen. Lokalbehovet och 

användningen av lokaler är en stor kostnad för kommunen, vilket innebär att de val 

som kommunen gör påverkar kommunens totala kostnader långsiktigt.  

Arbetet med den strategiska lokalförsörjningsplanen leds av lokalförsörjnings-

strategen under ekonomichefen och uppdateras årligen inför kommunens 

budgetprocess. 

1.2  Syfte 

Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra vilka principer och faktorer som styr i framtagandet 

av en lokalförsörjningsplan.  

1.3  Mål 

Målet för riktlinjen är att den ska reglera hur nämndernas strategier utformas, så att 

lokalförsörjningsplanerna ska kunna utgöra ett tydligt beslutsunderlag och förenkla 

prioriteringar. 
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2 Genomförande 

En grundprincip är att kommunala verksamheter i första hand ska bedrivas i 

kommunens fastighetsbestånd. Extern förhyrning ska endast ske i de fall lämpliga 

lokaler inom kommunens fastigheter saknas eller i de fall ombyggnation inte är 

ekonomiskt försvarbart. 

Enligt ekonomistyrningsprinciper ansvarar respektive nämnd för planering av sin 

lokalförsörjning. Vid behov av nya lokaler eller förändringar i befintliga lokaler, 

vilka hyrs från fastighetsavdelningen, ska förvaltningen/nämnden initiera det. Den 

beställande nämnden ansvarar för finansieringen, det vill säga motiverar 

investeringen utifrån behov och begär investeringsbudget.  

Nya lokaler eller ändringar i lokaler resulterar i ökade internhyreskostnader. 

Beställande nämnd ska ta hänsyn till den därmed sammanhängande ökade 

internhyran i driftbudgeten.  

Investeringsbudgeten överförs sedan till fastighetsavdelningen via begäran av 

beställande nämnd och genom beslut av kommunfullmäktige.  

Om investeringsbeloppet är under 200 000 kronor är det inte investering, utan en 

driftkostnad som direkt belastar den beställande nämnden.   
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3 Beslutsprocess lokalinvesteringar 

Kommundirektören lämnar förslag till de projekt som bör prioriteras inför 

kommande år. Resultatet presenteras i den strategiska lokalförsörjningsplanen och 

den tioåriga investeringsplanen som utgör bilagor till rapporten Budget och plan. 

Politiska prioriteringar av behoven görs i berörda verksamhetsnämnder. 

Kommunstyrelsen fattar beslut om lokalförsörjningsplanen. 

3.1 Budget för investering 

Den tioåriga investeringsplanen ligger till grund för de investeringar som begärs i den årliga 

budgetprocessen. 

Kommunfullmäktige beslutar om totalbudget för nämnders investeringsprojekt som uppgår 

till minst 5 miljoner, oavsett tidsomfattning. För sådana projekt som startar under planåren, 

ska beloppen ses som en plan, och beslut om budget sker i nästkommande budgetprocess. 

Fullmäktige beslutar också om årlig rambudget för nämndernas övriga investeringar, såsom 

mindre anläggnings- och fastighetsinvesteringar, inventarier, transportmedel samt för 

komponentbyten. Denna budget fördelar nämnderna i sin budget efter behov. 

För de taxefinansierade verksamheterna VA och Avfall fastställs budget separerat från den 

skattefinansierade verksamheten. 

Investeringsbudgeten ska fördelas på respektive genomförandeår i form av budget och plan. 

För investeringsprojekt som omfattar minst 5 miljoner kronor ska genomförandebeslut fattas 

av beställande nämnd/styrelse innan genomförandet startar. När sådana projekt avslutas ska 

slutrapportering om projektet redovisas till beställande nämnd/styrelse. Detta sker vid 

nästkommande ordinarie uppföljningstillfälle (delårsuppföljning mars, delårsrapport augusti 

och årsredovisning). Projekt över 50 miljoner kronor ska rapporteras till fullmäktige. 

Om totalprognos för ett investeringsprojekt, där budget beslutats av kommunfullmäktige, 

överstiger totalbudget med mer än 5 procent ska beställande nämnd beskriva orsak och 

redovisa åtgärd till kommunfullmäktige. Avvikelser på över 2,5 miljoner ska dock alltid 

orsaksbeskrivas och åtgärd ska redovisas till fullmäktige.  

3.2  Avgränsning  

Den strategiska lokalförsörjningsplanen presenterar kommunens samlade behov av 

verksamhetslokaler i ett nuläge i ett flerårsperspektiv. Planen utgör ett underlag för 

beslut.  
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4 Lokalförsörjningsplanering och process 

 

 

 

 

 

Förvaltningarna lämnar in behov senast 31 oktober år 1 inför år 3. 

Kommunstyrelsens förvaltning sammanställer de olika behoven under perioden november år 

1 till januari år 2. Förberedande arbete/förstudier som ska starta år 3 spelas in här. 

Kommunstyrelsen fattar beslut om planen senast 31 mars år 2. Dokumentet utgör en grund 

för budgetarbetet inför år 3.  

Kvartal 2 fattar kommunfullmäktige beslut om budget år 3. Förvaltningarna tar med dessa 

kostnader i budgetanalysen inför år 3. 

Kvartal 3 ägnas åt uppföljningsarbete och nulägesanalys. Skatte- och befolkningsprognoser 

uppdateras. 

4.1  Lokalförsörjningsplanering 

Den information som tagits fram analyseras för att se hur kommunens lokalbestånd 

behöver anpassas och utvecklas för att möta det förväntade behovet. Arbetet mynnar 

ut i en rullande tioårig investeringsplan. Planen omfattar även driftkostnader. 

Fullmäktige beslutar om investeringsplanen som en del av budgeten för det 

kommande året. 
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4.2  Proaktiv planering 

Verksamheternas behov av lokaler varierar över tid och i funktion. Utbudet anpassas 

därför efter behovet. Genom ett regelbundet och systematiskt planeringsarbete 

skapas förutsättningar för en proaktiv lokalförsörjning.  

Arbetet sker dels inom respektive verksamhet i nära samverkan med tekniska 

förvaltningen och kommunledningen.  

Respektive förvaltning genomför årligen en analys av lokalbehovet under kommande 

tioårsperiod.  

En kommunövergripande plan tas fram där bedömningar görs avseende behov och 

tidsperspektiv liksom uppskattningar av kommande investeringsbehov och 

förändringar avseende driftkostnader. 

4.3  Ekonomisk planering 

Investeringsbehovet i verksamhetslokaler är en viktig del i kommunens budget- och 

planeringsarbete med utgångspunkt i kommunens verksamhetsanalys och 

lokalförsörjningsplan. Det handlar dels om investeringsutgifter och därmed 

finansierings- och likviditetsfrågor, dels om tillkommande drifts- och 

kapitalkostnader. Utmaningen för kommunen är att matcha den framtida demografin 

med ändamålsenliga lokaler och tillhörande utgifter. 

I samband med arbetet med den årliga uppdateringen av lokalförsörjningsplanen tas 

även en rullande tioårig investeringsplan fram. Planen omfattar även driftkostnader. 

Fullmäktige beslutar om investeringsplanen som en del av budgeten för det 

kommande året. 

4.4  Projektplanering 

Kommunens investeringsplanering är en integrerad del i kommunens budgetprocess.  

Alla nämnder ska ta fram en långsiktig investeringsplan för budget- och planperioden som är 

totalt 10 år.  

Efter tjänstemannaberedning sammanställs förslag till nämndernas investeringsplaner för 

budgetåret (år 1) samt för år 2 och 3. Nämndernas investeringsplaner sammanställs av 

kommunstyrelsen som underlag till kommande budgetprocess. 

Projektets faser 

Efter beslut om budget och investeringsplan kan ett investeringsprojekt starta. Ett 

investeringsprojekt delas in i fyra faser – förberedelsefas/förstudie, 

planeringsfas/projektering, genomförandefas/produktion samt avslutsfas. 

  

Innehållet i de beskrivna faserna nedan kan variera något beroende på om den valda 

entreprenadformen är utförandeentreprenad eller totalentreprenad. Vid utförandeentreprenad 

projekterar kommunen själv med stöd av konsulter och upphandlar/ropar därefter av 

entreprenör för produktion. Vid totalentreprenad upphandlas en entreprenör tidigare i 

projektet som sedan både projekterar och genomför produktion. 

 

1. Förberedelsefas/förstudie  

a. Behovsanalys/nuläge 

b. Analys av alternativa lösningar 

c. Förslag till lösning samt uppskattning av investeringskostnad liksom av ökade 

driftkostnader 
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d. I fastighetsprojekt - Indikativt hyresavtal 

e. I fastighetsprojekt - Beslut av ansvarig nämnd 

f. I fastighetsprojekt - Beslut av KS och KF 

 

2. Planeringsfas/projektering  

a. Kraven på anläggning/fastighet fastställs 

b. Projektering - Vald lösning fördjupas och beskrivs 

c. Kalkyl 

d. Förfrågningsunderlag 

e. I fastighetsprojekt - Indikativt hyresavtal uppdateras  

f. Genomförandebeslut 

g. Upphandling av entreprenad 

 

3. Genomförandefas/produktion  

a. Detaljprojektering  

b. Planering och fastighetsstart 

c. Produktion 

d. Slutbesiktning 

e. I fastighetsprojekt - Slutgiltigt hyresavtal 

 

4. Avslutsfas 

a. Slutdokumentation 

b. Ekonomiskt avslut 

c. Slutredovisning 
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PLAN 4(26) 

Datum Vår beteckning 

2021-05-31 TN 2019/00110 nr 505 

Sammanfattning 

Håbo kommun har sedan 2019 arbetat fram en strategisk lokalförsörjningsplan som 

redovisar kommunens samlade lokalbehov. Syftet är att ge förutsättningar för att med god 

framförhållning kunna planera och strukturera det samlade behovet på såväl kort som lång 

sikt. Den strategiska lokalförsörjningsplanen har sin utgångspunkt i befolkningsprognosen 

för 2020–2030. Mellan 2020 till 2030 förväntas befolkningen öka från cirka 22 000 till 25 

500 invånare.  

Större pågående eller planerade projekt åren 2022–2030 

Den strategiska lokalförsörjningsplanen är ett viktigt planeringsunderlag inför 

lokalanskaffningsprocessen. Pågående och planerade projekt påverkar 

investeringsbehovet genom att uppfylla kommande behov enligt prognos.  

De senaste åren har flera förstudier genomförts och under 2020 kom ett antal större 

projekt igång. 

 Pågående projekt

PROJEKT TIDPLAN 

Simhall 2023/24 

Ängsbackens förskola Höst 2022 

Futurumskolan Februari 2022 

Västerhagsvägen, Äldreboende Januari 2022 

LSS Dalvägen Q2 2023 

LSS Viby Q2 2023 

SÄBO Åsen Q1 2024 

Resecentrum Q2 2022 

Ytterligare förstudier genomförs eller bereds vad gäller Möjligheternas 

hus/Multiarena, Fotbollshall, omdaning av Kommunhuset och Biblioteket, ny alt 

ombyggd Gymnasieskola, ny grundskola Viby/Västerängen, ny användning för 

Pomonakvarteret samt ytterligare nya äldreboende. 
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1 Inledning  

Håbo kommun är beroende av lokaler för att kunna bedriva sin verksamhet. 

Kommunen är inne i ett expansivt skede, med en växande befolkning, där det byggs 

och planeras för fler bostäder. Såväl befolkningsprognos som kommunens mål pekar 

på att antalet invånare växer till cirka 25 000 invånare år 2030. Detta innebär att 

behovet av kommunal service ökar och med detta även behovet av lokaler.  

Riktlinjer för arbetet med kommunens lokalförsörjning beskriver arbetssätt och 

övergripande principer för hur nämnderna ska ta fram sin strategiska 

lokalförsörjningsplan. 

Kommunens strategiska lokalförsörjningsplan ska ha ett tioårigt perspektiv som 

ligger till grund för bedömningar av framtida behov och prioriteringar. Planen 

beskriver översiktligt respektive nämnds behov.  

2 Lokalförsörjningsplanering och process 

Lokalförsörjningsplaneringen sker utifrån de riktlinjer kommunfullmäktige fastställt. 

Årshjulet inleds med att förvaltningarna lämnar in sina behov för år 3 under år 1 kvartal 4. 

Kommunstyrelsens förvaltning sammanställer de olika behoven under perioden november år 

1 till januari år 2. Förberedande arbete/förstudier som ska starta år 3 spelas in här. 

Kommunfullmäktige fattar beslut om planen senast 31 mars år 2. Dokumentet utgör en 

grund för budgetarbetet inför år 3.  

Kvartal 2 fattar kommunfullmäktige beslut om budget år 3. Förvaltningarna tar med dessa 

kostnader i budgetanalysen inför år 3. 

Kvartal 3 ägnas åt uppföljningsarbete och nulägesanalys. Skatte- och befolkningsprognoser 

uppdateras.  
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2.1  Osäkerhetsfaktorer och risk 

Det finns osäkerhetsfaktorer som påverkar lokalförsörjningsplaneringen, exempelvis 

den prognostiserade befolkningsutvecklingen, teknisk utveckling, framtida 

kravställning på verksamhet, utveckling på fastighetsmarknaden och 

kostnadsbedömningar i investeringsplanen avseende investering och drift. 

Dessa osäkerheter påverkar alla val som görs över tid. Ju större osäkerheten är desto 

mindre är möjligheten att göra långsiktiga detaljerade planer. Planeringens primära 

roll är att utgöra ett underlag för dagens beslut. Ändringar i planer kommer att 

behöva göras och är en naturlig del av planeringen. Med en ständigt pågående 

process och dialog kommer proaktiviteten att bli större och riskerna mindre. 

2.2  Nulägesbeskrivning  

För att få en tydlig bild av kommunens fastighetsbestånd behövs en omfattande 

informationsinsamling. Detta sker genom att respektive förvaltning beskriver 

nämndens behov i ett tioårsperspektiv. 

Totalt omfattar kommunens verksamheter cirka 120 000 kvm lokalyta, varav cirka 20 000 

kvm hyrs av andra fastighetsägare.  

3 Lokalförsörjning 

3.1 Lokalbestånd                                   

Typ av fastighet Antal BTA* m2 

Skolor inkl. sporthallar 7 51 839 

Förskolor 19 12 187 

Fritidsanläggningar 7  5 242 

Förvaltningsfastigheter 5 10 902 

Föreningslokaler 15  7 471 

Bostäder 2     526 

*BTA=Bruttoarea 

3.2  Grundprincip för lokalförsörjning och lokalinvesteringar 

En grundprincip är att kommunala verksamheter i första hand ska bedrivas i 

kommunens fastighetsbestånd. Extern förhyrning ska endast ske i de fall lämpliga 

lokaler inom kommunens fastigheter saknas eller i de fall ombyggnation inte är 

ekonomiskt försvarbart. 

Respektive nämnd ansvarar för planering av sin lokalförsörjning. Vid behov av nya 

lokaler eller förändringar i befintliga lokaler, vilka hyrs från fastighetsavdelningen, 

ska förvaltningen/nämnden initiera det. Den beställande nämnden ansvarar för 

finansieringen, det vill säga motiverar investeringen utifrån behov och begär 

investeringsbudget.  
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Nya lokaler eller ändringar i lokaler resulterar i ökade internhyreskostnader. 

Beställande nämnd ska ta hänsyn till den därmed sammanhängande ökade 

internhyran i driftbudgeten.  

Investeringsbudgeten överförs sedan till fastighetsavdelningen via begäran av 

beställande nämnd och genom beslut av kommunfullmäktige.  

Om investeringsbeloppet är under 200 000 kronor är det inte investering, utan en 

driftkostnad som direkt belastar den beställande nämnden.   

3.3  Planerade underhålls- och renoveringsåtgärder 2020–2030 

Kommunens fastighetsbestånd är i ett omfattande underhålls- och renoveringsbehov. 

Underhållsplaner har tagits fram som planeringsunderlag inför framtida renoveringar 

och underhållsarbeten.  

Inom ramen för internhyran ingår kostnader för underhålls- och renoveringsbehov. 

Vid önskemål om standardhöjningar i samband med renovering justeras hyran.  

Under 2021 arbetas en ny modell för internhyran fram.  

4 Befolkningsprognos 

Kommunstyrelsens förvaltning beställer varje år befolkningsprognoser från Statistiska 

Centralbyrån (SCB). Prognoserna avser den kommande tioårsperioden och är uppdelad i tre 

scenarier; låg, medel och hög, där scenario medel utgör kommunens huvudprognos. 

Prognosantagandena utgår ifrån den faktiska befolkningen vid det senaste årsskiftet, 

kommunens planerade bostadsbyggande, samt regionala antaganden om födslotal, dödlighet, 

inflyttning, utflyttning och migration.  

Den senaste befolkningsprognosen är från våren 2021 och avser perioden fram till 2030. 

Enligt huvudprognosen beräknas befolkningen öka till 24 521 personer år 2030, vilket är 

cirka 500 personer färre än visionen på 25 000 invånare 2030. Majoriteten av 

befolkningsökningen väntas bero på ett positivt flyttnetto. 

Befolkningsprognosen baserat på ett medelscenario visar en årlig ökning av Håbo kommuns 

befolkning
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5 Kommunens fysiska planering 

5.1  Översiktsplan 

Grunden för kommunal fysiska planering är översiktsplanen. Översiktsplanen anger 

riktningen för hur den långsiktiga utvecklingen av kommunen ska se ut och är 

vägledande för beslut om mark- och vattenanvändning. Planen beskriver hur mark- 

och vattenområden ska användas, bevaras eller utvecklas. Den pekar bland annat ut 

områden för utveckling av bostäder, infrastruktur och verksamheter. Varje kommun 

ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. 

Håbo kommun är i slutfasen med att ta fram en ny översiktsplan, med förväntat 

antagande 2022. 

5.2  Utvecklingsområden för ny bostadsbebyggelse  
 enligt förslag till ny översiktsplan för Håbo 2030 

Nedanstående områden saknar detaljplan, men är utpekade utvecklingsområden för 

bostäder i kommunens förslag till ny översiktsplan.  

De centrala delarna av Bålsta, närmast stationen, ska förtätas med bostäder, service 

och arbetstillfällen för att dra nytta av det kolletivtrafiknära läget. För tillfället pågår 

arbete med att ta fram detaljplaner för området.  

Kalmarsand ska förtätas med flerbostadshus för att förstärka kopplingen till centrala 

Bålsta och för att dra nytta av det centrala läget. För tillfället pågår arbete med att ta 

fram detaljplaner för området.  

Verksamhetsområdet Dyarne ska utvecklas med bostäder och service, istället för 

verksamheter, för att dra nytta av det centrumnära läget.  
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Området runt Väppeby gård, mellan Kalmarvägen och Kalmarleden, föreslås 

utvecklas med bostäder för att koppla samman bebyggelsen inom Bålsta.  

Viby äng ska utvecklas med framför allt småhus enligt gällande detaljplaneprogram. 

För tillfället pågår arbete med att ta fram en detaljplan för området.  

Området öster om Torresta vid Mälaren föreslås på sikt utvecklas med i huvudsak 

småhus. För tillfället pågår arbete med att ta fram ett detaljplaneprogram för Torresta 

och Talltorp, där det berörda området ingår. Arbetet är för tillfället vilande.  

Bista verksamhetsområde föreslås på sikt omvandlas från verksamhetsområde till 

bostadsområde för att dra nytta av det Mälarnära läget. Omvandlingen till bostäder 

behöver ske i etapper.  

Området öster om Kalmarsand föreslås på sikt utvecklas med bostäder för att dra 

nytta av det Mälarnära läget.  

I Skokloster ska ett större område med bostäder utvecklas för att skapa en mer 

blandad bebyggelse och stärka befolkningsunderlaget för service och kollektivtrafik. 

För tillfället pågår arbete med att ta fram en detaljplan för området. 

Utöver dessa områden finns tre utpekade utbredningsområden, där den lämpliga 

markanvändningen behöver prövas utifrån områdets förutsättningar. Dessa tre 

områden är grustaget vid Draget, Wij grustag vid Ekilla och området väster om 

Skokloster värdshus. 
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5.3  Detaljplanering 

För att få bygglov och därefter kunna uppföra en ny byggnad eller bygga om eller till 

en byggnad, inom en tätort, behövs stöd i en detaljplan. Utanför tätorter ges bygglov 

med stöd av översiktsplanen. 

Med detaljplaner reglerar kommunen hur marken får användas. Förenklat, vart det 

ska gå att uppföra byggnader, och vart det inte ska vara möjligt. En detaljplan kan 

om nödvändigt reglera en mängd detaljer, så som färg, form, placering, utförande, 

skyddsåtgärder med mera. I grunden syftar den kommunala fysiska planeringen till 

att mark- och vattenområden används till de ändamål som området är mest lämpat 

för.  

När kommunen tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process som 

regleras i Plan- och bygglagen. Syftet med processen är att säkra insyn för berörda, 

få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att förankra förslaget. 

Underplanprocessen involveras berörda förvaltningar, myndigheter och andra 

intressenter. Det handlar bland annat om att bedöma behov och lämplig utformning 

samt att bedöma påverkan på befintliga värden, möjlighet att skapa nya och 

eventuellt behov av skyddsåtgärder.  

Det genomförs även två remisstilfällen, samrådet och granskningen. Vid större eller 

mer komplexa projekt kan det vara lämpligt att en detaljplan föregås av ett 

detaljplaneprogram. Ett program följer en snarlik process som detaljplanen, men har 

endast ett remisstillfälle. 

 
Beslut om att anta en detaljplan tas i Håbo kommun alltid av Kommunfullmäktige. 

Efter ett beslut om antagande följer tre veckors överklagandetid innan detaljplan kan 

vinna laga kraft. 

Att ta fram en ny detaljplan är ofta en långdragen process om normalt 2 år, men kan 

gå borde fortare (1 år) och långsammare (12 år). Därutöver tar även själva 

byggprocessen därefter ett antal år. Behovet av lokaler behöver därför 

uppmärksammas tidigt och vara väl synkroniserat med den fysiska planeringen 

Arbetet med att ta fram nya detaljplaner pågår för ett antal olika fastigheter i 

kommunen. Det finns i dagsläget ett fyrtiotal projekt på prioriteringslistan. Projekten 

är av varierande typ, från rena bostads eller verksamhetsområden till de med inslag 

av både och, samt mer därtill.  Av alla projekt innehåller i snitt en tredjedel områden 

möjliga för lokaler/verksamheter inom den offentliga förvaltningen. Alla pågående 

planprojekt finns beskrivna på kommunens hemsida https://www.habo.se/bygga-bo-

och-miljo/kommunens-planarbete/detaljplaner/pagaende-detaljplaner.html 

https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/kommunens-planarbete/detaljplaner/pagaende-detaljplaner.html
https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/kommunens-planarbete/detaljplaner/pagaende-detaljplaner.html
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5.4  Pågående planering för bostäder 
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Områden i Bålsta respektive Håbo (exkl. Bålsta) där det planeras för bostäder. Gul 

färg indikerar ett genomförande inom 3 år. Röd färg ett genomförande inom 3-10 år 

och blå färg ett genomförande om minst 10 år. 

Endast större projekt är namngivna, men dess uppskattning om antal bostäder och 

lägenheter inkluderar då även omgivande mindre projekt. Tidsuppskattningarna är 

grova, och några eller delar av vissa kommer med säkerhet att fördröjas. Tydligt är 

dock att det finns en ordentlig tyngdpunkt på centrala Bålsta (Bålsta C, Tvåhus, 

Gröna dalen, Aronsborg och Kalmarsand). På sikt väntar en ordentlig utveckling av 

Skokloster. 
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Lokalbehov 2022-2030 

6 Nuläge och lokalbehov Barn- och utbildningsnämnden 

6.1.1 Förskola nuläge 

I Håbo kommun finns 12 kommunala och 6 fristående förskolor. Två av förskolorna, 

Slottsbacken och Raul Wallenbergförskolan, är belägna i Skokloster. Övriga 16 förskolor är 

belägna i Bålsta.  En av förskolorna i centrala Bålsta är ny fristående förskola som öppnade 

hösten 2020 med kapacitet att ta emot 120 barn.  

I Håbo kommuns regi finns möjlighet till barnomsorg på obekväm arbetstid på avdelningen 

Nattugglan på den kommunala förskolan Nybygget som är centralt belägen i Bålsta. 

En öppen förskola finns i centrala Bålsta och en i Skokloster med lokal i en avdelning på 

Slottsbackens förskola. 

6.1.2 Behov 

Förskolans kapacitet är god sett ur ett 2-3 års perspektiv. Därefter ökar behovet av lokaler. 

Vid Skogsbrynets förskola byggs en ny förskola, Ängsbacken, med kapacitet att ta emot 

cirka 75 barn. Beräknad inflyttning är andra halvåret 2022. 

Öppna förskolan i Skokloster har behov av andra lokaler som är verksamhetsanpassade. 

Behovet behöver tillgodoses inom de närmaste 2 åren. Den avdelning på Slottsbackens 

förskola som nyttjas av öppna förskolan behöver användas för att bereda förskoleplatser. 

Det finns inhyrda moduler vid några av de kommunala förskolorna och dessa behöver 

avvecklas så snart det är möjligt med hänsyn till förskolans kapacitet och platsbehov. 

Moduler finns vid Råbydals förskola och Nybyggets förskola. Det är av stor vikt att alla 

moduler avvecklas på sikt och ersätts med permanenta lokaler. 

Förskolan har behov av att öka kapaciteten motsvarande 16 avdelningar den kommande 

tioårsperioden under förutsättning moduler och andra icke verksamhetsanpassade lokaler 

avvecklas.  

6.2.1 Grundskola nuläge 

I Håbo kommun finns åtta kommunala grundskolor, två fristående grundskolor och en 

grundsärskola. Futurum som är en kommunal skola består av två rektorsenheter, Futurum F-

6 respektive Futurum 7-9. Rektorsenheterna utgör separata grundskolor, men finns i samma 

byggnad. Detsamma gäller grundsärskolan och Gröna Dalenskolan som delar skolbyggnad.  

Gröna Dalenskolan är belägen i centrumområdet i Bålsta. I närområdet pågår produktion av 

bostäder. Antal elever beräknas öka markant då inflyttning sker.  

Västerängsskolan är belägen i ett äldre område, liksom Gransäterskolan. Vid Björkvallen 

intill Västerängsskolan byggs nya bostäder, vilket kommer innebära ett ökat behov av 

skolplatser. 

Futurum och Vibyskolan ligger i områden där det finns både äldre villaområden, nya 

områden med blandad bebyggelse och pågående nyproduktion.  

Vibyskolan bedriver hela skolverksamheten i moduler för närvarande med anledning av 

omfattade fuktskador i den permanenta byggnaden, som upptäcktes i samband med planerat 
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om- och tillbyggnadsprojekt. Beslut om projektets fortsättning är inte fattat. En förstudie 

som visar olika beslutsalternativ är genomförd. 

Slottsskolan får ett ökat elevantal från hösten 2021 då Raoul Wallenbergskolan lägger ner 

sin skolverksamhet. Moduler kommer att etableras för att tillgodose lokalbehovet. 

Grundsärskolan har lokaler i samma skolbyggnad som Gröna Dalenskolan. Lokalerna för 

verksamheten är inte dimensionerad att klara det ökade behovet av skolplatser. Redan hösten 

2021 kommer grundsärskolan att ha svårigheter att bedriva verksamheten i nuvarande 

lokaler. 

I samtliga områden kring grundskolorna byggs nya bostäder, både i Bålsta och i Skokloster. 

Inflyttningar gör att anvisningsområden för elever måste ses över årligen på grund av stor 

brist på skolplatser. 

Elever som väljer en fristående grundskola kan gå i samma skola hela skoltiden om de väljer 

Läraskolan som är en F-9 skola. Erfarenheten är att dessa elever i begränsad utsträckning 

byter skola.  

Elever som väljer Potentia Education AB börjar i den skolan i årskurs 4 alternativt i annan 

årskurs (åk 4-9) beroende på Potentias interna planering. Läsåret 2020/2021 hade skolan 

intag av två klasser då skolans kapacitet totalt sett utökades med en klass. År 2024 kommer 

skolan också att ta in två årskurser, likaså 2026 och 2030 om skolan inte förändrar sin 

planering. Övriga år tar skolan emot en klass. 

6.2.2 Behov 

De tillgängliga skolplatserna är ojämnt fördelade mellan årskurserna, vilket skapar 

stor brist på platser i vissa årskurser. Med anledning av detta väntas det bli 

nödvändigt att ha tillfälliga lösningar för att bereda skolplatser i vissa årskurser.  

När Raoul Wallenbergskolan i Skokloster lägger ner sin verksamhet inför 

läsårstarten 2021/2022 ökar behovet av skolplatser med motsvarande cirka 3 

skolklasser totalt fördelade på olika åldrar. 

Hemkommunens övergripande ansvar att kunna ta emot elever i grundskolan direkt 

ställer stora krav på den kommunala organisationen. Eftersom nedläggning av en 

friskola kan komma plötsligt är det viktigt att kommunen är förberedd på de åtgärder 

som behöver vidtas. Med den ansträngda lokalsituation som råder på grundskolorna 

där platstillgången är mycket begränsad medför det svårigheter.  

När Futurum är klart för inflyttning efter ombyggnation kommer kapaciteten att öka 

med cirka 90 elever i de högre åldrarna. Ombyggnationen beräknas vara helt klar 

inför läsåret 2022/2023.  

Det finns behov av att öka kapaciteten med cirka 500 skolplatser under den kommande 

tioårsperioden. Byggstart behöver ske så snart det är möjligt med en planering för etappvis 

inflyttning. Ett alternativ till att bygga en ny grundskola med den angivna kapaciteten är att, 

där det är möjligt, bygga ut befintliga centralt belägna skolor i Bålsta och bygga en ny 

grundskola med något lägre kapacitet. 
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Behovet av att utöka antalet skolplatser bedömdes vara större enligt 2020 års 

befolkningsprognos jämfört med 2021 års prognos. Prognosen 2021 visar en flackare 

befolkningsutveckling i kommunen, vilket också påverkar skolan.  

Det totala elevantalet ökar årligen och vissa år sker en kraftig ökning i låg-, mellan- 

respektive högstadieåldrarna. Den första kraftiga ökningen väntas ske i de yngre åldrarna 

mellan åren 2021 och 2022 med drygt 70 elever. Nästa kraftiga ökning sker enligt prognosen 

mellan åren 2023 och 2026 i mellanstadiet med drygt 130 elever, vilket motsvarar ungefär 

två klasser i varje årskurs i åk 4-6. I högstadiet väntas den stora ökningen ske mellan åren 

2027 och 2029 med totalt cirka 80 elever.  

Även om den totala ökningen av antal barn i grundskoleåldern inte ökar i lika snabb takt 

som tidigare befolkningsprognoser visat är behovet av flera skolplatser fortsatt mycket stort. 

Det är helt nödvändigt att det finns utrymme i alla skolor att omorganisera, dela klasser om 

klasserna blir för stora, skapa utrymme för att ha undervisning i mindre grupper och ta emot 

flera elever utan att behöva göra kostsamma lokalanpassningar eller hyra moduler. 

Ytterligare en aspekt som gör att det är viktigt att det finns marginaler på alla skolor är att 

det ökar möjligheterna att hålla fast vid anvisningsområdena i högre grad från år till år.  

I en förstudie som rör Viby och Västerängsskolan har olika alternativ för beslut tagits fram. 

Beslutsalternativen handlar om de båda skolorna, samt hur behovet av ökad kapacitet i 

grundskolan kan tillgodoses. Tillbyggnad av Västerängsskolans kök, matsal och 

hemkunskapssal behöver prioriteras, liksom beslut om Vibyskolan som i nuläget bedriver 

verksamheten i inhyrda moduler. 

Förutom behov av en ny grundskola finns behov av en idrottshall i anslutning till Gröna 

Dalenskolan, där det i dagsläget inte finns någon idrottshall. Förstudiearbetet har inletts 

under 2021. 

Grundsärskolan har behov av utökade lokaler på grund av att elevantalet ökar kontinuerligt 

då befolkningen i kommunen växer. 

6.3.1 Gymnasiet nuläge 

Det finns en gymnasieskola i Bålsta, Fridegårdsgymnasiet, vilken är belägen i Bålsta 

centrum. De utbildningar som finns är ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, 

samhällsvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, 

naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammen med AST-inriktning, 

introduktionsprogrammen samt gymnasiesärskola.  

Många elever väljer Fridegård som sitt förstahandsval när de söker till gymnasiet. Platser 

finns inte tillgängliga för alla elever som är folkbokförda i Håbo kommun och som söker till 

Fridegård. Antal elever i gymnasieåldern i Håbo och i samverkansområdet Storsthlm 

beräknas växa fram till 2028 och lokalerna kommer inte att räcka till.  

6.3.2 Behov 

Det finns behov av en större gymnasieskola med kapacitet att ta emot 900-1000 elever 

eftersom befolkningsprognosen visar att antalet ungdomar i gymnasieåldern fortsätter öka i 

Håbo kommun, liksom i samverkansområdet. En förstudie för att ta fram olika alternativ för 

beslut finns. Beslut är inte fattat. Inriktningen är en gymnasieskola med teoretiska linjer för 

cirka 600-700 elever. 
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6.4 Övrigt 

6.4.1 Vuxenutbildning 

All verksamhet inom vuxenutbildningen, utom särskild utbildning för vuxna, drivs genom 

samverkansavtal med Upplands Bro vuxenutbildningen eller i upphandlad form genom 

entreprenad.  

Vuxenutbildningens ledning, administration samt studie- och yrkesvägledning är förlagd på 

Fridegård, liksom det kommunala aktivitetsansvaret. 

6.4.2 Elevhälsa 

Vid all om- eller tillbyggnation behöver elevhälsans behov av anpassade lokaler tas med i ett 

tidigt planeringsskede.  

Det måste finnas lokaler för skolsköterska och skolläkare som uppfyller kraven enligt hälso- 

och sjukvårdslagen på alla skolor. Rum för kurator, samtalsrum för skolpsykolog och 

tillgång till arbetsrum för medarbetare som inte har egna rum att tillgå på skolorna behöver 

också tillgodoses. 

6.4.3 Enheten för modersmål och studievägledning 

Enheten för modersmål och studiehandledning behöver andra lokaler då de lämnar 

nuvarande lokaler i centrumhuset 

6.4.4.1 Kulturskola Nuläge 

Kulturskolan har idag sin undervisning förlagd till Fridegårdsgymnasiet men även till 

lokaler i kommunens grundskolor. I samband med Skola2000 fick dåvarande musikskolan 

undervisningsrum som angränsade till skolornas musiksalar. Dessa grupprum samnyttjas 

med grundskolans musikundervisning. 

Sen år 2000 har musikskolan haft undervisningslokaler och administrativa lokaler på 

Fridegårdsgymnasiet. Lokalerna är förlagda till källarplanet i en av Fridegårds ljusgårdar. 

De senaste fyra åren har utbudet utökats till att innehålla ämnesinriktningarna musik, dans 

och drama. I juni 2020 blev det beslutat att man formellt blev kulturskola då man uppfyllde 

kraven på tre olika ämnesområden i utbudet. 

Kulturskolan har idag 6 undervisningsrum plus 2 rum för administration på Fridegård. 

Lokalerna, som egentligen är en gymnasieenhet, är inte anpassade för musikundervisning då 

det finns stora brister i både ljudisolering och ventilation. Slagverksrummet ligger i ett 

skyddsrum utan vare sig dagsljus eller fungerande ventilation. Dansundervisningen äger rum 

i gymnasiets danssal som storleksmässigt är begränsad till max 15 elever. Drama/ teater har 

heller inte lokaler som är anpassade för ämnet. Det finns inte heller ett fungerande 

personalutrymme där personalen kan utföra sitt planeringsarbete utan att störas av pågående 

undervisning.  

I övrigt använder kulturskolan både Fridegårds caféscen och teaterlokal för den utåtriktade 

verksamheten vilket är avgörande då det inte finns någon orkestersal eller andra lokaler som 

är lämpade för konserter och föreställningar. Det finns ett väl utvecklat samarbete mellan 

kulturskolan och gymnasiet där kulturskolan pedagoger ansvarar för del av undervisningen i 

olika gymnasiekurser. 
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6.4.4.2 Behov 

Kulturskolan är i behov av lokaler som är anpassade för verksamheten och dess olika 

ämnesinriktningar. Akustik, ljudisolering och ventilation i undervisningsrummen måste 

prioriteras och arbetsmiljön gällande fungerande arbetsrum för personalen är avgörande.   

Då intresset för de nya inriktningarna dans och drama ökar så finns det behov för 

ämnesanpassade lokaler.  

Kulturskolan idag har ett väl utvecklat samarbete med gymnasiet där samnyttjande av 

lokaler sker till viss del, vilket bör beaktas i arbetet med att se över framtida lokalbehov. 

Kulturskolans lokalbehov behöver säkerställas i samband med att en ny gymnasieskola 

byggs. 
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6.5 Behov Barn- och utbildningsnämnden 

Pågående projekt redovisas inte i tabellen nedan. 

 Futurum, inflyttning augusti 2022 

 Förskolan Ängsbacken, inflyttning hösten 2022 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 

Grundskola F-9  

för ca 500 elever 

 Byggstart Etappvis  

inflyttning 

Etappvis  

inflyttning 

Helt klar 

inför 

läsåret 

2025/2026 

    

Vibyskolan Beslut behöver 

fattas 

        

Västerängsskolan  

kök, matsal och  

hemkunskapssal  

 Klar för 

inflyttning 

våren 2023 

       

Gröna 

Dalenskolan 

Idrottshall  

(alternativ att 

samnyttja 

multiarena med 

Kultur- och 

fritidsförvaltninge

n) 

   Klar för 

inflyttning 

2025 

     

Förskola  

16 nya 

avdelningar1
 

   8 avd 

klar för 

inflyttning 

hösten 

2025 

  8 avd 

klar för 

inflyttning 

hösten 

2028 

  

Gymnasieskola  

kapacitet för 

600-700 elever 

    Klar för 

inflyttning 

augusti 

2026 

    

Slottsskolan Utökat 

lokalbehov 

permanent 

lösning behöver 

utredas 

        

Enheten för 

studiehand-

ledning och 

modersmål 

Annan lokal 

behövs2
 

        

Öppna förskolan 

Skokloster 

 

 Annan lokal 

behövs3
 

       

 

 

                                                           
1
 Förskolan har behov av nya permanenta lokaler. Behovet bygger på avveckling av moduler och även avveckling av små lokaler som inte 

är anpassade för verksamheten. 
2
 Lämnar nuvarande lokal VT21 och behöver annan lokal från HT21 

3
 Använder en avdelning på Slottsskolans förskola i dagsläget, behov av annan verksamhetsanpassad lokal. 
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7 Vård- och omsorgsnämnden och Socialnämnden 

7.1.1 Socialförvaltningen 

Socialförvaltningen i kommunhuset lokalerna bedöms täcker dagens behov, men inte en 

utökning. Förvaltningen bedömer att en utökning kommer att ske redan 2021. Den planerade 

omdaningen ger inte heller förutsättningar för en utökning. 

Utförarverksamhet socialnämnden är i behov av nya lokaler, cirka 1 000 kvm, då 

Mansängen lämnas vid årsskiftet 2021/22 samt Bålstavägen 29, som lämnas hösten 2021.   

Ny arbetsmarknadsenhet planeras i förvaltningen den ryms i befintliga lokaler i Framstegets 

lokal i centrum, som tillträds 1 juli, då barn och utbildningsförvaltningen lämnar lokalerna. 

Förvaltningen har inventerat hur stor andel av befolkningen i olika åldersklasser som idag 

bor på särskilt boende för äldre eller har ett beslut om ett sådant boende, statistiken baserar 

sig på riket. Vi har tittat på hur många platser vi har idag och behovet framåt baserat på 

befolkningsmängden i Håbo kommun. 

Behov av särskilt boende enligt LSS i form av gruppbostad och serviceboende är framtaget 

utifrån kända personer. Vi har tittat på de personer som 2020 är 15 år och uppåt. Behov och 

ansökan om boende brukar ske efter att personerna avslutat särskolegymnasiet som är vid 21 

års ålder. 

7.1.2 Övrig verksamhet   

Socialpsykiatrin: delar av verksamheten planeras att flytta till nya lokaler inom närmaste 

året.  

Förvaltningen har bestämt att behålla lokalen på Ängsgården, där det tidigare bedrev 

korttidsboende för barn och unga. Lokalen används idag till dagverksamhet för personer 

med demenssjukdom. 

Förvaltningen har i år tagit över barn o utbildningsförvaltningens lokaler på Sjövägen dit 

hemsjukvård och rehab flyttar från Pomona. 

Daglig verksamhet LSS är en snabbt växande verksamhet och är i behov av ny lokal under 

2022. 

7.2.1 Behov 

Behovet är svårt att förutse, förvaltningen följer befolkningsprognosens olika åldersklasser 

och gör ett antagande gällande behov särskilt boende för äldre utifrån hur det vanligtvis ser 

ut gällande behov. Enligt gällande lagstiftning (SoL) så skall äldre personer som ansöker och 

har behov av insatsen särskilt boende beviljas insatsen. Detsamma gäller för personer som 

ingår i personkretsen för LSS. Prognosen gällande platser på särskilt boende äldre är svårt 

att bemöta eftersom det ökar med en avdelning per år, detta innebär svårigheter vid 

nyproduktion av särskilda boenden. 
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7.2.2 Behov Vård- och omsorgsnämnden 

 

  Antal platser 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Särskilt boende 

äldre 

15  5  8  8    9    10    12    12    13 

   

Gruppbostad LSS 12       6       6    

Servicebostad LSS 10        10       
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8 Nuläge och lokalbehov kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsförvaltningen hyr två externa fastigheter som subventioneras och hyrs ut 

till föreningar. Fastigheten på Fabriksvägen 2 består av två delar. Ena delen hyrs ut till tre 

kampsportsföreningar. Och den andra delen hyrs ut per timme till olika föreningar som 

behöver dryga ut sina halltider med fler timmar. Den större sporthallen på Fabriksvägen 2 är 

inte optimal och har inga linjer eller fast utrustning. 

 

Den utrustning som finns har Kultur- och fritidsförvaltningen flyttat över för de 

verksamheter som har halltider i sporthallen. 

 

IP Gallerian på Kalmarvägen 3 är en annan extern fastighet där föreningen 

Håbogymnasterna, Håbo skateboardklubb och tre pensionärsföreningar håller till 

(pensionärsföreningar flyttade ut i februari av 2021). Hyresavtalen för dessa externa 

fastigheter/lokaler sträcker sig till 2022 (slutdatum olika månader). 

 

De externa fastigheterna IP-Gallerian (Kalmarvägen 3) och Fabriksvägen 2 bedöms inte som 

ändamålsenliga lokaler. En utredning kring Multiarena har startat hösten 2020. 

 

Alternativa möjligheter för att kunna spela fotboll inomhus studerades under början 

av 2019. Fotbollen behöver ytterligare ytor för träning, inomhus som utomhus. Detta 

kan tillgodoses inom Futurumområdet. Inomhushallen skulle även kunna inkludera 

vissa grenar inom friidrotten, vilket skulle frigöra flera timmar i fullstor sporthall då 

friidrottsföreningen skulle kunna förlägga all sin träning i hallen under 

vintersäsongen. Den förstudie som tagits fram bereds nu för beslut i kommunfullmäktige 

under 2021. 

 

I samband med fotbollsutredningen görs också en översyn av befintlig konstgräsplan för 

åtgärder kopplat till miljökrav. 

 

Konstgräsplanen på Gröna Dalen har inga brunnar eller granulatfällor, men ytor finns för att 

lasta av snön som plogats. Naturgräsplanerna på Gröna Dalen saknar staket vilket gör det 

möjligt för personer att köra in med fordon och förstöra planen. Renovering av 

omklädningsrum som har varit låsta ett tag behöver verkställas. Ny belysning i form av LED 

behövs installerad i strålkastarmasterna runt Gröna Dalens IP för att få en säkrare och 

energieffektiv belysning runt arenan. 

 

En förstudie har genomförts för bibliotekets framtida utformning och placering. 

Förstudien bereds nu tillsammans med gymnasieskolans om- och tillbyggnad. 

Behoven av upprustning av befintliga lokaler är stora. 

Medborgarhuset kommer succesivt verksamhetsanpassas för kultur och 

ungdomsverksamhet.  

Kultur och fritid arbetar också tillsammans med skolan angående förbättringar av 

befintliga sporthallar. Arbetet är kopplat till utredningen av Multiarenan. 

Under perioden bedöms behovet av att investera i en ny ishall. En förstudie planeras 

till 2025. 
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8.1 Behov Kultur- och fritidsnämnden 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Fotbollshall   X       

Möjligheternas hus/ 

Multiarena 

   X      

Bibliotek   X       

Ishall     X     
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9 Nuläge och lokalbehov kommunal förvaltning 

Tekniska förvaltningens administrativa delar utom administrationen inom VA är i dagsläget 

placerade i det så kallade Landstingshuset i Bålsta centrum. VA avdelningens administration 

är samlokaliserad med driftverksamheten vid vattenverket i Göksvik. 

Lokalerna är väl fungerande och tillräckliga för den bemanning som respektive avdelning 

har just nu. Det finns dock små utrymmen för expansion. I den nya 

tjänstemannaorganisation som planeras att gälla från hösten 2021 kommer samtliga 

förvaltningar att beröras och lokalsituationen kommer att ändras.  

Ett ökat intresse för återvinning gör att den nuvarande återvinningscentralen kommer att 

behöva utökas. Mark finns införskaffat för att klara expansionen. I avvaktan på att 

utbyggnaden ska ske upplåts marken tillfälligt till annat ändamål. 

Dagens kommunhus färdigställdes 1989 med arbetsplatser för 110 personer. I dagsläget har 

ca 170 personer sin arbetsplats i kommunhuset och ett knappt 50 tal i Landstingshuset. 

Underlag finns för att starta en omfattande ombyggnad av kommunhuset för uppnå en 

modernare och mer ändamålsenlig planlösning. Förstudien bereds under 2021 och tar 

naturligtvis in erfarenheter från hur pandemin påverkade arbetsplatser i kommunhuset och 

hemarbete. 

Samtidigt med ombyggnaden planeras att lokalerna ytskikts- renoveras och all tekniska 

försörjning uppdateras. När detta är klart beräknas huset ha en kapacitet för ca 220 personer 

fördelade på enskilda rum och öppnare lösningar. I det sammanhanget görs ett övervägande 

om huruvida kommunen ska fortsätta att hyra lokalerna på plan 2 i Landstingshuset av 

Region Uppsala. 

Tekniska förvaltningens driftpersonal inom fastighet och gata/park har lokaler med tekniska 

brister. Lokalerna utgöras av äldre moduler innehållande personalutrymmen, 

omklädningsfunktioner samt ett antal kontor, uppställningsplatser för fordon och material. 

På området finns också garagebyggnader och förråd. Under hösten 2021 kommer en 

idéstudie på nybyggnation och eventuell alternativ placering påbörjas.   

9.1  Behov 

Efter genomförandet av ombyggnaden av kommunhuset bedöms behovet av administrativa 

platser vara tillgodosedd för en tid av fem till sju år. Tiden under Corona pandemin har lärt 

oss att arbeta mera digitalt och kan innebära att behovet av administrativa platser räcker 

längre än sju år. En volymstudie av en eventuell tillbyggnad av kommunhuset skulle komma 

att tillföra en lokalyta på uppskattningsvis på 5 000 m
2
. Hur denna yta skulle kunna fördelas 

mellan olika behov är ännu inte utredd. Det finns möjligheter att utöka de publika ytorna för 

att underlätta medborgarnas kontakter med kommunen men också skapa flera lokaler för 

olika typer av sammankomster. 

Driftpersonalen inom fastighet och gata/park behöver helt nya ändamålsenliga lokaler inom 

en 3 års period. Det finns inget krav på var lokalerna ska placeras då medarbetarna har hela 

kommunen som sitt arbetsfält.  Den nya byggnaden ska innehålla personalutrymmen, 

administrativa ytor och inte minst stora gårdsytor för uppställning/garage av material och 

fordon. Givetvis underlättas arbetet om det är närhet till de större genomfartslederna.  
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9.3 Behov Förvaltningsbyggnader 
 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Nya lokaler driftlokaler   X       

Utbyggt kommunhus     X     

 

 



Bilaga 1

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Kommentar, tolkning

Barn och utbildningsförv
Förskola 5 avd Ängsbacken 6 690 41 310 Pågående projekt. 

Förskola 8 avd Knarrbacken  20 000 60 000 20 000

Ekonomisk beräkning är för en 8-avdelnings förskola. Plats för 2 st 4 avdelningsförskolor finns på tomten. Utredning 

krävs.

Förskola 8 avd 20 000 60 000 20 000 Förskolan klar aug -25, 8 avdelningar

Grundskola F-9, ca 500 elevplatser Knarrbacken 20 000 190 000 85 000 85 000

Tomt finns. Detaljplan krävs. Eventuellt privat utförare, utredning kring det krävs. Projektstart senare delen av 2022 

OM detaljplanearbetet kan skyndas på. Denna ingår i en förstudie som avser även andra skolor. Det finns vägval och 

alternativ att fatta beslut om.

Om- och nybyggnad Futurumskolan 115 585 56 416 10 000 Pågående projekt. 

Tillbyggnad Västerängsskolans kök och matsal + BBR-krav 5 300 10 000 30 000  

Kök + matsal + varav ombyggnad BBR krav 5 mkr. Vägval behöver fattas beslut om enligt nya förstudien. Utfall 

finns redan 5,3 mkr, totalbudget blir således 45,3 mkr

Gymnasieskola 20 000 80 000 140 000 110 000

Ny gymnasieskola: ombyggnad och tillbyggnad Fridegård 350 mkr. Tillbyggnad ca 10 500 kvm, total kapacitet ca 

700 elever

Summa 120 885 63 106 61 310 90 000 330 000 245 000 215 000 60 000 20 000 0 0 0

Vård och omsorg 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Kommentar, tolkning
Särskilt boende för äldre 60 platser Västerhagsvägen Inhyrning Arbete pågår tillsammans med HåboHus, leverans 2022-01-01

Särskilt boende för äldre 40 platser Åsen, INVESTERING HOS 

FASTIGHET (beräkna drift VON) 10 000 95 000 95 000 Pågående projekt

SÄBO 40 platser 5 000 30 000 46 000 40 000

SÄBO 40 platser 5 000 30 000 46 000 40 000

LSS gruppboende (nr 2) 6 platser Dalvägen 3 000 8 500 8 800 Pågående projekt

LSS gruppboende (nr 1) 6 platser Viby 4 000 9 800 6 000 Pågående projekt

LSS gruppboende 6 platser 5 000 15 000 DP-stöd finns i Viby

LSS gruppboende 6 platser 5 000 15 000 Behov av ny gruppbostad finns vart tredje år

LSS servicebostad 10 platser Inhyrning Inhyrning privat aktör, 2-husplanen

LSS servicebostad 10 platser Inhyrning Inhyrning

Summa 7 000 18 300 19 800 30 000 56 000 140 000 115 000 30 000 46 000 45 000 15 000 0

Socialnämnden 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Kommentar, tolkning

Summa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lokalbehov, investering (tkr)



Kultur och fritidsförv 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Kommentar, tolkning

Simhall 10 000 70 000 70 000 41 000 Kostnaden beräknas till 191 mnkr. Ianspråkstagande 2024-01-01

Fotbollsanläggning inkl friidrott, inomhus 25 000 50 000 11-mannahall + insats allaktivitetshus: 68 mkr Ianspråk 2024-01-01. kan ev komma bidrag från SISU

Idrottshall/multiarena 5 000 50 000 25 000 Gröna Dalen. Inkluderar även kampsporten. Delas med skola 50/50. Endast idrott.

Bibliotek/kulturhus 10 000 10 000

Verksampassning Bibliotek i Fridegård, 30 mkr. Alt. hyra i centrumbyggnaden, Grosvenor innebär en indikativ hyra 

på 2327 kronor per kvm. Driftkostnaderna beräknas på alternativet att bygga om vilket innebär en indikativ hyra på 

1572 kronor per kvm.

Ishall 10 000 75 000

Behovet finns inte om man kan förlänga säsongen. En enklare variant kan vara möjlig typ utomhusrink, ramen måste 

ökas om utredning ska göras.

Granåsen kallgarage (inveteringsbudget 4 mkr hos fastighet) 4 000 Pågående projekt

Summa 10 000 74 000 110 000 151 000 25 000 10 000 75 000 0 0 0 0 0

Förvaltningslokaler 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Kommentar, tolkning

Kommunhus 912 20 000 13 088 Ombyggnad. 

Resecentrum 79 400 30,5 av totalt 79,4 av investeringen 1640 Resecentrum Bålsta C

Driftlokaler för fastighet, gata och park 5 000 15 000 Nybyggnad "kommunförråd" - omklädning, lunchrum, adm platser

Toaletter Granåsen 3 000 Pågående projekt

Summa 912 82 400 20 000 18 088 15 000 0 0 0 0 0 0 0

Totaler 138 797 237 806 211 110 289 088 426 000 395 000 405 000 90 000 66 000 45 000 15 000 0



Bilaga 2

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kommentar, tolkning

Barn och utbildning

Förskola 5 avd Skogsbrynet 5 281 5 281 5 281 5 281 5 281 5 281 5 281 5 281 5 281

Förskola 8 avd 2 863 2 863 2 863

Förskola 8 avd 5 012 5 012 5 012 5 012 5 012 5 012

Grundskola F-9, 500 elevplatser Knarrbacken 19 928 39 856 39 856 39 856 39 856 39 856

Om- och nybyggnad Futurumskolan 11 613 11 613 11 613 11 613 11 613 11 613 11 613 11 613 11 613

Tillbyggnad Västerängsskolans kök och matsal + BBR-krav 2 071 2 071 2 071 2 071 2 071 2 071 2 071 2 071

Gymnasieskola 700 elevplatser 18 099 36 198 36 198 36 198 36 198

Summa 0 0 16 894 18 965 18 965 43 905 81 932 100 031 102 894 102 894 102 894

Vård och omsorg 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kommentar, tolkning

Västerhagsvägen 42 200 42 200 42 200 42 200 42 200 42 200 42 200 42 200 42 200 inhyrning

Särskilt boende för äldre 40 platser 

Åsen, INVESTERING HOS 

FASTIGHET (beräkna drift VON) 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000

SÄBO 40 platser 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000

SÄBO 40 platser 28 000

LSS gruppboende (nr 2) 6 platser, INVESTERING HOS FASTIGHET (beräkna drift VON) Dalvägen 7 800 7 800 7 800 7 800 7 800 7 800 7 800 7 800

LSS gruppboende (nr 1) 6 platser, INVESTERING HOS FASTIGHET (beräkna drift VON) Viby 7 800 7 800 7 800 7 800 7 800 7 800 7 800 7 800

LSS gruppboende 6 platser 7 800 7 800 7 800 7 800

LSS gruppboende 6 platser 7 800

LSS servicebostad 10 platser 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 inhyrning

LSS servicebostad 10 platser 5 400 5 400 5 400 5 400 inhyrning

Summa 0 0 47 600 63 200 63 200 91 200 119 200 132 400 132 400 132 400 168 200

Lokalbehov, driftskostnader (tkr)



Kultur och fritid 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kommentar, tolkning

Simhall 10 384 10 384 10 384 10 384 10 384 10 384 10 384

Fotbollsanläggning, inomhus 11 464 11 464 11 464 11 464 11 464 11 464 11 464

Idrottshall/multiarena 3 541 3 541 3 541 3 541 3 541 3 541

Bibliotek/kulturhus 4 315 4 315 4 315 4 315 4 315 4 315 4 315

Ishall 14 127 14 127 14 127 14 127 14 127

Granåsen kallgarage 208 208 208 208 208 208 208 208 208

Summa 0 0 208 208 26 371 29 912 44 039 44 039 44 039 44 039 44 039

Förvaltningslokaler 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kommentar, tolkning

Kommunhus ombyggnad 1 800 4 363 4 363 4 363 4 363 4 363 4 363 4 363 Bokfört värde komponenter, engångskostnad 2022

Resecentrum 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720

Driftlokaler för fastighet, gata och park 1 043 1 043 1 043 1 043 1 043 1 043

Granåsen toaletter 314 314 314 314 314 314 314 314 314

Summa 0 0 2 114 2 034 6 397 7 440 7 440 7 440 7 440 7 440 7 440

Totaler 0 0 66 816 84 407 114 933 172 457 252 611 283 910 286 773 286 773 322 573



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-31 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 172 Dnr 2020/00275 

Integrationsstrategi för Håbo kommun 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar integrationsstrategi för Håbo kommun.

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-21 § 141 att återremittera ärendet 

om en integrationsstrategi för Håbo kommun. Ett nytt förslag till 

integrationsstrategi har nu tagits fram. Det nya förslaget har varit på remiss 

till gruppledarna, integrationsnätverket, finska samrådsgruppen och hos 

näringslivsföreningarna i kommunen. De yttranden som inkommit biläggs 

ärendet.  

Förvaltningen föreslår nu att fullmäktige antar denna version av förslag till 

integrationsstrategi.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

KSAU 2021-05-17 § 136 

Integrationsstrategi, reviderad för remiss 

Remissvar, integrationsnätverk samt LRF 

Förslag till integrationsstrategi   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christian Nordberg (-) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Fred Rydberg (KD) yrkar bifall till förslag till beslut.  

Thomas Moore (SD) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 

förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Ärende 12



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2021-05-06 KS 2020/00275 nr 101573 

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

 

Integrationsstrategi för Håbo kommun, efter återremiss 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige antar integrationsstrategi för Håbo kommun.    

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-21 § 141 att återremittera ärendet 

om en integrationsstrategi för Håbo kommun. Ett nytt förslag till 

integrationsstrategi har nu tagits fram. Det nya förslaget har varit på remiss 

till gruppledarna, integrationsnätverket, finska samrådsgruppen och hos 

näringslivsföreningarna i kommunen. De yttranden som inkommit biläggs 

ärendet.  

Förvaltningen föreslår nu att fullmäktige antar denna version av förslag till 

integrationsstrategi.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Barnperspektivet 

Barnperspektivet belyses i strategin 

Näringslivsperspektivet 

Näringslivsperspektivet belyses i strategin 

Uppföljning 

Kommunens styrdokument följs upp regelbundet.  

Beslutsunderlag 

– Förslag till integrationsstrategi   

__________ 

Beslut skickas till 

Författningssamling 

Socialförvaltningen  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2021-05-17  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 136 Dnr 2020/00275  

Integrationsstrategi för Håbo kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.  

Sammanfattning  

Förslaget till ägardirektiv återremitterades i kommunfullmäktige och ska nu 

behandlas igen efter återremissen. Handlingar väntas vara klara till 

kommunstyrelsens sammanträde.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att arbetsutskottet ska överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet överlämnar 

ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut och finner att så 

sker 

______________ 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antaget av Kommunfullmäktige 

Antaget "[Ange datum och § för antagande]"  

Giltighetstid "[Ange giltighetstid, ex tillsvidare, dock längst fyra år efter antagande]"  

Dokumentansvarig "[Ange ansvarig tjänstemannafunktion]"  

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

STRATEGI FÖR 

Integration i 

Håbo 

kommun 



 

 

 

  

 

Håbo kommuns styrdokumentshierarki 

 

 

 

 

 

 

 

Diarienummer KS 2020/00275 nr 96607 

Gäller för  "[Ange för vilka verksamheter detta styrdokument gäller]"  

Tidpunkt för "[Ange datum för senaste aktualitetsprövning]"  

aktualitetsprövning 

Ersätter tidigare versioner 2014-09-22 §54 Integrations och flyktingpolitiskt program 

Relaterade styrdokument "[Ange relaterade styrdokument]"  



 

 STRATEGI 3(14) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-09-07 X 

 

 

 

 

  

Integrationsstrategi för Håbo kommun 

 

Innehåll 

1. Inledning  4 

2. Syfte  5 

3. Integration och ansvar i Håbo kommun 6 

3.1 Håbo kommuns ansvar i mottagandet av nyanlända 6 

3.2 Den enskildes ansvar i mottagandet 6 

4. Integrationsmål 7 

4.1 Bosättning och mottagande av nyanlända 7 

4.2 Bostadsstrategi 8 

4.3 Utbildning och arbetsmarknad 8 

4.4  Delaktighet 10 

5. Etableringsprocessen för nyanlända 12 

6. Självförsörjning framför bidrag 12 

7. Kommunens nämnder 14 

8. Övrigt  14 

  



 

 STRATEGI 4(14) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-09-07 X 

 

 

 

 

 

1. Inledning 

Håbo kommun ska ge möjligheter och underlätta för dem som kommer från utlandet och 

väljer att bosätta sig här att komma in i det svenska samhället. Men med dessa möjligheter 

följer skyldigheter. Den enskilde ansvarar för att utbilda sig, skaffa jobb, bli 

självförsörjande, lära sig språket och att följa de regler och lagar som råder i Sverige. 

Invandrare är inget enhetligt kollektiv, utan enskilda människor med olika ursprung, 

utbildningsbakgrund, erfarenheter och förutsättningar. För att vi ska lyckas skapa ett 

integrerat Håbo krävs både stöd från samhället men också den enskildes delaktighet och 

vilja att bli en del i det svenska samhället.  

Diskriminering och rasism står i strid med demokratiska värderingar och ska aldrig tolereras. 

I regeringsformens kap 1, § 2 (1974:152) skriver man ”Det allmänna ska verka för att alla 

människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas 

till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, 

nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell 

läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.” 

Kommunen har ett ansvar för att människor behandlas lika, oavsett härkomst. Den som 

kommer hit har också att respektera de värderingar som är fastställda i regeringsformen.  

Kommunens skyldigheter och den enskildes ansvar går hand i hand. 

Denna integrationsstrategi lyfter särskilt fram betydelsen av utbildning, relevanta kunskaper 

i det svenska språket och om det svenska samhället samt vikten av arbete och 

självförsörjning. 

Integration bygger på jämlikhet, samförstånd och respekt mellan människor oavsett 

bakgrund. Integration utgår från våra demokratiska värderingar om allas rätt att delta i 

samhället på lika villkor. I Håbo kommun har alla människor samma värde och ses som en 

positiv tillgång. 

Mottagandet av nyanlända är ett gemensamt ansvar i Håbo. Kommuninvånare, 

förtroendevalda, kommunala verksamheter och framförallt civilsamhället och föreningslivet 

har stor betydelse för att lyckas med uppdraget om integration och etablering i vår kommun. 

Håbo kommun ska ge möjlighet och stödja nyanlända som bosätter sig i kommunen att 

etablera sig i samhället på ett gynnsamt sätt. Med dessa möjligheter åligger det även 

skyldigheter där den nyanlände åtar sig att delta i den planering som upprättas inom 

etableringsprogrammet för att lära sig språket, utbilda sig och nå arbetsmarknaden. Genom 

aktiva insatser från samhället och ett aktivt deltagande av den enskilde skapas 

förutsättningar för integration och självförsörjning, vilket bidrar till en positiv 

samhällsutveckling. 
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2. Syfte 

I Håbo kommuns integrationsstrategi anges kommunens ansvar utifrån bosättningslagen 

(2016:38) och ansvar i att skapa goda förutsättningar till integration och etablering i vårt 

samhälle genom bostäder, arbete, utbildning och god hälsa för nyanlända.  

Kommunen har ett ansvar för att verka för ett integrerat samhälle samt att ge förutsättningar 

för nyanländas etablering, även den nyanländes eget ansvar lyfts fram. Strategin är en 

gemensam viljeinriktning, beslutad av kommunfullmäktige. Kommunens förvaltningar, 

nämnder och styrelse ska verkställa strategin utifrån respektive ansvarsområde. Det 

gemensamma målet är att skapa en så bra integration som möjligt. För att uppnå målet är 

också civilsamhället och föreningslivets engagemang, kunskaper och möjligheter viktiga att 

uppmuntra och tillvarata. 

Målet med integrationsplanen är att nå en så bra integration som möjligt genom 

• att nyanlända under etableringsperioden blir självförsörjande med egen bostad 

• att nyanlända blir en integrerad del av Håbo kommun 

• att detta sker på ett för kommunen ekonomiskt hållbart sätt 

• att samarbete mellan de offentliga, privata och ideella sektorerna ökar 

• att, de kommuninvånare som vill, medverkar i integrationsarbetet och att 

kommunen kan tillvarata detta engagemang 

 

  

Fakta om avgränsning 

Integrationsstrategin omfattar de nyanlända individer som anvisas till Håbo kommun 

enligt bosättningslagen, vilket omfattar vuxna och barn som anvisas kommunen. Inför 

anvisningen har de nyanlända beviljats permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd i 

Sverige. I målgruppen ingår även kvotflyktingar som klassats inom FNs flyktingorgan 

UNHCR flyktingkvot. Kvotflyktingar beviljas permanent uppehållstillstånd innan 

mottagandet i Sverige. 

En vuxen individ som tas emot enligt bosättningslagen benämns som nyanländ under 

den tidsperiod som hen omfattas av lagen om etableringsinsatser. Inom 

utbildningsområdet anses en elev vara nyanländ under 4 år. Rätten till utbildning är 

kopplad till personens rätt att vistas i Sverige och deras bosättning i Håbo kommun.  
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3. Integration och ansvar i Håbo kommun

Håbo är ett demokratiskt samhälle som kännetecknas av jämlikhet, medbestämmande och 

delaktighet.  

Regional överenskommelse om integration och etablering i Uppsala län 2019 - 2021 är 

Uppsala läns avsiktsförklaring för ett gemensamt ansvar i mottagandet av nyanlända. 

Länets aktörer arbetar i samsyn för att skapa goda förutsättningar inom  

a) bosättning och mottagande

b) arbete och utbildning

c) hälsa

3.1 Håbo kommuns ansvar i mottagandet av nyanlända 

Statliga myndigheter, regioner och kommuner har alla ett ansvar i mottagandet av nyanlända 

flyktingar, vilka beviljats ett tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd innan bosättning i 

en kommun. Utöver nyanlända flyktingar kan även asylsökande finnas i en kommun, för 

asylsökande har staten det huvudsakliga ansvaret, men kommunen har ansvar för till 

exempel barnomsorg, utbildning och boende och omsorg för ensamkommande barn.  

Det kommunala ansvaret för nyanlända avser: 

a) Boende för nyanlända som anvisas till kommunen och vid behov praktisk hjälp vid

mottagandet

b) Förskola och skola

c) Utbildning i svenska för invandrare, SFI

d) Vuxenutbildning

e) Samhällsorientering

3.2 Den enskildes ansvar i mottagandet 

De nyanlända har ett eget ansvar för sin etablering och har också skyldigheter i relation till 

kommunen. I Flyktingkonventionens artikel 2 stipuleras flyktingens ansvar att anpassa sig 

till sitt nya hemland genom att iaktta lagar, regler, normer och värderingar. 

Detta kan kortfattat beskrivas på följande vis: 

a) Den nyanlände följer det individuella etableringsprogram som han eller hon fått upprättad

b) Den nyanlände deltar i SFI-undervisning och lär sig svenska

c) Den nyanlände gör sig anställningsbar

d) Den nyanlände deltar i samhällsorienterande undervisning och lär sig förstå det svenska

samhället.

e) Den nyanlände söker och finner ett eget boende

f) Den nyanlände respekterar demokratiska värderingar

g) Den nyanlände respekterar de svenska diskrimineringsgrunderna att individer inte

särbehandlas utifrån kön, sexuell läggning, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller

funktionsvariation.
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4. Integrationsmål 

För att nå en lyckad integration och integrerat samhälle är Håbo kommuns mål: 

a) Nyanlända i Håbo kommun har en egen ordnad bostad vid etableringsperiodens slut 

b) Nyanlända i Håbo kommun blir självförsörjande under etableringsperioden 

c) 85 % av eleverna på SFI har klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare 

d) Nyanlända i Håbo kommun ges förutsättningar och möjligheter till ett aktivt socialt 

deltagande i samhällslivet 

 

För att uppnå målen förutsätts ett nära samarbete med offentliga aktörer, näringslivet, 

civilsamhället och föreningslivet. Mottagandet av nyanlända behöver även ske på ett 

ekonomiskt hållbart sätt, vilket finansieras genom schablonersättningar från 

Migrationsverket under 2 år. Extern finansiering från andra aktörer är även ett viktigt inslag 

för att möjliggöra utvecklingsbehov i till exempel samverkan med civilsamhället och 

föreningsliv.  

Berörda nämnder och styrelser arbetar utifrån de prioriterade områdena om bosättning och 

mottagande av nyanlända, arbete och utbildning samt hälsa för att uppnå de övergripande 

målen.  

4.1 Bosättning och mottagande av nyanlända 

En bostad är en grundläggande del för att möjliggöra ett integrerat samhälle. De nyanlända 

har i detta ett stort eget ansvar i att hitta ett självständigt boende, i eller utanför kommunen, 

då kommunens ansvar utifrån bosättningslagen upphör. 

Att inta ett långsiktigt perspektiv i planeringen av bostäder är av stor vikt för att främja ett 

integrerat samhälle, men även en utmaning i resurstilldelning och planering. 

Genom bosättningslagen (2016:38) ansvarar kommunen för att tillhandahålla bostäder till 

nyanlända, med permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd, som anvisas vår kommun 

genom Migrationsverket. Kommunen tilldelas årligen ett kommuntal från Länsstyrelsen som 

anger hur många nyanlända enligt bosättningslagen som kommunen är ansvarig att ta emot 

efter anvisning. Kommuntalet fördelas utifrån kommunens storlek, arbetsmarknad och hur 

många asylsökande som redan vistas i kommunen.  

För att skapa goda förutsättningar för de som anvisas till Håbo är det av stor vikt att det 

finns tillgång till bostäder, allmänna kommunikationer, förskola och skola och 

rekreationsmöjligheter. I Håbo kommun finns ett gott samarbete mellan allmännyttan genom 

Håbohus och de kommunala förvaltningar som arbetar med frågor som rör 

samhällsutveckling och bostäder för att möjliggöra detta och undvika att segregerade 

områden bildas. 
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Håbo kommuns strategi avseende bostäder för nyanlända: 

 Nyanlända som tas emot enligt bosättningslagen (2016:38) erbjuds bostadskontrakt 

under maximalt 2 års tid från dagen de anlänt till kommunen, boendet kan i 

undantagsfall förlängas vid prövning med maximalt 1år i fall där etableringsperioden 

inte hunnit slutföras 

 

 Nyanlända ges stöd i att ta ansvar för sin bostadssituation genom att aktivt söka 

boendelösningar utöver det som tillhandahålls av kommunen under 

etableringsperioden 

 

4.2 Bostadsstrategi 

Håbo kommun har ett ansvar, enligt lag (2016:38) att ombesörja bostäder för nyanlända som 

anvisas till kommunen. Dagens situation med ett underskott på bostäder i kommunen gör att 

mottagandet behöver ett stort fokus på att hitta många olika lösningar. 

 

Kommunen erbjuder endast ett boendealternativ. Om den nyanlände väljer att avvisa detta, 

ligger hela ansvaret på nyanlände att finna en bostad. Den nyanländes personliga ansvar i att, 

efter etableringstidens slut tillsammans med berörd myndighet, ha funnit en egen bostad är 

en viktig del i vår strategi.  

Håbo kommuns strategi avseende bostäder för nyanlända: 

 Spridning ska främjas före koncentration och volym. En god geografisk fördelning i 

hela kommunen ska eftersträvas. 

 Bostäder med närhet till kollektivtrafik ska prioriteras. 

 Bostäder med nära tillgång till skolgång och föreningsliv ska prioriteras för familjer 

med barn. 

 Den enskildes ansvar att finna eget boende senast vid etableringstiden slut ska 

tydliggöras 
 

4.3 Utbildning och arbetsmarknad 

Ett arbete är en av de viktigaste förutsättningarna för att skapa ökad inkludering och 

delaktighet. Genom att delta i arbetslivet får nyanlända språkkunskaper, en känsla av 

gemenskap och att bidra i samhället. Arbete ökar självkänslan och bidrar till egen 

försörjning som leder till flera synergieffekter i vårt samhälle. Även nyanlända barn och 

ungdomars möjlighet till utbildning behöver präglas av likvärdig utbildningskvalitet och 

integreras i den ordinarie undervisningen. Små barns deltagande i förskola är en främjande 

faktor för barnets integration genom språklig, kognitiv och social utveckling.  

I Håbo kommun strävar vi efter att nyanlända ska nå självförsörjning genom arbete eller 

studier senast inom två år från mottagande i kommunen. 

Arbetsförmedlingen är den myndighet som tillsammans med Håbo kommun ansvarar för 

den nyanländes etableringsinsatser genom att upprätta en etableringsplan med individuellt 
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utformade och stödjande insatser för att nå arbetsmarknaden. I etableringsplanen kan ingå 

språkutbildning, samhällsorientering, arbetsförberedande praktik och validering av tidigare 

betyg och kunskaper.   

För att möjliggöra att nyanlända som tas emot i Håbo kommun integreras och etableras i 

samhället är grundläggande språkkunskaper i svenska nödvändiga. Kunskaper i det svenska 

språket är den enskilt viktigaste faktorn för en lyckad integration.  

I Håbo kommun ska jämlikhet och värderingar om att män och kvinnor har samma värde 

och rättigheter ligga till grund arbetet med etablering och integration. Kvinnor och män ska 

ges samma förutsättningar under integrationsprocessen och samma förutsättningar och 

möjligheter att nå arbetsmarknaden.  

I Håbo kommun finns många företag och arbetsgivare som kan bidra med resurser för att 

möjliggöra språk och arbetspraktik för nyanlända. Genom ett nära samarbete mellan 

kommunens näringslivsansvariga och företagarföreningar finns goda möjligheter till att nå 

arbetsmarknaden. Även folkhögskolan Biskops-Arnö, studieförbund och civilsamhället är 

viktiga parter i samarbetet för att främja integrationen och vägen mot arbetsmarknaden. 

I Håbo kommun har alla invånare samma rätt till hjälp och stöd samt samma skyldigheter 

och ansvar. 

 

För att unga personer så fort som möjligt ska kunna komma in i samhället är det av stor vikt 

att de skyndsamt påbörjar sin skolgång och att de lär sig det svenska språket. Skolstarten ska 

ske snarast i samband med bosättningen i Håbo. Ambitionen är en klassplacering med barn i 

samma ålder och att närhetsprincipen ska bestämma vilken skola man ska gå i, men andra 

faktorer kan påverka och individuella bedömningar måste ske. Nyanlända elever kan behöva 

särskilt stöd och visa att de klarar grundläggande krav innan de kan ingå i ordinarie 

skolundervisning varför en förberedelseklass vid behov kan användas. En förberedelseklass 

för nyanlända elever innebär att undervisning av övriga elever kan fortgå på den nivå som 

klassen befinner sig. För att säkerställa att elever i förberedelseklasser kan följa med i 

ordinarie klassundervisning ska eleverna, innan de slussas över, klara ett digitalt nationellt 

prov i svenska, matematik och engelska som utarbetas av Skolverket. En förberedelseklass 

kan även hysa stödundervisning efter skoldagens slut för de elever som slussats vidare till 

ordinarie klasser. På så vis kommer överflyttade elever också i kontakt med nyanlända 

elever och blir en inspirationskälla för dem. 

Barn och utbildningsnämnden ansvarar för att regler och riktlinjer tas fram för mottagande 

av nyanlända barn i förskola, grundskola samt introduktionsprogram samt för vuxna med 

behov av SFI eller annan kompletterande utbildning. Sexualundervisning och samarbete 

med ungdomsmottagningen prioriteras för nyanlända som en del av arbetet för ökad 

jämlikhet och likvärdig respekt för de olika könen såväl som arbetet mot hedersförtryck. 

Studieförbund och föreningar kan vara goda komplement till skolan i både språkintroduktion 

och språkträning. Skolan har också en viktig roll som samlingspunkt för hela den nyanlända 

familjen. Föräldrar kan träffa andra föräldrar i den öppna förskolan. 
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Håbo kommuns strategi avseende utbildning och arbete för nyanlända: 

 I Håbo kommun ska kommunens stöd så långt det är möjligt inriktas på att 

nyanlända ska nå självförsörjning genom arbete eller studier inom två år från 

mottagande i kommunen. 

 Män och kvinnor ska ges samma förutsättningar i etablering. 

 Håbo kommun ska främja samarbete och samverkan med civilsamhälle, förenings- 

och näringsliv i syfte att öka förutsättningarna för den enskilde att nå 

arbetsmarknaden. 

 Kommunen ska erbjuda SFI av god kvalitet och i den omfattning som krävs för att 

understödja integration och etablering 

 Nyanlända barn och ungdomar ska ges möjlighet till utbildning som präglas av 

likvärdig utbildningskvalitet och integreras i den ordinarie undervisningen. 

Skolgång ska påbörjas så snart som möjligt efter ankomst till kommunen 

 Vid behov ska undervisning i förberedelseklass möjliggöras 

 

 

4.4 Delaktighet 

Kommunens uppdrag är att underlätta för nyanlända att skapa en grund till en ny tillvaro och 

till ett nytt hem. Så långt det är möjligt ska redan befintliga strukturer användas och arbetet 

ska bygga på människors engagemang i lokalsamhället. Kvaliteten i arbetet med etablering 

av nyanlända ska skapa en stabilitet i mottagandet. När man har bosatt sig i Håbo kommun 

ska man också vilja stanna kvar. 

Mottagandet ska inom alla områden präglas av en välkomnade och konstruktiv anda med 

målet att skapa en trygg tillvaro genom att bidra till den lärprocess som det innebär att finna 

sig tillrätta i ett nytt hemland. 

Den som önskar ska kunna få en värdfamilj eller en kontaktperson för att man tidigt ska 

känna en samhörighet med lokalsamhället. Det ger också en ökad möjlighet att ställa 

konkreta frågor om praktiska saker till en medborgare som inte är knuten till kommunens 

förvaltningar. 

Fakta om skolgång 

Skolan är skyldig att göra en bedömning av nyanlända elevers kunskaper. Alla 

nyanlända grundskolebarn ska enligt lag vara kartlagda inom två månader utifrån ett 

kartläggningsmaterial. Personal på skolan ansvarar för kartläggningen. Bedömningen 

ska genomföras så att rektorn kan fatta beslut om placering av en nyanländ elev i 

årskurs och undervisningsgrupp inom två månader från att hon eller han skrivits in i 

svenska skolan. 
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Genom förebyggande och hälsofrämjande insatser ökar nyanländas möjlighet till etablering i 

samhället. Nyanlända behöver i ett så tidigt skede som möjligt vid mottagandet i vår 

kommun introduceras och erbjudas att ta del av de fria samhällsnyttor, hälsofrämjande 

insatser och insatser genom civilsamhället som finns tillgängligt för att öka det sociala 

deltagandet. I Håbo kommun är kvinnor och män, flickor och pojkars delaktighet lika 

viktiga för att etableras i samhället. Kvinnor och flickor behöver särskilt uppmuntras till det 

sociala deltagandet utifrån normer och värderingar om ett jämlikt deltagande i samhället. 

Det innebär även, att familjen som helhet introduceras till svenska levnadsvillkor. 

Håbo har ett rikt föreningsliv som kan bidra på flera sätt till att nyanlända snabbare kan ta 

del av det svenska samhället, dess normer och kultur. Att ha ett aktivt fritidsliv bidrar till att 

knyta nya kontakter, komma in i ett sammanhang på bostadsorten och inte minst att kunna 

praktisera och utveckla de nyvunna kunskaperna i svenska språket. 

Idrottsföreningarna har en viktig roll i att bidra till en god hälsa genom regelbunden motion. 

Deltagandet i en idrottsförenings verksamhet skapar rutiner och ger goda möjligheter att 

knyta nya kontakter med andra verksamma inom idrotten. De nyanlända som redan utövar 

en idrott kan idrottens språk och att delta i idrottsverksamhet öppnar kommunikationsvägar. 

Delaktighet ses vid sidan av det svenska språket som en av de viktigaste faktorerna för en 

väl fungerande integrationsprocess. Bibliotek, föreningsliv och civilsamhället utgör alla en 

viktig aktör i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.  

Föräldrastödjande insatser till nyanlända familjer ska introduceras vid mottagandet för att 

erbjuda stöd och möjliggöra integration för föräldrar. Ansvar för små barn i familjen eller 

föräldraledighet riskerar att försena integrations eller etableringsprocessen. Nyanlända 

familjer besöker i liten utsträckning öppna förskolan vilket är en positiv aktör för att 

möjliggöra integration och språkutveckling för både föräldrar och barn. Samarbetet mellan 

berörda aktörer i mottagandet av nyanlända, barnomsorg och hälso- och sjukvården behöver 

stärkas så att nyanlända tar del av dessa insatser i större utsträckning.   

I Håbo kommun arbetar vi för att nå en god och jämlik hälsa och aktivt socialt deltagande 

genom: 

Håbo kommuns strategi avseende delaktighet: 

 Kommunen ska erbjuda SFI av god kvalitet och i den omfattning som krävs för att 

understödja integration och etablering 

 Nyanlända barn och ungdomar ska ges möjlighet till utbildning som präglas av 

likvärdig utbildningskvalitet och integreras i den ordinarie undervisningen. 

Skolgång ska påbörjas så snart som möjligt efter ankomst till kommunen 

 Kommunen ska i ett så tidigt skede som möjligt introducera och erbjuda de 

nyanlända att ta del i fria samhällsnyttor och hälsofrämjande insatser Särskild vikt 

ska läggas vid att stödja kvinnor och flickors deltagande och delaktighet. 

 Kommunen ska verka för utvecklad samverkan mellan kommunens och regionens 

verksamheter i syfte att öka nyanländas deltagande i föräldrastödjande insatser  

 Kommunen ska i så tidigt skede som möjligt informera nyanlända om 
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föräldrastödjande insatser 

 De nyanlända som så önskar ska kunna erbjudas en värdfamilj eller en kontaktperson 
 

 

5. Etableringsprocessen 

Kommunens målsättning är att nyanlända ska vara en integrerad del i kommunen innan 

etableringsperioden är slut. Etableringsprogrammet, som upprättas mellan individen och 

arbetsförmedlingen, är det styrande dokumentet för nyanländas planering av arbete och egen 

försörjning. Etableringsprogrammet har krav på deltagande och beskriver de planerade 

aktiviteterna och vilka aktörer som levererar aktiviteterna. Exempel på insatser är 

arbetsträning med handledning, nystartsjobb, praktik. 

De obligatoriska aktiviteterna i etableringsprogrammet, SFI och samhällsorientering 

ansvarar kommunen för. Dessa två aktiviteter ska erbjudas individen snarast. Kommunen 

meddelar arbetsförmedlingen om nyanländ med etableringsprogram inte deltar i SFI-

undervisningen.  

Håbo kommuns strategi avseende etableringsprocessen 

 Den nyanlände ska så snart det är möjligt erbjudas SFI och samhällsorientering 

 

 

6. Självförsörjning framför bidrag 

Arbete och därmed egen försörjning är grunden för ett gott och självständigt liv. Det är 

utgångspunkten för att vara en aktiv del av samhället. Sysslolöshet leder till passivitet och i 

förlängningen till utanförskap. 

Att arbeta är ett snabbspår till att lära sig svenska. Varje person som anländer till Sverige har 

med sig erfarenheter och kunskaper. Att utreda anställningsbarheten utgör basen för att gå 

vidare med ett individuellt handlingsprogram som snarast ska leda till sysselsättning. Om 

Fakta om etableringsansvaret 

Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för etableringen av nyanlända som 

har fått uppehållstillstånd. När en person fått uppehållstillstånd har han eller hon ett 

etableringssamtal med en arbetsförmedlare. Etableringssamtalen ska leda fram till ett 

beslut om etableringsplan. Det beslutet ska fattas senast inom två månader efter 

beviljat uppehållstillstånd eller inresa i landet för de personer som fått sitt 

uppehållstillstånd beviljat innan inresa. 

Kommunen har ansvar för mottagande, bostadsförsörjning, undervisning i svenska 

(SFI), samhällsorientering och annan vuxenutbildning, skola, barnomsorg och insatser 

inom det sociala området. 
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personen inte är omedelbart anställningsbar ska fokus vara att rätta till bristerna: det kan 

handla om svenskundervisning, kompletterande utbildning, validering, lärlingsplats etc. 

Arbetsförmedlingen har ansvaret för kartläggning och handlingsprogram. 

Arbetsförmedlingen har möjlighet att matcha med orter och arbetsgivare där kompetensen 

efterfrågas. Håbo ska därför samverka med arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet 

för att nyanländas kompetenser och erfarenheter ska matchas med rekryteringsbehoven hos 

företag som är verksamma i kommunen. 

De nyanlända som redan har en god utbildning måste få chansen att få den validerad så att 

man snabbt kan få verka inom sitt kompetensområde. Kommunen kan bidra till att öka 

chansen att få kombinera praktik och språkstudier i svenska för en snabbare väg till såväl 

jobb som goda kunskaper i svenska. Den nya form av SFI som kallas ”Yrkes-SFI” och som 

har inriktningen att nyanlända snabbt ska komma i arbete är exempel på en väg till 

självförsörjning. 

 

Håbo kommuns strategi avseende självförsörjning: 

 Kommunen ska verka för att den enskilde ges möjlighet att validera tidigare 

utbildning och kompetens så att man så snabbt som möjligt kan börja verka inom sitt 

kompetensområde 

 Kommunen ska möjliggöra för den enskilde att kombinera praktik och SFI 

 Kommunen ska om möjligt erbjuda ”Yrkes-SFI” 

 Kommunen ska samverka med arbetsförmedling och det lokala näringslivet i syfte 

att matcha kompetenser och rekryteringsbehov 

 

 

 

Fakta om försörjning 

Den som deltar i etableringsuppdraget har en etableringsplan som är en individuell 

handlingsplan. Syftet är att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma närmare 

arbetsmarknaden och klara sin egen försörjning. Under två års tid kan den som är 

nyanländ ta del av olika insatser, som utbildning eller praktik. 

Arbetsförmedlingen beslutar om etableringsersättning som sedan betalas ut av 

Försäkringskassan. Den som omfattas av etableringsinsatserna har rätt till ersättning. 

Etableringsersättningen betalas ut från och med att etableringsplanen upprättas och 

gäller under den tid personen deltar i aktiviteterna i planen. 

Försäkringskassa kan besluta om tilläggsersättningar och bostadsersättning. 
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7. Kommunens nämnder 

Respektive nämnd och styrelse ansvarar för att omsätta strategins mål och inriktning i 

samband med ordinarie verksamhetsplanering. Arbetet följs upp i samband med 

verksamhetsuppföljning och delges kommunfullmäktige vid årsbokslutet. 

 

8. Övrigt 

 

Radikalisering 

Förebyggande av radikalisering och våldsfrämjande extremism handlar till stor del om att 

minska individers känsla av utanförskap och frustration. En väg är att erbjuda naturliga 

platser för individerna att skaffa sig ny tillhörighet, detta kan vara inom skola, arbete, 

föreningsliv idrott osv. 

De kommunala verksamheter som möter ungdomar bör ha en sådan kompetens att de kan 

identifiera och uppmärksamma individer som kan vara i riskzonen för att radikaliseras. 

Om någon känner oro för en viss individ ska det finnas en uttalad väg in i kommunen dit 

man kan vända sig med sin oro. Information om vem man vänder sig till kommer att läggas 

ut på kommunens hemsida. 

Håbo kommuns strategi avseende radikalisering: 

 Kommunen ska verka för att skapa naturliga mötesplatser som kan motverka 

radikalisering genom att erbjuda ett annat sammanhang och en annan tillhörighet 

 Berörda verksamheter ska säkerställa tillräcklig kompetens gällande radikalisering 

 Det ska finnas en uttalad väg in till kommunen dit man kan vända sig vid oro eller 

misstanke om radikalisering 

 

 

Engagemang 

Det ska vara lätt för de medborgare, företag och föreningar som vill engagera sig i ett gott 

mottagande av nyanlända i Håbo. I kommunen finns en integrationssamordnare och 

information finns samlad på kommunens hemsida. 

Avslutning 

Flickor och pojkar, män och kvinnor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter 

och ska delta i undervisning och yrkesliv på lika villkor. Det är viktiga demokratiska 

värderingar som bör omfattas av alla som lever och bor här. 



Synpunkter på det reviderade förslaget maj 2021. Göran Eriksson, tillväxtrådet. 

Först beklagar jag att handlingen inte har beteckning och datum angivet. 

Språket har förbättrats, men det finns fortfarande kvar en del allt för långa meningsbyggnader. Fler 
radmatningar skulle göra läsningen lättare, se t ex sid 9. Många budskap upprepas många gånger.  
Rubriksättningen bör ses över, tex innehåller avsnittet  ” Utbildning och arbetsmarknad”  nästan 
uteslutande utbildningsaspekter.   

Förslaget innehåller många bra skrivningar men få konkreta förslag hur integrationen skall förbättras. 
Strategin måste kompletteras med konkreta handlingsplaner varför nämndernas och styrelsernas 
fortsatta arbete med strategon blir mycket viktigt.  

Helt riktigt belyser dokumentet betydelsen av att komma ut i jobb. Tyvärr har följande text fallit bort 
i den reviderade versionen; 
”Håbo kommun är kommunens största arbetsgivare och har ett stort ansvar att stödja, erbjuda och 
möjliggöra nyanländas väg  till ett självständigt  arbete.”  Kommunen bör erbjuda praktikplatser inom 
alla verksamheter där det är möjligt. Detta förtydligande bör finnas med.  

Under rubriken ”Självförsörjning framför bidrag” redovisas arbetsmarknads frågor. De punkter som 
redovisas där är bra.  

Redovisningen Maria Bertilsson gav om tillskapandet av en arbetsmarknadsenhet ser jag som mycket 
positivt. Genom den, kan det arbete som gjordes inom Håbo Marknad av Anneli Iggström återupptas. 
När detta projekt avslutades hade 15 företag i Håbo ställt sig positiva till att ta emot praktikanter 
men AF hade svårigheter att ta fram kandidater.  

Av egen erfarenhet vet jag att det kan vara tidsödande att ta hand om praktikanter.  Arbets-
förmedlingen kan tydligen bistå mentorer som kan vara en länk  mellan praktikant  och arbetsgivare. 
Pensionerade, tidigare anställda på företaget, kan vara en sådan resurs och avlasta arbetsledarna. 

I egenskap av ledare för Rotarys och Bibliotekets språkkafé har jag träffat många nyanlända med 
hantverkarbakgrund, t ex snickare och målare. En del av dem har kunnat få jobb om de haft körkort. 
Här skulle vuxenutbildningen kunnat bidra genom att erbjuda körkortsutbildning, åtminstone 
teoridelen.  

Göran Eriksson 
Representerar LRF i tillväxtrådet 
07903 46 96  
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Hej,  
Ber härmed att få skicka vårt remissvar på remissförslaget Integrationsstrategin. Hoppas det skickas till 
KS ledamöterna snarast. 
Beklagar att vårt svar kommer lite sent. Det hänger samman med att dokumentet, som vi fick den 14:e, 
inte var korrekt daterat/märkt varför flera av  
Föreningsrepresentanterna inte förstod att det var ett nytt dokument och därför inte brytt sig att läsa 
det. 
OBS! Vi föreslår att vårt förslag ”förslag integrationsstrategi” förs till KF som ett eget förslag! 
 
Göran Eriksson 
Ordf Integrationsnätverket 
0703 46 96 88 
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      2021-05-26 
 
Remissvar från integrationsnätverket 26 maj 2021.  
 
Integrationsnätverket har följt detta ärende sedan augusti 2020. Vi har delgett handläggarna våra 
synpunkter och förslag dels i september dels i januari. Under December hade vi rådslag om ”förslag 
2” som var upp till behandling i KF. Vi upplevde det svårt att föreslå detalj förändringar varför vi valde 
att skriva ett helt eget förslag 
 ” Integrationsstrategi.  Inspel från integrationsnätverkets föreningsrepresentanter”.  (bifogas) 
Vår förhoppning var att detta skulle kunna utnyttjas i arbetet med ett nytt förslag efter återremissen.  
Tyvärr måste vi konstatera att våra förslag i väldigt liten utsträckning har tagits tillvara i nu liggande 
förslag, vilket vi fick på remiss den 14 maj.   

Vi föreslår  

att vårt förslag till integrationsstrategi tas med vid fullmäktigebehandlingen som ett eget förslag. 

Synpunkter på remissförslaget 

Generella synpunkter;  

 Språkligt är denna version klart mycket bättre än den tidigare.  Dokumentet andas en mycket 
mer positiv ton.  Men det finns fortfarande kvar en del långa meningsbyggnader. Fler 
radmatningar skulle göra läsningen lättare, se t ex sid 9.  En del upprepningar kan strykas.  

 Förslaget tar enbart fasta på dem som kommer hit enligt bosättningslagen. Vi anser att även 
andra människor som flyttar till kommunen skall omfattas av integrationsstrategin i 
tillämpliga delar.  

 Civilsamhällets roll och samarbetet mellan kommunen och civilsamhället bör formaliseras 
och utvecklas betydligt. Förslaget om en integrationshandläggare ser vi som mycket 
angeläget (Se vårt förslag till integrationsstrategi) 

 Mottagande och stöd under integrationsprocessen bör avhandlas betydligt mer än vad som 
finns med i remissversionen (Se  gärna vårt förslag) 

 Vårt Håbo 2030” anger kommunens övergripande vision. I ”förslag 2” från dec finns följande 

med ;  ”I Håbo lever vi socialt hållbart och skapar det goda livet för alla. Det innebär ett 

öppet och demokratiskt samhälle som kännetecknas av jämlikhet, medbestämmande och 

där alla är delaktiga. Vi tar tillvara på varandras ambitioner, drivkrafter och kreativitet och 

formar något större. I Håbo har alla samma möjlighet att delta och växa. Stödet till utsatta 

grupper, minoriteter och resurssvaga är starkt.”              Detta har lyfts bort ur detta 

remissförslag vilket vi tycker är synd. ( I vårt eget förslag från januari lyfter vi fram det och 

inleder dokumentet med detta stycke eftersom vi anser detta vara centralt och 

grundläggande för integrationsarbetet.) 

 Struktur och rubriksättning kan förbättras, se vidare nedan 

 

Synpunkter på detaljnivå; 

1. Inledning . Sista stycket under avsnitt 1 Inledning ; ”mottagandet av nyanlända är ett 

gemensamt ansvar i Håbo.  Kommuninnevånare. …….och framför allt civilsamhället och 

föreningslivet har stor betydelse….”.  Framförallt, vi är visst beredda att ta stort ansvar men 

det får inte bli så att kommunen smiter från sitt huvudansvar och bollar över på oss. 

Näringslivet borde vara med i uppräkningen av aktörer då de kan betyda mycket för att få 

människor i arbete. 



3 och 3.1 kan sammanföras  och rymmas under en rubrik ”Håbo kommuns ansvar  

 

4.Integrationsmål  Mål c) svårt att förstå vad som menas  

 

4.1 Bosättning och mottagande av nyanlända.  Detta avsnitt handlar bara om bosättning och 

kan sammanföras med 4.2 Bostadsstrategi då de innehållsmässigt handlar om samma sak. 

 

Skrivningen att bostadskontraktet bara skall gälla 2 år + ev 1 år upplever vi som orealistiskt 

med tanke på situationen på arbetsmarknaden samt att kommunen tar emot allt fler kvot-

flyktingar med funktionsnedsättningar. Barnperspektivet säger att barnets bästa ska beaktas 

vid alla beslut som rör barn och måste gälla även här.  

Kommunen måste också jobba proaktivt för att involvera fler hyresvärdar samt t ex 

intressera villaägare att bygga Attefallshus för uthyrning.  

 

Mottagande och stöd under integrationsprocessen  bör in som en ny rubrik och avhandlas 

betydligt mer omfattande än vad som finns med i remissversionen .  (Se gärna vårt förslag ) 

 

4.3 Utbildning och arbetsmarknad. Innehållet i detta avsnitt handlar mest om utbildning och 

bör rymmas under en egen rubrik, Utbildning. .  

 

4.4 Delaktighet.  Innehållet handlar om olika saker, utbildningsfrågor, mottagning och 

föreningsliv. För att få bättre struktur föreslår vi att de olika frågorna flyttas om till andra 

rubriker. 

 

5  Etableringsprocessen.  Avsnittet kan utgå. Innehållet kan föras över till andra avsnitt, 

Mottagning, Utbildning och Arbete 

 

Vi föreslår ett nytt avsnitt Samarbetet med civilsamhället.  Här bör redovisas hur samarbetet 

med civilsamhället; ideella organisationer, föreningar och  privatpersoner, kan utvecklas. Vi 

hälsar med tillfredsställelse förslaget om inrättande av en integrationssamordnare. Även 

utveckling av informationen  till nyanlända och civilsamhället  är angeläget. 

 

6. Självförsörjning framför bidrag  Under denna rubriken redovisas arbetsmarknadsfrågor.  

Vi föreslår en bättre rubrik Arbete och sysselsättning.  

För att komma ut på arbetsmarknaden behövs praktikplatser. I dokumentet från december 

fanns följande; 

 ”Håbo kommun är kommunens största arbetsgivare och har ett stort ansvar att 

 stödja, erbjuda och möjliggöra nyanländas väg till ett självständigt arbete”.  

Detta förtydligande bör föras in igen. Alla förvaltningar inom kommunen bör kunna erbjuda  

praktikplatser.   

Vid vårt möte den 18 maj redogjorde Marie Bertilsson för arbetsmarknadsenheten som är 

under uppbyggnad inom kommunen. Integrationsnätverkets föreningsrepresentanter ser 

mycket positivt på detta.  



Arbetsförmedlingen redogjorde vid samma möte för möjligheterna till praktikplatser genom  

en ny stödform  ”Intensivåret”.  För arbetsgivare finns vissa möjligheter att få hjälp med 

mentorer som stöttar praktikanter. Sådana mentorer kan vara en länk mellan arbetsgivare 

och praktikant och avlasta arbetsgivaren handlednings ansvar 

 

8. Övrigt  denna rubrik kan strykas och ersättas av ”Förebyggande insatser” 

 

En liten ändring i första meningen föreslås;  

”Förebyggande av gängkriminalitet, våldsfrämjande extremism och radikalisering handlar 

till del om att minska individers känsla av utanförskap och frustration. ……” 

 

Håbo kommuns strategi mot brottsligt beteende 

 

Engagemang,  kan utgå och föras  ihop med ett nytt avsnitt om Samarbete med 

civilsamhället.  

 

Avslutning .  Innehållet kan föras över till inledning  

 

 

 

Detta remissvar har utarbetats av föreningsrepresentanter i Integrationsnätverket vid digitalt 

möte 26 maj -21. 

 

Göran Eriksson 

Ordf i Integrationsnätverket 

0703 46 96 99 

 

 

 

 

 

 
 



Integrationsstrategi. Inspel från integrationsnätverkets föreningsrepresentanter.  

Ur vårt Håbo 2030 

”I Håbo lever vi socialt hållbart och skapar det goda livet för alla. Det innebär ett öppet och 

demokratiskt samhälle som kännetecknas av jämlikhet, medbestämmande och där alla är delaktiga. 

Vi tar tillvara på varandras ambitioner, drivkrafter och kreativitet och formar något större. I Håbo har 

alla samma möjlighet att delta och växa. Stödet till utsatta grupper, minoriteter och resurssvaga är 

starkt.” 

Inledning 

Integration bygger på jämlikhet, samförstånd och respekt mellan alla människor oavsett bakgrund. 
Integration utgår från våra demokratiska värderingar om allas rätt att delta i samhället på lika villkor. 

Håbo kommun ska ge möjligheter och underlätta för dem som kommer från utlandet och väljer att 

bosätta sig här. Ett aktivt, strategiskt och långsiktigt arbete med integrationen är nödvändigt för att 

skapa ett samhälle där ingen person missgynnas strukturellt. Alla kommunala verksamheter har ett 

stort ansvar för detta.  

Civilsamhället, ideella organisationer och föreningar är viktiga aktörer för att lyckas med uppdraget 

om integration och etablering i vår kommun. Aktivt och strukturerad samverkan mellan kommunen 

och civilsamhället är en viktig nyckel till ett framgångsrikt integrationsarbete.  

 

Nyanlända och andra som flyttar hit har ett stort ansvar för att ta vara på de möjligheter de erbjuds,  

t ex etableringsinsatser som SFI, samhällsorientering, utbildningar och arbetsmarknadsinsatser. 

 

Denna strategi, Integration i Håbo kommun, är ett ramverk för hur kommunens förvaltningar, 

nämnder och styrelser skall ska arbeta utifrån respektive ansvarsområde. Den tar i första hand sikte 

på nyanlända utifrån kommunens ansvar enligt bosättningslagen (2016:38). Den bygger också på den 

regionala överenskommelsen i Uppsala län 2019-2021 vilken är en avsiktsförklaring om ett gemen-

samt ansvar i mottagandet av nyanlända. Länets aktörer arbetar i samsyn för att skapa förutsätt-

ningar inom 

 Bosättning och mottagande  

 Arbete och utbildning 

 Hälsa 

 

I strategin hänvisas till den tid nyanlända omfattas av lagen om etableringsinsatser. Även efter 

etableringsinsatserna är avslutade och kommunens ansvar enligt bosättningslagen om att anordna 

bostäder upphört, finns ett fortsatt behov av att stärka och stötta målgruppen till att integreras och 

etableras i samhället.  Kommunen och civilsamhället har också ett uppdrag att stödja andra målgrupper 

som bosätter sig i kommunen, t ex personer som kommer hit genom arbetskraftsinvandring inklusive 

medföljande familjemedlemmar. Integrationsarbetet behöver även främjas i ett långsiktigt perspektiv.  

Integrationsarbetet måste vara ett aktivt inslag i kommunens verksamhet även efter att kommunens 

ansvar enligt bosättningslagen upphört.  

 

  



Håbo kommuns ansvar i mottagandet av nyanlända 

 

Statliga myndigheter, regioner och kommuner har alla ett ansvar i mottagandet av nyanlända 

flyktingar, vilka beviljats ett tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd innan bosättning i en 

kommun. Utöver nyanlända flyktingar kan även asylsökande finnas i en kommun.  För asylsökande 

har staten det huvudsakliga ansvaret, men kommunen har ansvar för till exempel barnomsorg, 

utbildning och boende och omsorg för ensamkommande barn.  

Det kommunala ansvaret för nyanlända avser: 

 Boende för nyanlända som anvisas till kommunen och vid behov praktiskt hjälp vid 
mottagandet 

 Förskola och skola 

 Utbildning i svenska för invandrare, SFI 

 Vuxenutbildning                         

 Samhällsorientering 

 Vid behov kompletterande försörjningsstöd 

 Andra insatser enligt Socialtjänstlagen, SoL eller lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade, LSS, efter ansökan och individuell prövning  

 

Den enskildes ansvar i mottagandet 

 

De nyanlända har ett eget ansvar för sin integration och har skyldigheter i relation till kommunen. I  

Flyktingkonventionens artikel 2 stipuleras flyktingars ansvar att anpassa sig till sitt nya hemland 

genom att iaktta lagar, regler, normer och värderingar. Detta kan kortfattat beskrivas på följande vis:  

a) Den nyanlände följer etableringsprogrammet som hen fått upprättat av Arbetsförmedlingen.  

b) Den nyanlände deltar i Svenska för invandrare, Svenska som andra språk och lär sig svenska.  

c) Den nyanlände deltar i samhällsorienterande undervisning och lär sig förstå och respektera 

det svenska samhället.  

d) Den nyanlände respekterar de svenska diskrimineringsgrunderna att individer inte särbe-

handlas utifrån kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, funktionsvariation, religion eller 

ålder. 

e) Den nyanlände aktivt söker ett eget boende  

 

Mottagande och stöd under integrationsprocessen 

 

Kommunens uppdrag är att underlätta för nyanlända att skapa en grund till en ny tillvaro och till ett 

nytt hem. Mottagandet ska präglas av en välkomnande och konstruktiv anda med målet att skapa en 

trygg tillvaro genom att bidra till den lärprocess som det innebär att finna sig tillrätta i ett nytt 

hemland.  

Inledningsvis har kommunens flyktingsamordnare som uppgift att hjälpa den nyanlände med den 

fysiska etableringen i bostaden, införskaffande av utrustning till hemmet, information om inköp av 

förnödenheter, mobilabonnemang etc. Regler och förhållningssätt gällande boende gås igenom 

genom ”boskola”.  



I nästa steg behövs en kartläggning och dokumentation av den nyanländes bakgrund, skolgång, 
yrkeserfarenheter, hälsotillstånd, ”fritids” intressen etc. Flyktingsamordnarna informerar vidare den 
nyanlände om kommunens organisation, förskolor, skolor, bibliotek, vårdcentraler, aktörer från 
civilsamhället och föreningar av intresse. Den nyanlände uppmuntras och stöttas till kontakt med 
ideella organisationer och föreningar. Så snart som möjligt anmäls den nyanlände till SFI och kurs i 
samhällsorientering.  

Information om föräldrastödjande insatser är en betydelsefull introduktion till familjer med barn om 
vilket stöd och insatser som finns tillgängliga. Nyanlända familjer besöker i liten utsträckning öppna 
förskolan vilket är en positiv aktör för att möjliggöra integration och språkutveckling för både 
föräldrar och barn. 

Löpande under integrationsprocessen kan den nyanlände ha behov av hjälp med skriftlig 

korrespondens med myndigheter, företag m fl, söka adresser och kontakter, sökning på internet, 

kopiering etc.  Biblioteket är redan idag en naturlig mötesplats för många nyanlända och bör få ett 

utökat uppdrag att fungera som informationscentral.  Kultur- och Fritidsförvaltningen bör även ha 

ansvar för att stötta och engagera frivilligorganisationer, föreningar och enskilda medborgare som vill 

bidra i integrationsarbetet. Förvaltningen skall även hjälpa nyanlända att komma i kontakt med 

föreningar där de kan utöva sina intressen och samtidigt träna svenska språket. Information om 

kommunens fritidsbank bör marknadsföras bland de nyanlända. Många kommuner har en s k 

integrationssamordnare anställd för dylika arbetsuppgifter. 

Barn- och utbildningsförvaltningens ansvar för språkundervisning och vuxenutbildning är väl 
reglerat. Viktigt är att skolbarnen har rätt och uppmanas vara inskrivna på Fritids. Under 
förvaltningens ansvar ligger även barnomsorgen. Även små barns deltagande i förskola är en 
främjande faktor för barnets integration genom språklig, kognitiv och social utveckling. Att barnen 
deltar i förskolan möjliggör även att kvinnor kan ta del av etableringsinsatser. 

Civilsamhället i form av ideella organisationer, föreningar och privatpersoner har engagerat sig som 
språkvänner, läxhjälp, värdfamiljer, kontaktpersoner etc. Därigenom sker en effektiv integration. 
Kommunen ska på alla sätt uppmuntra och stötta detta engagemang från civilsamhället. Samverkan 
mellan kommunen och civilsamhället bör så långt som möjligt bygga på principerna för idéburet 
offentligt partnerskap, IOP 

 

Bosättning 

En bostad är en grundläggande del för att möjliggöra en lyckad integration för de nyanlända som tas 
emot i vår kommun.  

Genom bosättningslagen (2016:38) ansvarar kommunen för att tillhandahålla bostäder till nyanlända, 
med permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd, som anvisas vår kommun genom Migrationsverket. 
Kommunen tilldelas årligen ett kommuntal från Länsstyrelsen som anger hur många nyanlända enligt 
bosättningslagen som kommunen är ansvarig att ta emot efter anvisning. Kommuntalet fördelas 
utifrån kommunens storlek, arbetsmarknad och hur många asylsökande som redan vistas i 
kommunen. I gruppen som anvisas från Migrationsverket blir allt fler kvotflyktingar. Kvotflyktingar 
kan ha funktionsvariationer vilket kan kräva särskilda hänsyn vid val av bostad. Funktionsvariationer 
gör också att de har svårare att ta sig ut på arbetsmarknaden och bli självförsörjande.  



För att skapa goda förutsättningar för de som anvisas till Håbo är det av stor vikt att det finns tillgång 
till anpassade bostäder, allmänna kommunikationer, förskola och skola.  

I Håbo kommun finns ett gott samarbete mellan allmännyttan genom Håbohus AB och de 
kommunala förvaltningar som arbetar med frågor som rör samhällsutveckling och bostäder för att 
möjliggöra detta och undvika att segregerade områden bildas. I Håbohus ägardirektiv fördelas 5 % av 
beståndet till kommunen i form av sociala bostäder. Kommunen måste uppmuntra även privata 
fastighetsägare att ta emot nyanlända. T ex genom uppförande av s k Attefall hus på stora 
villatomter. 

Nyanlända som tas emot enligt bosättningslagen (2016:38) erbjuds av kommunen bostadskontrakt 
under 2 års tid från dagen de anlänt till kommunen.  Kontraktet på boendet kan förlängas vid 
prövning med 1år + 1år  i fall där etableringsperioden inte hunnit slutföras.  

Den nyanlände har ett stort eget ansvar att hitta ett eget boende. Hen skall under etableringsfasen 
kunna få aktivt stöd att söka ny bostad. Vid avslutande av kontrakt skall barnkonventionens regler 
gälla om barns rätt till ett boende. Bostad först, är ett koncept som har hjälpt många utsatta 
personer i samhället. Denna princip måste även gälla integrationsprocessen.   

Utbildning och arbetsmarknad 

 

Godkända kurser från SFI och Svenska som andraspråk behövs oftast för att komma in i arbetslivet. 

Många nyanlända måste också kunna verifiera sina kunskaper och erfarenheter.  Personer med 

högre examina måste kunna få hjälp att validera sina betyg. Andra som har en bakgrund som 

hantverkare kan behöver gå kurser för att lära sig våra arbetsmetoder och arbetsverktyg.  Denna 

planering ska ske inom Arbetsförmedlingens etableringsprogram.  Men kommunen bör också kunna 

erbjuda Studie-och yrkesvägledning antingen helt i egen regi eller i samarbete med de skolor som 

bedriver språkundervisningen.  

 

SFI undervisningen är i huvudsak teoretisk. Många vittnar om att det är lättare at lära sig svenska om 

det sker tillsammans med svensktalande arbetskamrater. Kommunen skall verka för att den 

nyanlände kan få delta i arbetspraktik, Arbetsförmedlingen har flera tillämpliga förslag. Kommunen 

som arbetsgivare ska så långt som möjligt ta emot praktikanter. Med hjälp av företagarföreningarna 

ska kommunen försöka placera praktikanter även hos privata företagare. Pensionerade privat-

personer ska uppmuntras till att ställa upp som mentorer. 

 

Erfarenheter visar att nyanlända, särskilt de med hantverkarbakgrund, har lättare att få arbete om de 

har körkort och kan ta sig till olika arbetsplatser. Kommunens gymnasie- och vuxenutbildning bör om 

möjligt erbjuda åtminstone den teoretiska delen av körkortsutbildningen.  

 

Hälsa och delaktighet 

God hälsa och delaktighet ses som viktiga förutsättningar för en väl fungerande integrationsprocess. 
Bibliotek, föreningsliv och civilsamhället utgör alla en viktig aktör i det förbyggande och 
hälsofrämjande arbetet. Genom kommunala bidrag uppmuntras föreningslivet och civilsamhället till 
att integrera nya deltagare, skapa mötesplatser och bidra till inkludering. Delaktighet i samhället och 
känslan av samhörighet är grundläggande för människors välbefinnande. Med en god språklig 



tillgänglighet skapas möjligheter för nyanlända att delta i kommunala verksamheter och 
samhällslivet. 

Nyanlända ges råd, stöd och information kring rätt till sin kropp, reproduktiv hälsa, rätten att inte bli 
diskriminerad, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck.  Biblioteket, ungdomsgårdar, 
civilsamhället och intresseorganisationer kan bidra med information och stöd. Kommunanställda ges 
kunskap om ovanstående frågor för att bättre kunna bemöta utmaningar och hantera dessa i sina 
verksamheter. 

Nyanlända tillhandahålls tillgänglig information som är enkel utformad och på målgruppens olika 
språk. Särskilt viktigt är att det på kommunens hemsida finns samlad och uppdaterad information. 

Strategins omsättning och uppföljning.  

Respektive nämnd och styrelse ansvarar för att mål och inriktning beaktas i styrdokument och i 
samband med ordinarie verksamhetsplanering. Arbetet följs upp i samband med verksamhets-
uppföljning och delges kommunfullmäktige vid årsbokslutet.  Regelbundna kontakter skall ske med 
arbetsförmedlingen, företrädare för civilsamhället och föreningar, för gemensam planering av 
integrationsarbetet. 

 

 

  



      Bilaga 1 

 

Fakta, definition av begrepp och referenser 

Nyanländ – barn eller vuxen med permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd som anvisats till Håbo kommun enligt 

bosättningslagen (2016:38).  

Bosättningslagen (2016:38) – reglerar kommunens ansvar att efter anvisning från Migrationsverket ta emot nyanländ och ordna 

boende. 

Asylsökande – hen har ansökt om uppehållstillstånd och väntar på beslut. Hen bor på Migrationsverkets asylboende eller 

inneboende hos släkt och vänner. 

Ensamkommande barn –  barn eller ungdom utan vårdnadshavare i Sverige. De har anvisats till kommunen av Migrationsverket. 

Kommunen ansvarar för att barnet/ungdomen får det stöd och hjälp den behöver enligt socialtjänstlagen. 

 

Kvotflykting – barn eller vuxen med permanent uppehållstillstånd som beviljats flyktingstatus genom FN:s flyktingorgan UNHCR 

och anvisats till Håbo kommun enligt bosättningslagen.  

 

Integration – tillhörighet i samhället, personer med olika bakgrund möts och har ett utbyte med varandra 

 

Etableringsinsatser – insatser för att främja den enskildes möjligheter till att nå arbetsmarknad, studier och självförsörjning, i 

enlighet med lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197) 

 

Etableringsplan - Arbetsförmedlingen upprättar en individuell plan med insatser för att underlätta och påskynda den nyanländes 

etablering i samhället och på arbetsmarknaden. Obligatoriskt är SFI och samhällsorientering. Planen omfattar max 2 år. 

 

SFI – svenska för invandrare. Utbildning i svenska för personer som är folkbokförda i Sverige och saknar grundläggande 

kunskaper i svenska. Heltidsstudier motsvarande 15 timmar per vecka. 

 

Svenska som andra språk - undervisningen i kursen svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildningen syftar till att 

eleven utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla sitt 

svenska tal- och skriftspråk. 

 

Idéburet offentligt partnerskap - Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan det offentliga och den 

idéburna sektorn.  

 

I dessa länkar finns mer underlag, tips och idéer för utveckling av integrationsarbetet.  

 

skr.se/tjanster/merfranskr/rapporterochskrifter/publikationer/utvecklaideburetoffentligtpartnerskap.29016.html  

www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/nyanlandas-ratt-till-utbildning 

skr.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration.998.html  

www.informationsverige.se/sv  

www.regeringen.se/regeringens-politik/nyanlandas-etablering/  

 

 

 

 

 

https://skr.se/tjanster/merfranskr/rapporterochskrifter/publikationer/utvecklaideburetoffentligtpartnerskap.29016.html
http://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/nyanlandas-ratt-till-utbildning
https://skr.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration.998.html
http://www.informationsverige.se/sv
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/nyanlandas-etablering/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-31 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 173 Dnr 2021/00168 

Fortsättning av gång- och cykelväg längs Kalmaleden 
(projekt 1390) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att tekniska nämnden får nyttja

budgetöverskott från projekt 1390 GC Kalmarleden för att finansiera en ny

gång- och cykelväg längs med Kalmarleden mellan Eldens väg och

busshållplats Lastbergets vägskäl.

Sammanfattning 

Efter att projekt 1390 GC Kalmarleden färdigställts har önskemål om att 

även bygga sträckan mellan Eldens väg och busshållplats Lastbergets 

vägskäl inkommit. Denna sträcka var på tal i projekteringen och det finns nu 

ett budgetöverskott i projektet som kan täcka kostnaden för arbetet. På 

grund av detta och, framförallt, den förbättring och ökade säkerheten som 

det skulle innebära för elever på väg till skolan samt för den hållbara 

arbetspendlingen föreslår tekniska förvaltningen att förvaltningen får i 

uppdrag att anlägga en gång- och cykelväg längs ovannämnda sträcka med 

hjälp av kvarvarande medel från projekt 1390.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2021-05-17 § 137 

Tjänsteskrivelse 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 

arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Ärende 13



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2021-05-17  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 137 Dnr 2021/00168  

Fortsättning av gång- och cykelväg längs Kalmaleden 
(projekt 1390) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att tekniska nämnden får nyttja 

budgetöverskott från projekt 1390 GC Kalmarleden för att finansiera en ny 

gång- och cykelväg längs med Kalmarleden mellan Eldens väg och 

busshållplats Lastbergets vägskäl.  

Sammanfattning  

Efter att projekt 1390 GC Kalmarleden färdigställts har önskemål om att 

även bygga sträckan mellan Eldens väg och busshållplats Lastbergets 

vägskäl inkommit. Denna sträcka var på tal i projekteringen och det finns nu 

ett budgetöverskott i projektet som kan täcka kostnaden för arbetet. På 

grund av detta och, framförallt, den förbättring och ökade säkerheten som 

det skulle innebära för elever på väg till skolan samt för den hållbara 

arbetspendlingen föreslår tekniska förvaltningen att förvaltningen får i 

uppdrag att anlägga en gång- och cykelväg längs ovannämnda sträcka med 

hjälp av kvarvarande medel från projekt 1390.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse   

Beslutsgång 

Ordförande frågar, finner bifall.  

 

______________ 

 
 

 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2021-04-29 KS 2021/00168 nr 101425 

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

 

Fortsättning av gång- och cykelväg längs Kalmaleden (projekt 
1390) 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att tekniska nämnden får nyttja 

budgetöverskott från projekt 1390 GC Kalmarleden för att finansiera en 

ny gång- och cykelväg längs med Kalmarleden mellan Eldens väg och 

busshållplats Lastbergets vägskäl.  

 

Sammanfattning 

Efter att projekt 1390 GC Kalmarleden färdigställts har önskemål om att 

även bygga sträckan mellan Eldens väg och busshållplats Lastbergets 

vägskäl inkommit. Denna sträcka var på tal i projekteringen och det finns nu 

ett budgetöverskott i projektet som kan täcka kostnaden för arbetet. På 

grund av detta och, framförallt, den förbättring och ökade säkerheten som 

det skulle innebära för elever på väg till skolan samt för den hållbara 

arbetspendlingen föreslår tekniska förvaltningen att förvaltningen får i 

uppdrag att anlägga en gång- och cykelväg längs ovannämnda sträcka med 

hjälp av kvarvarande medel från projekt 1390.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Se tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 

Barnperspektivet 

Se tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 

Näringslivsperspektivet 

Se tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 

Uppföljning 

Se tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 

Beslutsunderlag 

– Tekniska nämndens beslut 

– Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse   

__________ 

Beslut skickas till 

Tekniska nämnden 

Ekonomiavdelningen  

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-03-30 

Tekniska nämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 38 Dnr 2021/00052 

Fortsättning av gång- och cykelväg längs Kalmarleden 
(projekt 1390) 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att anlägga en ny gång- och cykelväg längs

med Kalmarleden mellan Eldens väg och busshållplats Lastbergets vägskäl.

2. Kommunfullmäktige beslutar att tekniska nämnden får nyttja budgetöver-

skott från projekt 1390 GC Kalmarleden för att finansiera punkt 1.

Sammanfattning 

Efter att projekt 1390 GC Kalmarleden färdigställts har önskemål om att 

även bygga sträckan mellan Eldens väg och busshållplats Lastbergets väg-

skäl inkommit. Denna sträcka var på tal i projekteringen och det finns nu ett 

budgetöverskott i projektet som kan täcka kostnaden för arbetet. På grund 

av detta och, framförallt, den förbättring och ökade säkerheten som det 

skulle innebära för elever på väg till skolan samt för den hållbara arbets-

pendlingen föreslår tekniska förvaltningen att förvaltningen får i uppdrag att 

anlägga en gång- och cykelväg längs ovannämnda sträcka med hjälp av 

kvarvarande medel från projekt 1390.   

Beslutsunderlag 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Tekniska förvaltningen – avd Gata och Park 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2021-02-26 TN 2021/00052 nr 4788 

Tekniska förvaltningen 
Gatu- och parkavdelningen 
Simon Lange, trafikingenjör 
simon.lange@habo.se 

 

Fortsättning av gång- och cykelväg längs Kalmarleden (projekt 
1390) 

Förslag till beslut  

1. Tekniska nämnden beslutar att anlägga en ny gång- och cykelväg längs 

med Kalmarleden mellan Eldens väg och busshållplats Lastbergets 

vägskäl. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att tekniska nämnden får nyttja 

budgetöverskott från projekt 1390 GC Kalmarleden för att finansiera 

punkt 1.   

 

Sammanfattning 

Efter att projekt 1390 GC Kalmarleden färdigställts har önskemål om att 

även bygga sträckan mellan Eldens väg och busshållplats Lastbergets 

vägskäl inkommit. Denna sträcka var på tal i projekteringen och det finns nu 

ett budgetöverskott i projektet som kan täcka kostnaden för arbetet. På 

grund av detta och, framförallt, den förbättring och ökade säkerheten som 

det skulle innebära för elever på väg till skolan samt för den hållbara 

arbetspendlingen föreslår tekniska förvaltningen att förvaltningen får i 

uppdrag att anlägga en gång- och cykelväg längs ovannämnda sträcka med 

hjälp av kvarvarande medel från projekt 1390.   

 
Ärendet 

I projekt 1390 GC Kalmarleden har en gång- och cykelväg anlagts längs 

med Kalmarleden mellan sträckan Viby-Vilunda. Den här sträckan har länge 

varit önskad av invånare i kommunen och förvaltningen har sett detta som 

en central länk för att knyta samman gång- och cykelvägnätet i Bålsta. Cirka 

900 meter gång- och cykelväg har byggts och projektet är näst intill färdigt, 

så när som på en etableringskontroll i maj månad. 

På grund av gynnsamma förhållanden och ett bra anbud har projektet 

genomförts med ”endast” cirka 5 971 000 kronor (varav 350 000 kronor är 

avsatta till eventuella arbeten i och med etableringskontrollen). Totalbudget 

för projektet är 9 655 000 kr vilket innebär ett överskott på 3 684 000 

kronor. 5 971 000 räknat på 900 meter gång- och cykelväg innebär ungefär 

6 650 kronor per meter byggd väg. Nu önskar förvaltningen att bygga till 

drygt 150 meter vilket skulle resultera i en kostnad på nästan 1 000 000 

kronor, förutsatt att förhållanden är liknande. Förvaltningen kommer att 

fråga efter 1 500 000 kronor för att säkra upp att finansieringen är tillräcklig. 

Det här arbetet kan utföras genom befintliga ramavtal och behöver därmed 

ingen upphandling. 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2021-02-26 TN 2021/00052 nr 4788 

 

Redan i projekteringsstadiet var sträckan mellan Eldens väg och 

busshållplats Lastbergets vägskäl, se rödmarkerad sträcka i kartbilden, på 

tal. Men då det finns en alternativ väg, grön markering i kartbild, 

prioriterades detta inte och inkluderades därmed ej i projektet. 

 

Blått är en del av den nybyggda gc-vägen i projekt 1390, grönt är den 

befintliga vägen som används idag och rött är den tilltänkta adderingen. 

Majoriteten av den respons som gatu- och parkavdelningen har fått efter att 

GC Kalmarleden färdigställts är positiv men några önskar att sträckan hade 

inkluderats i projektet och frågar nu om vi kan anlägga den i efterhand. 

Förvaltningen ser vinningen av att anlägga vägen i form av en förbättrad och 

mer säker skolväg för elever men också för mer hållbar arbetspendling för 

gående och cyklister samt de som nyttjar kollektivtrafik från berörda 

busshållplatser. Därför föreslår förvaltningen att detta arbete inryms i 

budgeten för projekt 1390 GC Kalmarleden. 

Kommunen är markägare för berörd mark men har avtal med föreningen i 

området som sköter om marken. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Finansieringen om 1 500 000 kronor täcks av överskott från projekt 1390. 

Barnperspektivet 

Detta är en del av vissa elevers väg till skolan. Resultatet av att förslaget 

genomförs är ökad trafiksäkerhet då antalet passager över bilvägar 

minimeras. 

Näringslivsperspektivet 

- 

Uppföljning 

- 

Beslutsunderlag 

– "[Ange vilka underlag som hör samman med tjänsteskrivelsen]"    

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkavdelningen  

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-31 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 177 Dnr 2021/00199 

Vistelseförbud 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar förslaget till föreskrift om förbud mot att

vistas på vissa särskilt angivna platser.

Sammanfattning 

Kommunernas möjlighet att meddela förbud att vistas på en plats syftar till 

att stänga av en plats som allmänheten annars har tillträde till. Om 

fullmäktige utnyttjar möjligheten att föreskriva om vistelseförbud är 

överträdelser av det förbudet straffrättsligt sanktionerade. Förslaget innebär 

att fullmäktige meddelar på förhand vilka platser som avses, 

kommunstyrelsen meddelar förbudets giltighet i tiden.  

Enebyparken, Frösundaviks aktivitetspark, Frösundaviks strandpark, 

Kvarnkojan, Vibyspåret, Bålsta centrum torgytor, Skateområdet, 

Hundrastgårdarna Gröna Dalen och gamla Bålsta, Aronsborgsviken, 

Skeppsparkens lekplats, Boulebanan Dalstigen, Ekillabadet, och 

Kalmarsandsbadet utpekas som möjliga platser att belägga med 

vistelseförbud. Det lämnas även en möjlighet för kommunstyrelsen att lägga 

till andra platser som kan omfattas av förbudet, om situationen så kräver.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2021-05-17 § 142 

Tjänsteskrivelse 

Kartbilagor 

Förslag till föreskrift om förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna 

platser 

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 

arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Ärende 14



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2021-05-17  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 142 Dnr 2021/00199  

Vistelseförbud 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar förslaget till föreskrift om förbud mot att 

vistas på vissa särskilt angivna platser. 

Sammanfattning  

Kommunernas möjlighet att meddela förbud att vistas på en plats syftar till 

att stänga av en plats som allmänheten annars har tillträde till. Om 

fullmäktige utnyttjar möjligheten att föreskriva om vistelseförbud är 

överträdelser av det förbudet straffrättsligt sanktionerade. Förslaget innebär 

att fullmäktige meddelar på förhand vilka platser som avses, 

kommunstyrelsen meddelar förbudets giltighet i tiden.  

Enebyparken, Frösundaviks aktivitetspark, Frösundaviks strandpark, 

Kvarnkojan, Vibyspåret, Bålsta centrum torgytor, Skateområdet, 

Hundrastgårdarna Gröna Dalen och gamla Bålsta, Aronsborgsviken, 

Skeppsparkens lekplats, Boulebanan Dalstigen, Ekillabadet, och 

Kalmarsandsbadet utpekas som möjliga platser att belägga med 

vistelseförbud. Det lämnas även en möjlighet för kommunstyrelsen att lägga 

till andra platser som kan omfattas av förbudet, om situationen så kräver.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Kartbilagor 

Förslag till föreskrift om förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna 

platser   

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 

förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 
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 2021-04-15 KS 2021/00199 nr 101256 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Caroline Löf, kanslichef 
caroline.lof@habo.se 
 
 
 

 

Förbud att vistas på vissa särskilt utpekade platser 
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Kommunfullmäktige 

antar förslaget till föreskrift om förbud mot att vistas på vissa särskilt 

angivna platser. 

 

Sammanfattning 

Kommunernas möjlighet att meddela förbud att vistas på en plats syftar till 

att stänga av en plats som allmänheten annars har tillträde till. Om 

fullmäktige utnyttjar möjligheten att föreskriva om vistelseförbud är 

överträdelser av det förbudet straffrättsligt sanktionerade. Förslaget innebär 

att fullmäktige meddelar på förhand vilka platser som avses, 

kommunstyrelsen meddelar förbudets giltighet i tiden.  

Enebyparken, Frösundaviks aktivitetspark, Frösundaviks strandpark, 

Kvarnkojan, Vibyspåret, Bålsta centrum torgytor, Skateområdet, 

Hundrastgårdarna Gröna Dalen och gamla Bålsta, Aronsborgsviken, 

Skeppsparkens lekplats, Boulebanan Dalstigen, Ekillabadet, och 

Kalmarsandsbadet utpekas som möjliga platser att belägga med 

vistelseförbud. Det lämnas även en möjlighet för kommunstyrelsen att lägga 

till andra platser som kan omfattas av förbudet, om situationen så kräver.   

 

Bakgrund 
Regeringen snabbehandlade lagförslaget till lagen (2021:4) om särskilda 

begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, även 

kallad covid 19-lagen. Till lagen hör förordningen (2021:8) om särskilda 

begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, som också 

kallas begränsningsförordningen. I 13 § covid 19-lagen lämnades ett 

bemyndigande till regeringen att överlåta till kommuner att föreskriva om 

förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande 

särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. 

Genom en ny regel i 8 kap. 1 § begränsningsförordningen den 5 mars 2021 

har regeringen utnyttjat möjligheten att subdelegera rätten att besluta om 

föreskrifter om vistelseförbud till kommunerna. Covid 19-lagen är 

tidsbegränsad till utgången av september 2021, men i skrivande stund 

remissbehandlas ett förslag om att förlänga giltighetstiden av lagen till 

utgången av januari 2022. 

Förbudets innebörd 
Kommunernas möjlighet att meddela förbud att vistas på en plats syftar till 

att stänga av en plats som allmänheten annars har tillträde till. Om 
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fullmäktige utnyttjar möjligheten att föreskriva om vistelseförbud är 

överträdelser av det förbudet straffrättsligt sanktionerade. Riksåklagaren har 

den 18 januari 2021 beslutat att straffet för brott mot föreskrifter enligt 

covid 19-lagen ska uppgå till 2 000 kr i ordningsbot.  

För att föreskriva restriktioner mot större offentliga tillställningar eller 

allmänna sammankomster finns 7 § covid 19-lagen eller ordningslagen. 

Denna typ av restriktioner beslutas inte av kommunerna, utan i stället av 

regeringen eller länsstyrelsen och för enskilda tillstånd av 

Polismyndigheten. Vidare innebär ett vistelseförbud att ingen person får 

vistas inom området. Med andra ord är en kommunal föreskrift om 

vistelseförbud inte ett medel för att glesa ut besökarna inom det område som 

förbudet avser, utan en reglering för att helt förhindra att besök 

överhuvudtaget sker. 

Eftersom föreskriften har straffrättsliga följder ställs höga krav på den 

formella ordningen bakom förbudet. Under lagstiftningsärendet har det 

uppkommit frågor om hur kommunen ska kunna besluta om föreskrifterna, 

vilka kommer att redogöras för i nästa avsnitt. 

Kommunens beslut om föreskrifter 

Under remissbehandlingen av det förslag som ligger bakom den nya 

subdelegationen av föreskriftsrätt till kommunerna i 

begränsningsförordningen har det framkommit tveksamheter kring 

möjligheten för något annat kommunalt organ än fullmäktige att föreskriva 

om vistelseförbud. Se framför allt remissvaret från Sveriges kommuner och 

regioner (SKR), samt remissvaret från Göteborgs stad. Det ska nämnas att 

övriga remissinstanser inte berör problematiken. 

Problemet består i att det är kommunfullmäktige som i regel fördelar 

förvaltningsuppgifterna till kommunens nämnder om inte riksdagen har 

föreskrivit att en särskild nämnd ska ta hand om uppgiften. Vissa 

principiella beslut kan enligt 5 kap. 1 och 2 §§ kommunallagen inte 

delegeras till nämnderna, utan behöver fattas av fullmäktige. Det är ännu så 

länge oklart om det är tillåtet för fullmäktige att överlämna beslutanderätt 

om vistelseförbud till nämnderna, eller om sådana beslut ligger inom 

fullmäktiges exklusiva beslutskompetens. Lagförarbetena berör inte denna 

fråga, och SKR:s och Göteborgs stads invändningar under 

remissbehandlingen av förslaget till ändring av begränsningsförordningen 

har så vitt det är känt inte besvarats av regeringen. Gällande det sakligt 

näraliggande området om kommunala ordningsföreskrifter anses det inte 

vara möjligt för fullmäktige att delegera beslut om ordningsföreskrifterna 

till en nämnd. Kommunens ordningsföreskrifter är med andra ord av den 

digniteten att de måste beslutas av fullmäktige. En skillnad mellan 

ordningsföreskrifter och ett beslut om vistelseförbud är att de senare är 

tillfälliga och motiverade av en samhällspåverkande pandemi. För att 

förbudet ska kunna ha avsedd effekt enligt lagen kan det vara nödvändigt 
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med hastigt beslutsfattande, vilket i princip fordrar att beslutet fattas av en 

nämnd, snarare än fullmäktige. 

I sin handledning till kommunerna avseende vistelseförbudet skriver SKR 

följande: 

Rätten att utfärda föreskrifter utgör normgivningsmakt. Förutsättningarna att 

överlåta normgivningsmakt till nämnd eller styrelsen bedöms med hänsyn 

både till regeringsformen (1974:152), RF, och till kommunallagen 

(2017:725), KL. RF ger grundlagsskydd för ett antal fri- och rättigheter. I 

dessa ingår den fria rörligheten, 2 kap. 8 § 8 RF. Det ligger därför nära till 

hands att se förbudsför[e]skrifter inom det aktuella området som frågor av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Sådana 

frågor faller inom fullmäktiges exklusiva beslutanderätt enligt 5 kap 1 § KL. 

Fullmäktiges ställningstagande till användning av bemyndigandet kan dock 

förenas med villkor som minskar förbudens ingripande karaktär. Det kan 

handla om att förbud bara får gälla under korta perioder och eller på vissa 

angivna och begränsade områden. Det rättsliga utrymmet att överlåta 

beslutsfattande på nämnd eller styrelsen ökar då. 

Fullmäktige meddelar på förhand vilka platser som avses, 

kommunstyrelsen meddelar förbudets giltighet i tiden 

Huvudpunkten i förvaltningens förslag är att kommunfullmäktige beslutar 

om vilka platser som kan omfattas av förbud, medan kommunstyrelsen får 

besluta om när förbud för var och en av dessa platser ska träda i kraft, och 

när förbud ska upphävas. Styrelsen får också besluta om förbudet ska 

inskränkas att enbart gälla vissa tidpunkter på dygnet. Styrelsens beslut att 

aktivera ett förbud ska underställas fullmäktige vid närmast följande 

fullmäktigesammanträde, vilket innebär att fullmäktige ska fastställa om 

förbudet fortsatt ska gälla, i annat fall upphör förbudet. 

Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren nämns uttryckligen i 13 § 

covid 19-lagen, och ska erbjudas att yttra sig över föreslagna förbudsbeslut. 

Polismyndigheten har i länssamverkanskanaler uttryckt ett starkt intresse av 

att ingå i förberedelserna av förbudsföreskrifterna och Polismyndighetens 

medverkan tas därför med i dessa föreskrifter som en lokal anpassning.  

Särskild motivering för de platser som förbudet kan drabba  

En grundläggande förutsättning är att ett kommunalt beslutat vistelseförbud 

inte innebär ett förbud mot att vistas inom områden av sådan omfattning att 

det hindrar medborgare att förflytta sig inom riket. Föreskrifterna får inte 

heller i övrigt innebära obefogade inskränkningar i enskildas frihet. 

Ett förbud att vistas vid en plats ska betraktas som en ingripande åtgärd 

avsedd att användas i sista hand när andra åtgärder inte har fått tillräckligt 

god effekt mot trängseln. 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 4(6) 

 Datum Vår beteckning 

   

 

 Enebyparken 

En ganska stor park till ytan. Trängsel kan uppstå vid grillplats. 

 Frösundaviks aktivitetspark 

En stor yta med konstgräsplan för fotboll och lekplats varvid 

trängsel inte bör uppkomma. Samlingspunkt för ungdom kvällstid 

där grupper möts. 

 Frösundaviks strandpark 

Mindre gräsyta där trängsel kan uppstå vid många besökare. 

Samlingspunkt för ungdom kvällstid. 

 Kvarnkojan 

Stor yta med 2 st grillplatser. Trängsel kan uppstå vid grillar. 

 Hundrastgårdarna Gröna dalen och gamla Bålsta 

Gröna dalen: Ganska få besökare med stora ängsytor bredvid. 

Gamla Bålsta: Välbesökt hundrastgård där grupper av människor 

kan utgöra trängsel. 

 Aronsborgsviken 

Relativt stort parkområde där trängsel inte bör vara någon fara. Här 

finns också båtbrygga som drivs av förening. 

 Skeppsparkens lekplats 

Lekutrustning, bänkar finns med bra avstånd. Kommer delvis också 

rivas i vår/sommar pga byggnation.  

 Boulebanan Dalstigen 

Trängsel kan uppstå vid många besökare. Anlades och används mest 

av pensionärsföreningarna som ska följa rådande restriktioner. 

 Vibyspåret  

Bör inte vara ett område som skapar trängsel.  

 Bålsta centrum torgytor  
Bör inte vara en utmaning då torgytorna inte inbjuder till möten eller 

samlingar. 

 Skateområdet  
Kommer renoveras under sommaren 2021 och vara stängt för besök 

och aktivitet.  

 Ekillabadet  
Har en stor strandyta som rymmer mycket människor men även kan 

skapa trängsel. Omklädning, toalett och kiosk sköts av extern 

företagare så en eventuell nedstängning av själva strandytan behöver 

göras i samspel.  



TJÄNSTESKRIVELSE 5(6) 

Datum Vår beteckning 

 Kalmarsandsbadet

Har en långsträckt strand vilket skapar möjlighet att bre ut sig.

Stranden är lång med inte särskilt bred vilket kan vara en akilleshäl.

Rutiner i kiosk och toaletter med handsprit och daglig städning

infördes förra sommaren och fungerade väldigt bra.

Omklädningsrum hålls stängda om det krävs. Kiosken drivs av

förening på uppdrag av kultur- och fritid.

Det lämnas en möjlighet för kommunstyrelsen att lägga till andra 

platser som kan omfattas av förbudet 

I förslaget lämnas en möjlighet för kommunstyrelsen att föreskriva om 

förbud för andra platser än de som kommunfullmäktige har pekat ut. Denna 

möjlighet ska endast tillgripas av kommunstyrelsen i undantagsfall. Skälet 

bakom att möjligheten överhuvudtaget bör ges är att det inte alltid kan 

förutses flera veckor eller månader i förväg var trängsel uppstår, i synnerhet 

när de förväntade rörelsemönstren hos allmänheten störs av att vissa platser 

stängs av på grund av tidigare beslutade vistelseförbud eller andra 

pandemirelaterade restriktioner. 

Såsom nämndes i tidigare avsnitt är det rättsliga stödet för förbudsbeslut 

som fattas helt i styrelsen mera oklart, och kan befinnas vara otillräckligt vid 

en senare domstolsprövning av utfärdade ordningsböter eller vid en 

laglighetsprövning. Samtidigt är dessa förbudsbeslut påkallade av en mycket 

speciell situation. Besluten är till sin natur kortvariga och de grundas på en 

särskild lagstiftning som omfattar åtgärder för att begränsa smittspridningen 

av en specifik smittsam sjukdom. Alla förbudsbeslut väntas ha en relativt 

kort giltighetstid och gäller som längst till utgången av september månad 

2021, det vill säga i samband med när covid 19-lagens giltighetstid löper ut. 

För att kunna uppnå covid 19-lagens syften kan det behöva vara nödvändigt 

att undantagsvis låta kommunstyrelsen besluta om förbud. Om denna 

möjlighet utnyttjas ska kommunstyrelsen liksom som fullmäktige beakta 

kraven enligt 13 § covid 19-lagen inför sitt beslut. Detta innebär bland annat 

att regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten ska ges tillfälle 

att yttra sig över kommunens förslag. Som nämnts ovan har 

Polismyndigheten uttryckt ett starkt intresse av att medverka inför ett beslut 

om vistelseförbud, vilket även är motiverat när kommunstyrelsen 

bestämmer vilka områden som ska omfattas. 

Information till allmänheten och Polismyndigheten 

Vid sidan av sedvanligt protokollförande, ska ett beslut om föreskrift 

kungöras på kommunens anslagstavla och det ska också införas i den 

kommunala författningssamlingen. 
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Av bestämmelsen i 8 kap. 13 § KL framgår att kommunala föreskrifter ska 

kungöras genom att det på kommunens anslagstavla tillkännages att 

protokollet för de beslutade föreskrifterna har justerats. Föreskrifter om 

förbud ska finnas tillgängliga för allmänheten på kommunens webbplats. De 

ska där vara samlade i kommunens författningssamling. 

Utöver ett offentliggörande av själva förbudet i text och kartor i 

författningssamlingen och på kommunens hemsida, bör också det förbjudna 

området rent fysiskt avgränsas så att risken minimeras att någon råkar träda 

in i området utan att ha blivit varse vistelseförbudet. 

Eftersom Polismyndigheten har uppdraget att beivra beslutade 

vistelseförbud, och Folkhälsomyndigheten har fått regeringens uppdrag att 

föra en förteckning över de föreskrifter som meddelats med stöd av covid 

19-lagen ska kommunens beslut även skickas till dessa myndigheter. 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Föreskriften har inga kommunalekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

Beslutsunderlag 

– Kartbilagor 

– Förslag till föreskrift om förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna 

platser   

__________ 

Beslut skickas till 

-  

 



  

  

  

Föreskrift om förbud mot att vistas 

på vissa särskilt angivna platser 
Håbo kommun föreskriver följande med stöd av 13 § lagen (2021:4) om särskilda 

begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och 8 kap. 1 § 

förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 

sjukdomen covid-19. 

 

Förbud mot att vistas på vissa platser 

 
1 § Vid följande platser, som framgår av bilaga 1, får det beslutas om förbud för 

allmänheten att vistas:  

 

• Enebyparken 

• Frösundaviks aktivitetspark 

• Frösundaviks strandpark 

• Kvarnkojan 

• Vibyspåret 

• Bålsta centrum torgytor 

• Skateområdet 

• Hundrastgårdarna Gröna Dalen och gamla Bålsta 

• Aronsborgsviken 

• Skeppsparkens lekplats 

• Boulebanan Dalstigen 

• Ekillabadet 

• Kalmarsandsbadet 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

Kommunstyrelsen får besluta om förbud för allmänheten att vistas på andra platser i 

kommunen.  

2 § Kommunstyrelsen får för varje plats i 1 § besluta om när förbudet ska börja gälla och 

när det ska upphöra. Kommunstyrelsen får också föreskriva att förbudet bara ska gälla 

under vissa tider på dygnet.  

Innan den fattar beslut om förbud ska kommunstyrelsen ge regionens smittskyddsläkare 

och Folkhälsomyndigheten tillfälle att yttra sig enligt 13 § lagen (2021:4) om särskilda 

begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Även 

Polismyndigheten ska ges tillfälle att yttra sig över förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut om förbud ska underställas kommunfullmäktiges prövning 

vid närmast följande fullmäktigesammanträde. 

 

Information till Polismyndigheten och allmänheten 

 
3 § Kommunstyrelsen ska underrätta Polismyndigheten om kommunens beslut om 

förbud att vistas på vissa platser. 

4 § När förbud att vistas på vissa platser råder ska platserna skyltas och om möjligt 

spärras av. 

Skyltningen ska beskriva det område som förbudet omfattar, innehålla hänvisning till 

gällande föreskrifter samt påföljd vid överträdelse. 

5 § Beslut om förbud ska kungöras på anslagstavlan. 

 

Föreskriften upphör att gälla vid utgången av september 2021 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-31 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 178 Dnr 2021/00166 

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet 
Uppsala län 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar överlämnad årsredovisning från

Samordningsförbundet i Uppsala län avseende verksamhetsåret 2020.

2. Kommunfullmäktige beviljar, för Håbo kommuns del, ansvarsfrihet för

styrelsen och dess ledamöter avseende verksamhetsåret 2020.

Sammanfattning 

Samordningsförbundet i Uppsala län har inkommit med årsredovisning för 

verksamhetsåret 2020 samt revisionsberättelse och granskningsrapport. 

Samordningsförbundet begär medlemmarnas ställningstagande gällande 

ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. 

Revisionen bedömer att verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt 

ekonomiskt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit 

tillräcklig. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och 

upprättade i enlighet med lag och god redovisningssed. Därmed tillstyrker 

revisionen att ansvarsfrihet beviljas.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2021-05-17 § 143 

Tjänsteskrivelse 

Årsredovisning 2020 

Granskningsrapport 

Revisionsberättelse 

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 

arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Ärende 15



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2021-05-17  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 143 Dnr 2021/00166  

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet 
Uppsala län 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar överlämnad årsredovisning från 

Samordningsförbundet i Uppsala län avseende verksamhetsåret 2020. 

2. Kommunfullmäktige beviljar, för Håbo kommuns del, ansvarsfrihet för 

styrelsen och dess ledamöter avseende verksamhetsåret 2020.    

Sammanfattning  

Samordningsförbundet i Uppsala län har inkommit med årsredovisning för 

verksamhetsåret 2020 samt revisionsberättelse och granskningsrapport. 

Samordningsförbundet begär medlemmarnas ställningstagande gällande 

ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. 

Revisionen bedömer att verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt 

ekonomiskt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit 

tillräcklig. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och 

upprättade i enlighet med lag och god redovisningssed. Därmed tillstyrker 

revisionen att ansvarsfrihet beviljas.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Årsredovisning 2020 

Granskningsrapport 

Revisionsberättelse  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 

förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

 
 

 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2021-05-03 KS 2021/00166 nr 101450 

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

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige noterar överlämnad årsredovisning från

Samordningsförbundet i Uppsala län avseende verksamhetsåret 2020.

2. Kommunfullmäktige beviljar, för Håbo kommuns del, ansvarsfrihet för

styrelsen och dess ledamöter avseende verksamhetsåret 2020.

Sammanfattning 

Samordningsförbundet i Uppsala län har inkommit med årsredovisning för 

verksamhetsåret 2020 samt revisionsberättelse och granskningsrapport. 

Samordningsförbundet begär medlemmarnas ställningstagande gällande 

ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. 

Revisionen bedömer att verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt 

ekonomiskt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit 

tillräcklig. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och 

upprättade i enlighet med lag och god redovisningssed. Därmed tillstyrker 

revisionen att ansvarsfrihet beviljas.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Barnperspektivet 

Inte aktuellt 

Näringslivsperspektivet 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Årsredovisning 2020

– Granskningsrapport

– Revisionsberättelse

__________ 

Beslut skickas till 

Samordningsförbundet Uppsala län 



Årsredovisning 

2020
2020-01-01 – 2020-12-31
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Under merparten av år 2020 har en pandemi pågått i virussjukdomen 
Covid-19. Det har inneburit att arbetssättet inom förbundet ställts 
om i grunden. Hela samhället har drabbats av pandemin och 
de konsekvenser som den fört med sig har även vi som förbund 
behövt hantera. Ökande arbetslöshet har inneburit oro för att våra 
målgrupper som står längst från arbetsmarknaden kan få det allt 
svårare. 

Från den 5 mars så har i princip samtliga möten genomförts digitalt. 
Ett förändrat arbetssätt har ställt krav på omställning hos såväl 
verksamhet, medarbetare och styrelseledamöter. Stort tack till er 
alla för ert fina bidrag att få de nya digitala arbetssätten att fungera! 
Jag upplever att förbundet trots de utmaningar och förändrade 
arbetssätt som pandemin krävt har lyckats bedriva en bra och 
ändamålsenlig verksamhet. 

Många kommer i arbete  
Trots förändrade förutsättningar kan vi se mycket goda resultat från de insatser som vi 
finansierar. Av alla individer som skrevs ut från en insats under året gick drygt hälften vidare 
till arbete och studier, ett utfall som visar att vår finansiering gör skillnad. 

Vår roll som kunskapsförmedlare
Under året har förbundet arrangerat ett flertal digitala seminarier kring angelägna 
frågeställningar för att höja samverkanskompetensen hos våra parter. Självklart hade riktiga 
möten varit trevliga, men de digitala mötena har möjliggjort att fler möten genomförts även 
med geografiska avstånd, något som mot slutet av året känts alltmer självklart. 

Vi blickar framåt 
Att skapa förutsättningar för att de som står allra längst från arbetsmarknaden ska 
vara delaktiga i samhället är vårt övergripande mål. Genom det samverkansstöd, den 
kunskapsförmedlare och insatsfinansiär som vi utgör och som vi tagit fokus på under året 
har vi nått ett resultat jag som ordförande känner mig glad och stolt över. Jag ser med stark 
tillförsikt på en ljusare framtid där vår positiva resa fortsätter. 

Mohamad Hassan

Ordförande i Samordningsförbundet Uppsala län

Mohammad Hassan
Ordförande
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Översikt av verksamheten, jämförelse 3 år* (TSEK)
2020 2019 2018

Intäkter 22 000 22 262 22 026

Kostnader -23 060 -24 828 -23 057

Årets resultat -1 060 -2 566 -1 031

Soliditet 1) 53% 54% 65%

Kassalikviditet 2) 214% 217% 283%

Antal anställda 3) 5 4 5

Personalomsättning 4) 22% 22% 60%

Sjukfrånvaro 5) 0,15% 2,02% 2,03%

*  På grund av nya redovisningsregler så blir resultat jämfört med tidigare år ej jämförbara.
Framöver byggs denna översikt ut och målet är att kunna visa 5 års jämförelse.

1)  Soliditet definieras som eget kapital dividerat med totalt kapital, vilket beskriver förbundets
långsiktiga betalningsförmåga.

2)  Kassalikviditet definieras som omsättingstillgångar dividerat med kortfristiga skulder, vilket
beskriver förbundets kortsiktiga betalningsförmåga.

3) Antal anställda avser heltidstjänster avrundat till närmsta heltal.

4) Personalomsättning = (slutat+bytt tjänst ) / ( (antal anställda innevarande år + föregående år / 2)

5)  Sammanlagd sjukfrånvaro i relation till ordinarie timmar.
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SAMMANFATTNING AV PERIODEN
De sammantagna resultaten i årsredovisningen visar att Samordningsförbundet 
har uppfyllt sitt uppdrag att stödja medlemmarnas arbete att förbättra för individer 
i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering att närma sig eller nå egen 
försörjning. 

Det är dock troligt att resultaten hade varit högre om inte Coronapandemin hade 
pågått under perioden. Den omställning som gjorts där merparten av alla möten från 
början av mars har genomförts digitalt har trots situationen fungerat mycket bra.  

Måluppfyllelse
Inriktningen med fokus på att merparten av insatserna ska vara riktade mot individ 
fortsätter. 

630 deltagare har varit registrerade med personuppgifter i uppföljningssystemet 
SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell 
samordning inom rehabiliteringsområdet) under perioden.

222 personer (55 %) har skrivits ut till arbete och/ eller studier efter avslutad insats 
(41 % kvinnor och 59 % män). 

Räknas gruppen arbetssökande in så når drygt 70 % (281 individer) av utskrivna 
arbete/studier eller är arbetssökande. Ett resultat som visar på god progression 
mot arbete i våra finansierade insatser. 

120 personer (30 %) har skrivits ut till bland annat fortsatt rehab, sjukdom, 
föräldraledighet, flytt, eller övriga orsaker. 

De registrerade deltagarna ser ut som följer:  
• 45 % är kvinnor och 55 % är män
• 48 % är yngre än 30 år
• 21 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år
• 45 % har högst grundskoleexamen som avslutad utbildning
• 11 % har någon form av eftergymnasial utbildning

Bland de förrehabiliterande insatserna som syftar till att individen ska ha en plan 
för vidare rehabilitering ligger snittet på 96 %.

En digital plattform för stöd till arbetsgivare har under året färdigställts och 
publicerats på förbundets hemsida. Marknadsföring och spridning har genomförts i 
länets kommuner.

Underlaget för behovsanalys som kansliet har arbetat fram har uppdaterats 
och spridits till den strategiska utvecklingsgruppen samt till intresserade 
lokusgrupper. Ytterligare en målgrupp har lagts till i underlaget rörande unga som 
varken arbetar eller studerar.

Ekonomi  
• För år 2020 redovisas ett underskott på 1 060 tkr, budget var satt till -2 681 tkr
• 2019 års underskott uppgick till 2 566 tkr.
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Syftet med Samordningsförbundets verksamhet är att genom finansiell samordning 
underlätta och förbättra möjligheterna för de individer som är i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser så att de närmar sig eller når egen försörjning. 

Förbundet ska främja samverkan och underlätta en effektiv resursanvändning inom 
rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa, arbetsförmedling, region och länets 
kommuner. 

Samordningsförbundet verkar med stöd av Lag om finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet (SFS 2003:1210). Även förbundsordningen reglerar förbundets arbete.

I förbundsordningen regleras följande; medlemmar, ändamål, styrelsens sammansättning, hur 
ledamöter utses, mandatperioder, vilka uppgifter styrelsens har, personal, revisorer, styrning 
och insyn. Förbundsordningen beslutas av ingående parters högsta beslutande organ, det vill 
säga kommunfullmäktige eller motsvarande hos övriga parter. 

Parterna har valt att jobba med lokala utvecklingsgrupper (lokusgrupper) i samtliga 
åtta kommuner. Dessa syftar till att skapa hållbarhet i ett samverkansperspektiv, se 
organisationsskiss över förbundet nedan.  

Om Samordningsförbundet 
Uppsala län 
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FÖRBUNDETS MEDLEMMAR
Medlemmar i Samordningsförbundet Uppsala län är kommunerna Enköping, Heby, Håbo, 
Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby samt Östhammar, Region Uppsala, Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan. 

Medlemssamråd är ett forum där medlemmarna kan komma med synpunkter och påverka 
verksamheten två gånger om året. Vid medlemssamråden informerar förbundet om vad 
som skett under året, inriktningen samt tankar kring framtiden. Medlemmarna har också 
möjlighet att berätta om sina behov och vad de önskar att förbundet ska prioritera framåt. 
Medlemssamrådet sker med kommunstyrelsens och regionstyrelsens ordförande eller högre 
chefsnivå hos de statliga aktörerna, exempelvis områdeschef på Arbetsförmedlingen. Vårens 
samråd blev inställt på grund av pandemin. Under hösten har ett samråd hållits med Region 
Uppsala och kommunerna i samband med Regionalt forum, samt ett med Arbetsförmedlingen 
och Försäkringskassan. Utöver samråden uppmuntras alltid medlemmarna att komma med 
önskemål och synpunkter från både politiker och från tjänstemän.

STYRELSEN 
Förbundets styrelse består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare som utses av 
medlemmarna. Styrelsen är ytterst ansvarig för verksamheten i förbundet. De sätter mål och 
inriktning för vad de vill att förbundet ska prioritera i sin finansiering av insatser, men har inte 
något verksamhetsansvar mot parterna. Det är varje medlem som väljer om de vill söka medel 
från förbundet. Alla insatser genomförs av parterna i ordinarie verksamhet, utifrån de behov de 
har identifierat på hemmaplan och i samverkan med övriga parter. Styrelsen består av lokalt 
utsedda politiker från kommun och region. Från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 
ingår tjänstepersoner som myndigheterna själva har utsett att ingå i styrelsen. 

Under perioden har fem styrelsemöten genomförts, fyra av dessa via det digitala 
mötesverktyget Teams. Ett styrelsemöte i mars genomfördes med ett så kallat per Capsulam 
beslut på grund av rådande pandemi. Arbetsutskottet har haft sex möten under perioden, 
fyra av dessa har genomförts digitalt via Teams, två möten har genomförts fysiskt. De 
digitala mötena har fungerat mycket bra och kansliet har erbjudit stöd till ledamöterna för att 
undanröja eventuella tekniska hinder i god tid innan mötena. 

Styrelsen har under år 2020 bestått av:  

 Ordinarie ledamöter Ersättare

Uppsala Mohamad Hassan (L), ordförande Robin Kronvall (M)

Region Uppsala Annika Forssell (MP) 1:e vice ordf. Vivianne Macdisi (S)

Försäkringskassan Stefan Mörk 2:e vice ordförande Karolina Eriksson

Arbetsförmedlingen Jimmy Algotsson Martina Apell

Heby Annika Krispinsson (C) Margaretha Gadde Jennische (M)

Håbo Roger von Walden (M) Inger Wallin (S)

Knivsta Britt-Louise Gunnar (S) Synnöve Adell (KD)

Tierp Åsa Sikberg (M) Viktoria Söderling (S)

Älvkarleby Inga-Lil Tegelberg (S) Gunn Johansson (C)

Östhammar Lisa Norén (S) Pär-Olov Olsson (M)
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REVISORER
Förbundets revisorer har till uppgift att granska styrelsen och att verksamheten bedrivits på 
ett ändamålsenligt och effektivt sätt, samt att det finns fungerande interna kontrollsystem. 
Samordningsförbundets medlemmar utser förtroendevalda revisorer. För verksamhetsåret 2020 
har två revisorer för kommunernas och Region Uppsalas räkning utsetts, Knut Rexed och Cecilia 
Forss och de biträdes av Ernst and Young. De statliga myndigheterna, Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen har anlitat KPMG att granska förbundet.

KANSLI OCH UTVECKLINGSGRUPPER 
Samordningsförbundets kansli består av en förbundschef, en verksamhetsutvecklare, en 
processtödjare, en ekonom och en administratör. Kansliet, under ledning av förbundschefen 
bereder ärenden till styrelsen, verkställer beslut, säkerställer att ansökningar bereds enligt 
förbundets styrdokument samt utifrån lagstiftning. Vidare fungerar kansliet som stöd till 
förbundets utvecklingsinriktade arbete gentemot parterna och andra aktörer. Kansliet deltar 
som adjungerade i styrgrupper eller motsvarande men har ingen styrande roll i dessa. Det 
är parterna som själva leder sin samverkan och förbundet stödjer genom sin närvaro och 
via finansiering de insatser som parterna har sökt medel för. Kansliet säkerställer också 
att uppföljning från insatserna kommer in samt sammanställer den för återrapportering till 
styrelsen. 

Lokala utvecklingsgrupper finns i alla kommuner och består av representanter från de fyra 
parterna. Det är parterna som valt att driva sin samverkan genom dessa. Styrelsen har genom 
sina satta mål och inriktning uttryckt att de uppmuntrar parternas initiativ till samverkan. 
Kansliet deltar som adjungerade vid lokusgruppernas möten och stödjer deras samverkan 
både på strategisk och operativ nivå. Stödet syftar till att möjliggöra ansökningar till styrelsen 
samt att dessa uppfyller kraven som satts upp för ansökningar.  

I förbundet finns även en strategisk utvecklingsgrupp där strategiska utvecklingsfrågor 
diskuteras tillsammans med parterna. Syftet är att i denna grupp diskutera frågor som är 
aktuella för samtliga lokusgrupper, exempelvis kring gemensamma behov nu och framåt, 
kompetensutveckling, samt att utbyta erfarenheter. Gruppen ska fungera både som stöd för 
förbundschefen och fylla en funktion för att underlätta parternas samverkan. En viktig del är 
att lyssna in kring behov, idéer och synpunkter från parterna. Minst en part från respektive 
lokusgrupp deltar och samtliga parter är representerade.

Samordningsförbundet är sedan flera år medlem i Nationella Nätverket för 
Samordningsförbund (NNS) och förbundschefen deltar regelbundet i aktiviteter inom detta 
forum. Förbundschefen men även verksamhetsutvecklare har kontinuerlig kontakt med 
förbundschefer, samordnare och verksamhetsutvecklare från andra samordningsförbund för 
att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor.

STÖD TILL PARTERNA FÖR ATT UNDERLÄTTA SAMVERKAN
Kansliet bistår med motivation, kunskapshöjande seminarier och praktiskt stöd till parterna 
för att underlätta att ansökningar görs i enlighet med av styrelsens uppsatta mål och inriktning 
och att samverkanskompetensen ökar. 

Kansliet erbjuder nätverk och operativt stöd för insatsansvariga (projektledare) för att stödja 
dessa i deras uppdrag. Kansliet ansvarar också för att följa upp beviljade insatser och löpande 
redovisa detta till styrelsen. 
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Kansliet kommer fortsättningsvis att delta i olika nätverk för att stödja samverkan. Ett sådant 
är FIA (Forum för inkluderande arbetsmarknad) där parterna har möjlighet att söka stöd 
inför ansökningar till ESF (Europeiska socialfonden). Under året har denna grupp fått löpande 
information om arbetsmarknadsläget i länet av Arbetsförmedlingen. 

FÖRDELNING AV MEDEL
Styrelsen har för året prioriterat insatser mot individ, därefter struktur och slutligen mot 
kompetenshöjande insatser. Utfallet ligger budgetmässigt väl i linje med denna inriktning där 
merparten av finansieringen har riktats mot individinsatser. 

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING 
Konjunkturen hade redan börjat mattas av under år 2019. Till följd av pandemin och dess 
effekter har arbetslösheten kraftigt ökat sedan våren 2020. Under de sista månaderna av året 
har ökningstakten planat ut något. Arbetslösheten i Uppsala län var den sista december 37 
procent högre än vid motsvarande tid året innan. Ungdomsarbetslösheten i länet har haft den 
största ökningen i landet och det har skett en ökning med mer än 50 procent under året.  Under 
året steg antalet arbetslösa till högsta antalet sedan år 1997. 

Pandemin har slagit hårt mot branscher som hotell, restaurang och handel där tillfälliga 
anställningar är vanliga och där det finns många ingångsjobb. Ungdomar, utrikesfödda samt de 
som redan är arbetslösa drabbas särskilt hårt. Detta innebär att individer som står längre från 
arbetsmarknaden fått det ännu svårare både i konkurrens om jobb, och vad gäller tillgången 
till stödresurser.

Fler utan egen försörjning, belastning på systemen samt förändrade arbetssätt på 
grund av pandemin har påverkat vad kommunerna, regionen, Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan behövt prioritera. Detta har delvis minskat inflödet av individer till 
insatserna och därmed också inneburit något lägre resursåtgång ekonomiskt än vad som 
planerades för i början av året. 

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE 
Den rådande pandemin, med ökad belastning på samtliga parter i förbundet har inneburit 
utmaningar i samverkan mellan de olika myndigheterna. Belastningen har påverkat det stöd 
som kunnat ges till individer som behöver samordnade insatser från flera myndigheter. 

För förbundets del har verksamheten behövt ställas om till digitala former, något som krävt 
kraft och flexibilitet för att kunna möta myndigheternas olika regelverk och behov.  

Trots situationen har möten och seminarier kunnat genomföras utifrån vad som planerats för 
om än i annan form. På grund av en kraftig ökning av arbetslösa och en förändring avseende 
myndigheternas prioriteringar är bedömningen att förbundets målgrupper på sikt kan komma 
att påverkas negativt. 
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MÅL OCH UTFALL ÅR 2020

Mål 1: Finansierade insatser bidrar till att individer förbättrar sina möjligheter att närma sig 
arbete eller studier.

Resultatmål: I de individinsatser som syftar till arbetsåtergång ska minst 35 % ha kommit i 
arbete eller studier (rikssnittet för år 2018 är 31%).  

I de insatser som syftar till förrehabilitering ska minst 80 % av individerna ha en plan för 
vidare rehabilitering. 

Uppföljning: Följs upp kvartalsvis.  

Utfall: I de insatser som syftar till arbetsåtergång har 55 % av de utskrivna individerna gått 
till arbete och/eller studier. 

Målet är uppnått

I stort sett alla deltagare har en plan för vidare rehabilitering, genomsnittet ligger på 96 % 
sett till alla individinsatser under året.  

Målet uppnått

Mål 2:  Samordningsförbundet ska vara en arena för kompetenshöjande aktiviteter kring 
samverkan och samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering med syfte att stödja sina 
medlemmar. 

Resultatmål: Minst 10 aktiviteter ska genomföras riktad till parterna.

Uppföljning: Antalet genomförda aktiviteter med ovanstående syfte.

Utfall: 12 seminarier/webbinarier har hållits samt en utbildningsdag i SUS, totalt 13 
aktiviteter riktat mot parterna har genomförts under år 2020. 

Målet är uppnått

Mål 3: Utbildning för arbetsgivare. Att utveckla och starta upp utbildning riktad 
till både privata och offentliga arbetsgivare som bidrar till att öka kunskapen kring 
arbetslivsinriktade behov hos Samordningsförbundets målgrupper.

Resultatmål: En utbildning ska ha tagits fram som har ökat kunskapen hos arbetsgivare 
kring målgruppens behov.    

Uppföljning: Publicering av utbildningsmaterial riktad till arbetsgivare.

Utfall: En digital utbildning är framtagen och publicerad på förbundets hemsida. 

 Målet är uppnått

Styrning och uppföljning av 
verksamheten
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Nätverk för insatsansvariga
En gång i månaden anordnar Samordningsförbundet ett nätverk för insatsansvariga 
(projektledare) inom insatser beviljade av förbundet. Syftet med nätverket är att ge 
insatsansvariga stöd i sina uppdrag samt möjlighet att regelbundet träffa andra i samma 
roll. Under årets första tre månader genomfördes dessa fysiskt och därefter har digitala 
nätverksmöten hållits, totalt fem tillfällen. Mötena är uppskattade och i regel deltar de flesta 
insatsansvariga.

Webbinarier och kompetenshöjande aktiviteter
Förbundet strävar efter att vara lyhörda kring de behov och önskemål gällande 
kompetensutveckling som finns hos parterna. Under året har förbundet bjudit in till 
sammanlagt 13 kompetenshöjande aktiviteter. Målgruppen för dessa är chefer/arbetsledare, 
insatsansvariga, medarbetare och politiker hos förbundets parter. Av dessa var en aktivitet en 
så kallad inspirationsdag, där pågående insatser berättade om sina verksamheter, ett viktigt 
inslag för att sprida goda erfarenheter och resultat. Sammanlagt har 432 personer tagit del av 
de aktiviteter som genomförts under året.

Med anledning av de restriktioner som följt av Coronapandemin har tio av seminarierna under 
året arrangerats som webbinarier. Innehållet har dels handlat om behov som lyfts av parterna, 
som exempelvis Tjänstedesign, dels inspiration för kommande ansökningar som exempelvis 
Rehabiliteringsbanan. Några webbinarier har handlat om att erbjuda presentation av aktuell 
forskning från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) samt 
Institutet för social forskning (SOFI).  

I samarbete med Samordningsförbunden i Östergötland samt Länsstyrelsen i Östergötland 
har en utbildningsserie i två delar gällande våld i nära relationer, ”Stoppa Våldet”, erbjudits. 
Utbildningen bestod av en bas- och en metodutbildning, en mycket uppskattad aktivitet med 
över 80 deltagare från Uppsala län. 

Med syfte att underlätta administrationen hos förbundets insatser erbjöds under året en 
utbildningsdag i SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av Samverkan och finansiell 
samordning inom rehabiliteringsområdet). SUS är ett centralt system för både lokal uppföljning 
hos Samordningsförbunden och samlad nationell resultatredovisning av de insatser som 
finansieras. 

Ett underlag i form av statistik gällande situationen för vissa utsatta grupper inom Uppsala 
län har tagits fram av förbundet. Syftet är att ge information som underlag till behovsanalyser 
samt att inspirera till kommande ansökningar gällande samverkansinsatser. Underlaget 
bygger på statistik rörande extra utsatta grupper. Under året har ett webbinarium arrangerats 
med en presentation av underlaget där intresserade företrädare för länets kommuner deltog. 

Övriga aktiviteter 
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Arbetsgivarstöd  
Den digitala plattformen för stöd till arbetsgivare färdigställdes under året och publicerades på 
förbundets hemsida under oktober månad i enlighet med tidsplanen för arbetet. Plattformen är 
uppbyggd i sex teman exempelvis myndigheternas och handledarens roll. 

Under året har det inte funnits tillfälle att starta upp ett nätverk för arbetsgivare på grund 
av Covid-19, då det inte varit möjligt att träffas fysiskt. Flera kontakter har tagits med länets 
kommuners näringslivskontor och information om den digitala plattformen har gått ut till 
arbetsgivare genom deras nyhetsbrev. 

Den referensgrupp som skapades för att inhämta synpunkter inför framtagande av den 
digitala plattformen har valt att fortsätta träffas kontinuerligt med syfte att diskutera stöd till 
arbetsgivare och att ta del av varandras erfarenheter utifrån sina organisationers perspektiv. 
Företrädare för merparten av länets åtta kommuner har deltagit tillsammans med företrädare 
för Arbetsförmedlingen. Gruppen har träffats vid fyra tillfällen under året. 

För att diskutera arbetsgivarfrågor och för att dela erfarenheter med andra 
Samordningsförbund har ett nätverk med näringslivsinriktning startats upp under året. Syftet 
med nätverket är att hitta gemensamma frågeställningar och hitta vägar för att driva frågor 
med arbetsgivarperspektiv framåt. Nätverket har haft ett möte under hösten.  

Forum för inkluderande arbetsmarknad  
Förbundet deltar en gång i månaden i nätverket Forum för inkluderande arbetsmarknad 
(FIA). Syftet är att samla länets resurser för att genomföra gemensamma ansökningar till 
Europeiska socialfonden (ESF) samt att utbyta erfarenheter kring tillväxt och arbetsmarknad 
i länet. Nätverket leds av Region Uppsala. Förbundet erbjuder möjlighet till finansiellt 
processtöd om parterna väljer att göra ansökningar, inga sådana förfrågningar har inkommit 
under året.

Förbundet följer noga de behov och diskussioner som lyfts via nätverket. Genom den av 
förbundet finansierade insatsen RegExPro ökar möjligheten för många kommuner att ansöka 
om finansiering via ESF. Insatsen ska ge stöd inför och under genomförande av externt 
finansierade projekt samt ge utbildning till länets kommuner i att hitta och genomföra extern 
finansiering av projekt. Nätverket FIA är styrgrupp för insatsen RegExPro vilket ger en stark 
förankring i länets kommuner. 

Uppföljning av insatser 
Insatserna följs upp kvartalsvis genom en framtagen mall riktad till styrgrupperna samt för 
individinsatserna genom månadsvisa utdrag ur SUS. För närmare information om uppföljning 
av insatser hänvisas till ”PM för uppföljning av insatser kvartal 1 och 2 2020” samt ”PM för 
uppföljning av insatser kvartal 3 och 4 2020”. Insatserna redovisas i tabell 1 och under avsnittet 
avslutade insatser. I bilaga till årsredovisningen finns närmare information om pågående och 
avslutade insatsers måluppfyllelse.  

Deltagare individinsatser
Under året har 630 deltagare inskrivna med personuppgifter fått stöd i någon av 
individinsatserna. 64 deltagare har registrerats anonymt. 55 deltagare är registrerade i 
volyminsats.

404 deltagare med personuppgifter har avslutats från förbundets insatser. 281 deltagare är 
utskrivna till arbete/studier/arbetssökande. Av dessa så är 222 personer (55 %) utskrivna till 
arbete och/ eller studier efter avslutad insats (41 % kvinnor och 59 % män). 
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Räknas gruppen arbetssökande in så når drygt 70 % (281 individer) av utskrivna arbete/
studier eller är arbetssökande. Ett resultat som visar på god progression mot arbete i våra 
finansierade insatser. 

120 personer (30 %) har skrivits ut till bland annat fortsatt rehab, sjukdom, föräldraledighet, 
flytt, eller övriga orsaker. I figurerna nedan beskrivs hur målgruppen fördelas.

45 % är kvinnor och 55 % är 
män

48 % är yngre än 30 år

21 % har haft offentlig 
försörjning i mer än 3 år

45 % har högst 
grundskoleexamen som 
avslutad utbildning

11 % har någon form av 
eftergymnasial utbildning 0 
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TABELL 1
Individinsats Insatsägare och samverkansparter Insatsperiod

1 Enköping, Jobb centrum - Ung, 
Jobbcentrum – Rehab

Enköping kommun och Arbetsförmedlingen.
2018-01-01

-
2021-12-31

2 Håbo, Framsteget Håbo kommun, Arbetsförmedlingen,  
Försäkringskassan och Region Uppsala. 

2018-01-01
-

2021-12-31

3 Knivsta, En väg in – flera vägar ut Knivsta kommun, Arbetsförmedlingen,  
Försäkringskassan och Region Uppsala. 

2018-01-01
-

2021-12-31

4 Uppsala, Ung Intro Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen,  
Försäkringskassan och Region Uppsala

2018-05-21 
-

2021-08-31

5 Östhammar, Bryggan Östhammar kommun, Arbetsförmedlingen,  
Försäkringskassan och Region Uppsala

2018-03-01
-

2021-08-31

6 Tierp, Växtverket Tierps kommun, Arbetsförmedlingen,  
Försäkringskassan och Region Uppsala

2019-09-01
-

2021-12-31

Strukturinsatser

7 Älvkarleby, Lokussamordnare Älvkarleby kommun, Arbetsförmedlingen,  
Försäkringskassan och Region Uppsala

2018-04-01
-

2021-03-31

8 Studie REKO Ortopedmottagning-
en

Region Uppsala och 
Försäkringskassan

2019-07-01
-

2021-09-30

9 Uppsala, Lokussamordnare Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen, Försäk-
ringskassan och Region Uppsala

2020-01-01
-

2022-12-31

10 Uppsala, Implementering av  
”rutin för flerpartssamverkan” 

Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen, För-
säkringskassan och Region Uppsala

2020-01-01
-

2021-12-31

11 Reg.Ex.Pro Region Uppsala, Försäkringskassan, Arbets-
förmedlingen och länets åtta kommuner  

2020-10-01
-

2023-09-30

12 Nya vägar för samverkan Arbetsförmedlingen och kommunerna i Knivsta, 
Älvkarleby, Östhammar, Heby och Tierp. 

2020-10-01
-

2021-12-31
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Avslutade insatser
Håbo, Framsteget-Arbetskonsulent
En del av pågående insats Framsteget

INDIVIDINSATS

Insatsägare och samverkansparter: Håbo kommun, Arbetsförmedlingen och Region Uppsala

Insatsperiod: 2020-01-01-2020-12-30

Insatsen gick ut på att en arbetskonsulent skulle använda den standardiserade modellen FIA (Förutsättningar 
inför arbete) för att arbeta med målgruppen med långvarigt försörjningsstöd. Minst 15 individer skulle ta del 
av satsningen. Insatsen har lett till att gruppen med långvarigt försörjningsstöd genomlysts och att bedöm-
ningsmetoden FIA har börjat implementeras i kommunen. Resultatet blev att drygt 60 personer på olika 
sätt fått individuellt stöd till fortsatt planering och att samverkan utvecklats både inom kommunen och med 
arbetsförmedlingen.

Kartläggning av sjukskrivna utan SGI, Uppsala STRUKTURINSATS

Insatsägare och samverkansparter:
Uppsala kommun, Region Uppsala, Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen   

Insatsperiod: 2020-06-01-2020-11-30

Insatsen var en kartläggning och på gick under 5 månader. Syftet med kartläggningen var att ge en bild av 
vad som karaktäriserar målgruppen sjukskrivna utan SGI. Därtill skulle kartläggningen utgöra ett underlag 
för fortsatta diskussioner mellan parterna kring vilka åtgärder som skall vidtas för att individer som saknar 
sjukpenninggrundande inkomst skall få erforderligt stöd för att komma ut i arbetslivet och på sikt nå egen-
försörjning. Kartläggningen har identifierat ett par problemområden där det behövs vidare dialoger parterna 
emellan, bland annat lågt antal ansökningar om samordnad rehabilitering hos Försäkringskassan och behov 
av utökad samverkan mellan vården och socialsekreterarare på ekonomiskt bistånd. Resultatet av kartlägg-
ning kommer tillvaratas i fortsatta diskussioner i bland annat Lokusgruppen Uppsala. 

Samverkan Gottsunda, Uppsala STRUKTURINSATS

Insatsägare och samverkansparter: Uppsala kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen   

Insatsperiod: 2018-06-15-2020-12-31

Den initiala idéen med insatsen var att den skulle utgöra en förstudie för att utreda förutsättningar för sam-
ordnade insatser utifrån en lokal närvaro av parterna och ett anpassat tjänsteutbud. Erfarenheterna från pro-
jektet med samverkan mellan parterna över myndighetsgränserna kommer att tas tillvara i fortsatt utveck-
lingsarbete i Gränby-Kvarngärdet. En sidoeffekt av projektet var att styrgruppen under projekttiden fungerat 
som ett forum för dialog mellan parterna Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i 
även andra frågor än de som närmast rört projektet.

Samordnare och partsamordnare, Tierp STRUKTURINSATS

Insatsägare och samverkansparter:
Tierp kommun, Region Uppsala, Försäkringskassan och Ar-
betsförmedlingen   

Insatsperiod: 2018-04-09-2020-04-08

Insatsägare var Tierps kommun, som tillsammans med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Regi-
on Uppsala skulle utveckla flerpartssamverkan med individen i fokus. Insatsen pågick under två års tid och 
under denna tid etablerades bland annat samverkansmöten där alla parter kunde närvara. Vid insatsens slut 
beslutades om att skapa en överenskommelse om implementering av den rutin för flerpartssamverkan som 
tagit fram i Uppsala kommun tillsammans med samverkande parter. Insatsen kan sägas ha bidragit till en 
god utveckling av den strukturella samverkan mellan parterna. 
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Strukturellt o individuellt utv.arbete/ utvärd. av 
Extratjänster, Uppsala

INDIVIDINSATS

Insatsägare och samverkansparter: Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen   

Insatsperiod: 2018-01-01-2020-02-20

Insatsen pågick under drygt två år, Uppsala kommun var insatsägare och Arbetsförmedlingen samarbetspart. 
Syftet var att identifiera strukturella hinder för extratjänster och utveckla rutiner och strukturer för att arbeta 
med extratjänster inom kommunens arbetsmarknadsavdelning. Ett mål var också att 500 personer under 
2018 skulle få en extratjänst. Resultatet visade att över 700 personer fått en extratjänst fram till januari 2019. 

Ungdomscoach, Älvkarleby INDIVIDINSATS

Insatsägare och samverkansparter:
Älvkarleby kommun, Region Uppsala, Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen   

Insatsperiod: 2018-03-01-2020-06-30

Syftet med insatsen var att erbjuda målgruppen 18–29 år ett riktat och samordnat stöd med målet att komma 
ut i arbete eller studier. Älvkarleby kommun var insatsägare och de samverkande parterna var Försäkrings-
kassan, Arbetsförmedlingen och Region Uppsala. Resultatet visar på god utveckling mellan parterna gällande 
målgruppen unga, där samtliga tillfrågade ungdomar i insatsen svarat att de genom insatsen upplever sig 
närmat sig arbetsmarknaden. Utifrån beräkningar så minskade också den faktiska arbetslösheten bland 
ungdomar i Älvkarleby kommun från 20 % till drygt 14 % (fram till mars 2020).  

Individstöd i samverkan, Heby INDIVIDINSATS

Insatsägare och samverkansparter:
Heby kommun, Region Uppsala, Försäkringskassan och Ar-
betsförmedlingen   

Insatsperiod: 2018-01-01-2020-12-31

Insatsen pågick under tre år. Heby kommun var insatsägare med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och 
Region Uppsala som samverkansparter. Syftet med insatsen var att underlätta och förbättra möjligheterna till 
rätt försörjning för individer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Genom insatsen skulle andelen 
personer som tillgodogör sig arbetslivsinriktad rehabilitering och kommer vidare i sin rehabiliteringsprocess 
öka. Samtidigt skulle insatsen bidra till effektiv användning av gemensamma resurser och hitta former för 
samverkan. Samtliga parter har uppgett positiva effekter av det som gjort inom insatsen och de lärdomar och 
kunskaper som framkommit ligger till grund för nästa samverkansinsats i Heby. 

Stöd till arbete med metoden IPS, Enköping STRUKTURINSATS

Insatsägare och samverkansparter: Enköping kommun och Region Uppsala  

Insatsperiod: 2018-01-01-2020-03-31

Insatsen syftade till att etablera IPS-modellen i ordinarie verksamhet, med Enköpings kommun som insatsä-
gare och Region Uppsala som samverkanspart. Genom insatsen skulle personer med psykisk sjukdom erbju-
das stöd att finna, få och behålla arbete eller studier. Modellen utgick från ett integrerat samarbete mellan 
Enköpings kommun (Vård och omsorgsförvaltningen) och Region Uppsala (Enköpings psykiatrimottagning). 
Insatsen har fallit väl ut, med en utvecklad samverkan mellan region och kommun som följd, och IPS är nu en 
befintlig verksamhet i kommunen. 
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Språkstödsledare, Tierp STRUKTURINSATS

Insatsägare och samverkansparter: Tierps kommun och Arbetsförmedlingen

Insatsperiod: 2018-09-01-2020-06-30

Tierps kommun drev insatsen tillsammans med Arbetsförmedlingen som samverkanspart under drygt två 
och ett halvt år. Syftet med insatsen var att skapa en språkpool för att tillgodose behov av språkstöd för 
individer och arbetsgivare för att därigenom integrera arbetstagare med annat modersmål än svenska på 
arbetsmarknaden. Inom ramen för insatsen togs ett utbildningsmaterial fram som ett stöd för att introducera 
personer på arbetsplatser. Genom insatsen har metoden med språkstöd kunnat testas inom arbetsplatser 
i kommunen och ett stödmaterial tagits fram, som också fortsättningsvis kan användas för att introducera 
personer i behov av språkligt stöd på arbetsplatserna. 

Progressionsteam SFI, Uppsala STRUKTURINSATS

Insatsägare och samverkansparter: Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen

Insatsperiod: 2018-11-01-2020-06-30

Insatsen pågick under drygt ett och ett halvt år, inklusive förlängning. Insatsägare var Uppsala kommun, 
Arbetsförmedlingen var samverkanspart. Huvuduppdraget var att identifiera orsaker till samt skapa insat-
ser och rutiner för att tidigt upptäcka långsam progression vid SFI. Resultatet av insatsen har bland annat 
bidragit till att förslag till nya sätt att arbeta med målgruppen tagits fram, och även konkreta verktyg för bland 
annat språkcaféer och checklistor för att tidigt identifiera låg progression utarbetats. Flertalet av resultaten 
av insatsen kommer tas tillvara både i befintlig organisation som i nya projekt.  

SAMMANFATTANDE ANALYS AV UTFALLET 
21 insatser, varav nio är riktade mot individ, har finansierats av Samordningsförbundet under 
perioden. Tio insatser har avslutats.

Målgruppen inom individinsatserna är individer med omfattande behov av stöd, vilket bör 
understrykas. Målen för individinsatserna är i första hand förrehabiliterande och syftar till att 
deltagaren ska nå nästa steg för att närma sig arbete eller studier. Trots att detta är målet är 
det en stor andel av deltagarna som tar sig längre än så, och går ut i subventionerade eller icke 
subventionerade anställningar, studier eller blir aktivt arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. 
Sett till rikssnittet av hur många av deltagarna inom Samordningsförbundens insatser 
som skrivs ut till arbete/studier (2018 var det 31 %) når finansierade insatser hos 
Samordningsförbundet Uppsala län långt däröver, 55 % till arbete/studier efter deltagande i 
insats. 

För år 2020 har styrelsen också valt att ha ett mål för att följa upp hur stor andel av deltagarna 
som har en plan för vidare rehabilitering där genomsnittet för individinsatserna hamnar på 

96 % vilket är en bit över det uppsatta målet på 80 %. Vi ser detta som ett gott resultat av det 
arbete som görs inom insatserna och att det ligger väl i linje med det mål för individinsatserna 
som satts upp av styrelsen för år 2020. 

Insatserna av strukturell karaktär syftar till att indirekt ge effekter som möjliggör för individer 
att nå arbete eller studier. Uppföljning av insatserna av strukturell karaktär visar att de till 
största del är i fas gällande sina uppsatta mål.

Förbundet gör bedömningen att det strukturerade och systematiska sättet som kansliet jobbar 
med kvartalsvis uppföljning av samtliga insatser starkt bidrar till den goda måluppfyllelsen.  
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Genom att regelbundet och strukturerat följa upp insatserna på ett flertal faktorer erhålls 
kunskap om progressionen och som innebär att fokus kan sättas på rätt saker om de behövs. 

UPPFÖLJNING INTERNKONTROLLPLAN 
Förbundet arbetar med systematisk kvalitetsutveckling för att säkra att arbetet bedrivs 
ändamålsenligt och med hög kvalitet. En del av detta arbete är verksamhetens internkontroll 
som syftar till att säkra de processer som leder fram till finansiering av insatser för parterna. 
Förbundet har inget verksamhetsansvar gentemot parterna men arbetar aktivt för att 
säkra kvalitén i processerna, bland annat genom tydliga ramar för finansiering och genom 
uppföljning av verksamhetens resultat, kvalitet och ekonomi. 

Syftet med internkontrollen är att säkerställa att förbundet ägnar sig åt:

  • ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

 • tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

 • efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer

De områden som har följts upp under perioden är ekonomi/budget, verksamhetsmål, 
medarbetare inom kansliet och finansierade insatser.

Uppföljningen visar att verksamheten har genomförts ändamåls¬enligt och att tillförlitlig 
finansiell rapportering skett, samt att tillämpliga före¬skrifter och riktlinjer efterlevts. 
Uppföljningens resultat ligger till grund för riskanalys och revi¬derad internkontrollplan för år 
2021.

En extra riskanalys gjordes under våren 2020 för att belysa vilka risker som pandemin skulle 
kunna tänkas medföra. Som exempel lyftes sårbarheten med en liten arbetsplats utan 
möjlighet till back-up eller stödfunktioner som större arbetsplatser har om någon i personalen 
blir sjuk. En revidering har genomförts under hösten 2020.

Ekonomi/budget
Genomgång av att budget är i balans sker fem gånger per år och redovisas till styrelsen 
vid samtliga möten och visar en korrekt hantering. Genomgång av stickprov av 
ersättningsblanketter visar att utbetalning har skett korrekt.  

Verksamhetsmål 
Genomgång av verksamhetsmålen visar på att samtliga mål har uppnåtts. Utfallet för 
individinsatserna ligger på en hög nivå. För strukturinsatserna ligger även dessa i linje med 
uppsatta mål för respektive insats. 

Medarbetare inom kansli
Genomgång av rutinbeskrivningar visar att dessa är uppdaterade. Det finns rutinbeskrivningar 
för samtliga identifierade huvudprocesser. Vad gäller tillgång till extern kompetens för att 
säkerställa kvaliteten så har ett sådant dokument tagits fram för att identifiera behovet av stöd.

Finansierade insatser 
Kvalitetssäkring sker genom att finansierade insatser redovisar kvartalsrapporter med 
uppföljning av mål och resultat. I denna har styrgrupperna svarat på ett antal fastställda frågor 
som rör styrning, måluppfyllelse, budget och vakanser. Uppföljningen återrapporteras till 
styrelsen två gånger per år genom särskilt PM (PM för uppföljning av insatser). Uppföljningen 
visar på korrekt hantering utifrån internkontrollplanen. 
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING   
Samordningsförbundet ska ha en god ekonomisk hushållning, enligt beslutade riktlinjer. Den 
verksamhet som bedrivs ska vara effektiv och ändamålsenlig. Förbundet ska sträva efter 
att använda tilldelade medel från medlemmarna till ändamålsenlig verksamhet till nytta för 
målgruppen och med effektivt resursutnyttjande som grundläggande princip.           

Budget och medelstilldelning 
Samordningsförbundets budget ska enligt lag fastställas i november året innan 
räkenskapsåret. Budget för år 2021 har fastställts av förbundsstyrelsen den 26 november år 
2020. 

Staten står för hälften av medlemsavgiften genom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 
Från Region Uppsala kommer 25 % medan länets åtta kommuner delar på resterande 25 %.

Medlemsintäkterna har varierat under åren, med en högsta nivå på 24 000 tkr vid uppstarten 
och som lägst 20 200 tkr. Den totala tilldelningen för 2020 uppgick till 22 000 tkr, en minskning 
med 262 tkr jämfört med föregående år. Tillsammans med det samlade överskottet från 
tidigare år på 6 184 tkr (bunden reservfond ej medräknad) fanns 28 184 tkr att fördela för 
2020. Resultatet 2020 visar ett underskott på 1 060 tkr, vilket kan jämföras med budgeterat 
underskott på 2 680 tkr. Förbundet fortsätter att arbeta aktivt för att minska det ackumulerade 
överskottet. 

Kapitalförvaltning 
korträntefond. Värdet av fonden uppgår 2020-12-31 till 7 803 tkr. I värdet ingår orealiserad 
värdeminskning med 58 tkr.

Under början av 2020 har andelar i korträntefonden sålts av med 4 miljoner kr för att täcka ett 
tillfälligt likviditetsbehov.

Ovanstående placering följer av styrelsen beslutade riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN
Den totala sjukfrånvaron är 0,15 % av de anställdas sammanlagda arbetstid under perioden.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING 
På grund av rådande pandemi står vi inför stora utmaningar med ökad arbetslöshet och 
därmed fler individer utanför arbetsmarknaden. Högre arbetslöshet kan komma att öka kraven 
på våra parter. En försämrad konjunktur kan påverka våra parters prioriteringar. Om parternas 
behov ändras kan fokus för förbundets verksamhet också behöva ändras och justeras utifrån 
vilka behov som uppstår. Därutöver kan även begränsade resurser inom förbundet medföra 
en sårbarhet, då förbundet förväntas stödja bred och komplex samverkan med många olika 
parters behov.
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Ekonomisk redogörelse

Kommentar till årsredovisning 2020  
År 2020 redovisar Samordningsförbundet Uppsala län ett underskott på 1 060 tkr, 

att jämföra med 2019 års underskott på 2 566 tkr. 

Budgeten för 2020 var satt till -2 681 tkr. 

Avvikelsen beror i första hand på att det rekvirerats mindre pengar än budgeterat, 

425 tkr överförs specifikt till redan befintliga insatser 2021, resterande åter till SOF.

Inga investeringar har gjorts under året.

EKONOMISK ÖVERSIKT

Ekonomisk översikt (belopp i TSEK)
Utfall
2020

Utfall
 2019

Intäkter

Medlemsavgifter 22 000 22 262

Kostnader

Samverkaninsatser -18 917 -20 500

Förtroendevalda -313 -605

Förvaltning -3 831 -3 723

Resultat -1 601 -2 566

Balanskravsavstämning
Första åren, 2008 - 2010, vid Samordningsförbundet Uppsala läns bildande genererades 
ett överskott på grund av att verksamheten inte kom igång enligt plan. Utifrån detta finns 
beslut på att dessa överskott ska minskas kommande år och inget krav på återbetalning till 
medlemmarna föreligger. Vinsten för år 2008 - 2010 uppgick till 24 696 tkr, resultatet 2020 
genererade en förlust med 1 060 tkr, överskottet 20-12-31 är nu nere på 5 123 tkr exklusive 
reservfond.
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Förtroendevalda och förvaltning
Kostnader för förtroendemannastyrningen uppgick till 313 tkr under år 2020 vilket är lägre än 
samma period 2019 (605 tkr) och även lägre än budgeten på 1 000 tkr.

Detta beror delvis på att digitala möten införts på grund av Covid-19, vilket medfört 
halvdagsarvoden i stället för heldagsarvoden.

Förvaltningen har för år 2020 förbrukat 3 831 tkr, vilket är lägre än budget 4 200 tkr. 2019 
uppgick förbrukningen till 3 723 tkr. I jämförelse med 2019 har vi en anställd mer, denna 
anställdes september 2019.

Den orealiserade vinsten av andelar korträntefond har gett en finansiell kostnad på 58 tkr att 
jämföra med 215 tkr år 2019.

Kostnad förtroendevalda och förvaltning, TSEK
Utfall
2020

  Utfall
2019

Budget 
2020

Förtroendevalda 313 605 1 000

Utfall mot budget 31% 61%

Förvaltning 3 831 3 723 4 200

Utfall mot budget 91% 89%

Förbrukningskvoterna i efterföljande tabell visar samverkansinsatsernas förbrukade medel 
i jämförelse med en linjär förbrukning över tid. Målvärdet är 100 procent. Avvikande värden 
innebär att insatsen har förbrukat mer eller mindre än vad som är rimligt och syftar till att ge 
signal om extra uppmärksamhet. Tabellen visar att insatsernas faktiska förbrukning i de flesta 
fall är något lägre än förväntat. Årets förbrukningskvot uppgick till 90% mot budget.
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SAMVERKANSINSATSER
Insatsnamn Huvud-projektägare Utfall TSEK 

2020
Utfall TSEK 

2019
Förbruknings-

kvot mot budget 
2020

Framsteget Håbo 2 675 2 108 94%

Bryggan Östhammar 1 550 1 309 100%

Ung Intro Uppsala 2 268 1 913 96%

Extratjänster Uppsala 96 186 85%

Strategiskt utvecklingsarbete Uppsala - 641 -

Samordnare och partsamordnare Tierp 168 857 63%

En väg in - flera vägar ut Knivsta 1 524 1 673 86%

Jobbcentrum Enköping 1 607 2 031 82%

IPS Enköping 205 427 82%

ASF Älvkarleby - 258 -

Lokussamordnare Älvkarleby 105 97 78%

Ungdomscoach Älvkarleby 302 474 50%

Individstöd i samverkan Heby 1 323 1 349 95%

Processtöd rehabkoordinator Region Uppsala - 138 -

Ungdomssatsningen Knivsta - 657 -

Samhällsorientering Uppsala - 1 893 -

Gesam FK - 570 -

Språkstödledare Tierp 721 552 100%

Samverkan Gottsunda Uppsala 333 177 100%

Progressionsteam SFI Uppsala 676 1 414 100%

Växtverket Tierp 2 140 475 100%

REKO Region Uppsala 592 341 100%

Processarbete för impl. Ung intro Uppsala - 177 -

Implementering rutin flerpartsmöten Uppsala 890 - 85%

Lokussamordnare Uppsala 322 - 90%

Kartläggning av sjukskrivna utan SGI Uppsala 200 - 100%

RegExPro Region Uppsala 55 - 19%

Nya vägar för samverkan AF 242 - 17%

Summa samverkansinsatser 17 994 19 717

Ekonom projektstöd 365 360

Verksamhetsutvecklare 354 362

Kompetenshöjande insatser 65 130

Summa övriga samverkansinsatser 784 852

SUMMA SAMVERKANSINSATSER TOTALT 18 778 20 569
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RESULTATRÄKNING

Årsbokslut 2020-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

20-01-01
20-12-31

19-01-01
19-12-31

Budget
2020

Verksamhetens intäkter

Sidointäkter Not 1 1

Rörelseintäkter Not 2 22 000 000 22 262 000 22 000 000

Summa verksamhetens intäkter 22 000 000 22 262 001 22 000 000

Verksamhetens kostnader

Kostnader för samverkansinsatser Not 3 -17 993 650 -19 647 532 -18 517 996

Kostnader för övriga samverkansinsatser Not 4 0 -84 641 -963 000

Övriga driftskostnader Not 5 -721 159 -834 634 -660 000

Kostnader för lokaler -243 291 -317 410 -320 000

Kostnader för personal Not 6 -4 142 134 -3 933 404 -4 200 000

Avskrivningar

Avskrivningar inventarier -18 037 -18 028 -20 000

Verksamhetens nettokostnader -23 118 271 -24 835 649 -24 680 996

Verksamhetens resultat -1 118 271 -2 573 648 -2 680 996

Övriga finansiella intäkter Not 7 163 425 223 126

Räntekostnader skattekonto Not 7 -53 0

Övriga finansiella kostnader Not 7 -104 806 -215 474

Resultat efter finansiella poster -1 059 705 -2 565 996 -2 680 996

ÅRETS RESULTAT -1 059 705 -2 565 996 -2 680 996
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BALANSRÄKNING

Årsbokslut 2020-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

20-12-31 19-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar Not 8 10 567 28 604

Summa anläggningstillgångar 10 567 28 604

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar Not 9 72 223 210 221

Interimsfordringar 39 938 23 026

Summa fordringar 112 161 233 247

Kortfristiga placeringar Not 10 7 803 887 11 745 268

Kassa och bank Not 11 3 544 684 1 285 117

Summa kassa och bank 11 348 571 13 030 385

Summa omsättningstillgångar 11 460 732 13 263 632

SUMMA TILLGÅNGAR 11 471 299 13 292 236

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Bunden reservfond 1 000 000 1 000 000

Överskott från tidigare år 8 749 672 9 780 559

Redovisat resultat fg år -2 565 995 -1 030 887

Årets resultat -1 059 705 -2 565 995

Summa eget kapital 6 123 972 7 183 677

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 4 680 953 5 525 759

Övriga kortfristiga skulder Not 12 291 569 292 167

Interimsskulder Not 13 374 805 290 633

Summa kortfristiga skulder 5 347 327 6 108 559

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH  SKULDER 11 471 299 13 292 236
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KASSAFLÖDESANALYS

Delårsbokslut 2020-06-30

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

2020-01-01 
2020-12-31

2019-01-01 
2019-12-31

Den löpande verksamheten

Årets resultat -1 059 705 -2 565 995

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet

Avskrivningar 18 037 18 028

Värdeförändring fondplaceringar 58 619 215 177

Kassaflöde från verksamheten 
före förändring av rörelsekapital

-983 049 -2 332 790

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 62 467 555 002

Ökning/minskning av kortfristiga skulder -761 231 810 352

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 681 813 -967 436

Investeringsverksamhet - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten - -

Finansieringsverksamhet - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - -

Årets kassaflöde -1 681 813 -967 436

Likvida medel från årets början 13 030 385 14 212 998

Likvida medel vid årets slut (fond samt kassa) 11 348 572 13 030 385

Varav värdeförändring pga ny redovisningsprincip -215 177

Förändring i likvida medel -1 681 813 -967 436
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REDOVISNINGSPRINCIPER
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år och följer lagen om 
komunal bokföring och redovisning,  LKBR ( 2018:597)

•  Periodiseringar av intäkter och kostnader har skett för att ge en rättvisande bild av resultat 
och finansiell ställning.

• Avskrivningar av matriella anläggningstillgångar sker enligt plan över 5 år.

•  Finansiella tillgångar som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas 
till verkligt värde i enlighet med LKBR 7 kap. 6 §.

• Samtliga leasingavtal har klassificerats som operationell leasing.
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NOTER

Noter till resultaträkning per 2020-12-31
20-01-01
20-12-31

19-01-01
19-12-31

Not 1 Sidointäkter
1

Not 2 Rörelseintäkter Delår 2020 Delår 2019

Enköpings kommun 647 131 656 012

Heby kommun 201 797 205 851

Håbo kommun 314 182 317 995

Knivsta kommun 270 618 276 925

Tierps kommun 303 370 313 545

Uppsala kommun 3 308 465 3 330 030

Älvkarleby kommun 135 646 138 515

Östhammars kommun 318 791 326 627

Region Uppsala 5 500 000 5 565 500

Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen 11 000 000 11 131 000

Summa medlemsavgifter/rörelseintäkter 22 000 000 22 262 000

Not 3 Kostnader för samverkansinsatser
Ungdomssatsning, Knivsta -657 122

Precesstöd Rehabkoordinator -138 000

Samhällsorientering -1 892 663

GESAM -570 070

Framsteget, Håbo -2 674 996 -2 107 584

Bryggan, Östhammar -1 550 000 -1 308 602

Ung Intro, Uppsala -2 268 464 -1 886 740

Extratjänster, Uppsala -95 663 -186 441

Strategitskt utv arbete, Uppsala -640 946

Samordnare och partssamordnare, Tierp -167 562 -856 542

En väg in och flera vägar ut, Knivsta -1 523 530 -1 636 811

Jobbcentrum ung rehab, Enköping -1 607 440 -2 030 753

IPS, Enköping -205 012 -426 765

ASF, Älvkarleby -258 245

Lokussamordnare, Älvkarleby -105 151 -97 273

Ungdomscoach, Älvkarleby -301 539 -473 766

Individstöd i samverkan, Heby -1 323 619 -1 348 986

Språkstödsledare, Tierp -721 000 -552 381

Samverkan, Gottsunda -332 563 -176 820

Progressionsstöd SFI, Uppsala -676 600 -1 407 412

Växtverket, Tierp -2 139 873 -474 887

Reko, Region Uppsala -591 500 -341 499

Processarbete inför implementering -177 224

Impl rutin flerpartsmöten -890 041

Lokussamordnare, Uppsala -322 440

Kartläggning av sjukskr utan SIG -200 043

RegExPro -54 722

Nya vägar för samverkan -241 891

Summa kostnader samverkansinsatser -17 993 649 -19 647 532



ÅRSREDOVISNING 2020 - SAMORDNINGSFÖRBUNDET UPPSALA LÄN     29

20-01-01
20-12-31

19-01-01
19-12-31

Not 4 Kostnader för övriga samverkansinsatser
info- kunskapshöjande insatser övriga 0 -84 641

Summa övriga utvecklingsinsatser 0 -84 641

Not 5 Övriga driftskostnader
Förbrukningsinventarier -29 625 -34 249

IT-tjänster, programvaror och datorhyra -200 043 -185 107

Konsultarvoden -146 568 -105 150

Medlemsavgifter, NNS och Pacta -55 620 -56 024

Kostnader revision -93 900 -78 100

Övriga kostnader -195 403 -376 004

Summa övriga driftskostnader -721 159 -834 634

Not 6 Kostnader för personal
Arovden till ledamöter -249 356 -347 744

Lön tjänstermän -2 631 974 -2 290 033

Pensions- övriga gruppförsäkringar -302 624 -344 991

Kompetensutveckling -56 327 -54 938

Förändring av semesterlöneskuld -74 070 -48 802

Arbetsgivaravgifter -802 243 -813 751

Övr personalkost, förmåner, representation -25 540 -33 144

Summa kostnader för personal -4 142 134 -3 933 403

Not 7 Finanseilla kostnader och intäkter
Realiserade vinster Nordea kortränta 163 425 223 126

Orealiserade förluster  Nordea kortränta -104 806 -215 474

Räntekostnader skattekonto -53

Summa övr finansiella kostnader och intäkter 58 566 7 652

Not 8 Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 353 832 353 832

Ack avskrivningar inventarier -343 265 -325 228

Summa materiella anläggningstillgångar 10 567 28 604

Not 9 Övriga kortfristiga fordringar
Momsfordran 72 223 81 197

Skattekontoarknadsvärde 0 129 024

Summa övriga kortfristiga fordringar 72 223 210 221

Not 10 Kortfristiga placeringar
Nordea Institiutionell kortränta 7 803 887 11 745 268

Summa kortfristiga placeringar 7 803 887 11 745 268

Not 11 Kassa och bank
Plusgirokonto 3 544 684 1 285 117

Summa kassa och bank 3 544 684 1 285 117

Not 12 Övriga kortfristiga skulder
Personalens källskatt 85 922 75 517

Avräkning särskild löneskatt på pensioner 121 768 142 191

Upplupna arbetsgivaravgifter 83 879 74 459

Summa övriga kortfristiga skulder 291 569 292 167

Not 13 Interimsskulder
Upplupna semesterlöner 250 194 176 124

Beräknad uppl soc avg semesterskuld 78 611 55 338

Övr upplupna kostnader/förutbet intäkter 46 000 59 171

Summa interimsskulder 374 805 290 633
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DRIFTSREDOVISNING
Driftsredovisning (belopp i TSEK) Budget 

2020
Utfall
2020

Diff mot budget 
2020

Intäkter

Medlemsavgifter 22 000 22 000 0

Administrativa kostnader

Styrelse -1 000 -313 687

Kansli och kringkostnader -4 200 -3 969 231

Kostnader samverkansinsatser

Individanpassade

Jobbcentrum -1 968 -1607 361

Individstöd i samverkan -1 400 -1323 77

Framsteget -2 840 -2675 165

En väg in - flera vägar ut -1 700 -1524 176

Ung Intro -1 776 -2268 -492

Bryggan -1 550 -1550 0

Växtverket -2 140 -2140 0

Ungdomscoach -600 -302 298

Extratjänster -114 -96 18

Strukturanpassade

Lokussamordnare -135 -105 30

REKO -592 -592 0

Lokussamordnare -360 -322 38

Implementering rutin flerpartsmöten -1 050 -890 160

Nya vägar för samverkan -242 -242

RegExPro -55 -55

Kartläggning av sjukskrivna utan SGI -200 -200

Progressionsteam SFI -676 -676 0

Samverkan Gottsunda -333 -333 0

Språkstödledare -721 -721 0

IPS -250 -205 45

Samordnare och partsamordnare -313 -168 145

Övriga samverkansinsatser

Ekonom projektstöd -370 -365 5

Verksamhetsutvecklare -443 -354 89

Kompetenshöjande insatser -150 -65 85

TOTALT 2020 -2 681 -1 060 1 442
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2015-10-21              
          Revisorerna 
 

 

 
 
 
 
Till    

Samordningsförbundet Uppsala län 
Fullmäktige i medlemskommunerna  
Fullmäktige, Region Uppsala 
Försäkringskassan 
Arbetsförmedlingen   

 

 

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2020 

 
Samordningsförbundet Uppsala län  
Organisationsnummer 222000-2576 
 
 
 
Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i 
Samordningsförbundet Uppsala län, org nr 222000-2576, för verksamhetsåret 2020. 
 
Styrelsens ansvar för årsredovisningen och förvaltningen 

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut 

och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen 

upprättar en årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns 

en tillräcklig intern kontroll i verksamhet och räkenskaper.  

 

Vårt ansvar 

Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande 

bild och om den interna kontrollen som styrelsen bedömer är nödvändig för att 

upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter.  

Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, 

förbundsordningen, god revisionssed samt revisionsreglementet. Granskning enligt 

god revisionssed innebär för den auktoriserade revisorn att han eller hon utfört 

revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. 

Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt 

planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte 

innehåller väsentliga felaktigheter. *) 
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2015-10-21  
Revisorerna 

Uttalanden 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet i Uppsala län har 

bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen 

har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och 

god redovisningssed.  

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är  

förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.  

Uppsala den 26 mars 2021 

_____________________________ ___________________________ 
Cecilia Forss Knut Rexed 
Utsedd av Region Uppsala  Utsedd av Region Uppsala 

Bilaga: De sakkunnigas rapport 

*) Vår granskning av årsredovisningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta 

underlag om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka 

åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 

felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är 

relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i 

syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 

omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets 

interna kontroll. Granskningen innefattar också en utvärdering av 

ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 

styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 

presentationen i årsredovisningen.  
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Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala 
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade 
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är 
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar 

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets 
innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att 
använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. 
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Cecilia Wallgren Forss
Godkänd revisor
Serienummer: 19480908xxxx
IP: 78.73.xxx.xxx
2021-03-26 14:44:29Z

KNUT REXED
Godkänd revisor
Serienummer: 19450816xxxx
IP: 88.129.xxx.xxx
2021-03-27 13:41:32Z
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Inledning
Vi har på uppdrag av Försäkringskassan genomfört en 

revision av Samordningsförbundet Uppsala län för 

räkenskapsåret 2020.

Revisionen har utförts enligt god revisionssed i Sverige 

samt med beaktande av de regler om revision som 

finns i lag om finansiell samordning vid rehabiliterings-

insatser [2003:1210]. Denna lag föreskriver att 

revisionen ska utföras enligt vad som föreskrivs i 

kommunallagen [2017:725] (KL). I KL 12:1 fastslås att 

revisionen ska utföras enligt god revisionssed.

Auktoriserade revisorer är enligt revisorslagen skyldiga 

att iakttaga god revisorssed och god revisionssed vilket 

ställer krav på hur revisionen utförs och dokumenteras. 

Som medlem i FAR har den auktoriserade revisorn 

även att efterleva FAR:s etiska regler.

Syftet med revisionen är att granska årsredovisningen 

och styrelsens förvaltning för samordningsförbundet.  

Revisorn ska även bedöma om styrelsen i 

samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har 

varit tillräcklig samt att resultatet enligt 

årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål 

och verksamhetsmål som är uppställda. 
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Revisionsinriktning
Redovisningen

Vi har gjort en risk- och väsentlighetsanalys över 

samordningsförbundet vilken har utmynnat i att 

följande poster är väsentliga:

• Verksamhetens intäkter

• Verksamhetens kostnader

• Kassa och bank och kortfristiga placeringar

• Kortfristiga skulder

Till följd av verksamhetens natur och omfattning har vi 

valt att substansgranska samtliga poster som listats 

ovan.

Förvaltningsberättelsen

Lagen om kommunal bokföring och redovisning 

reglerar vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. 

Rådet för kommunal Redovisning (RKR) har också i sin 

rekommendation R 15 normerat vad som ska ingå i 

förvaltningsberättelsen. Vi har granskat huruvida 

förvaltningsberättelsen i årsredovisningen uppfyller 

dessa regler.

Förvaltning

Vår granskning av förbundets förvaltning har inriktats 
mot följande områden:

• Granskning av förbundets interna kontroll 
baserad i en risk- och väsentlighetsanalys

• Granskning av efterlevnad av lagar och 
förbundsordning

• Granskning av att verksamhetsplan och budget 
upprättats och godkänts av förbundsstyrelsen

• Granskning av att väsentliga styrelsebeslut har 
genomförts. 
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Revisionsinriktning
God ekonomisk hushållning

Samordningsförbund ska ha en god ekonomisk 

hushållning i sin verksamhet. Förbundsstyrelsen ska 

besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för 

förbundet. 

Vi har granskat i vilken mån förbundet efterlever 

kraven på god ekonomisk hushållning.

Intern kontroll

Inom ramen för vår revision har vi granskat delar av 
förbundets interna kontroll med fokus på rutiner och 
system för kostnadsbokföring, betalningar, attesträtter, 

bokslutsprocessen samt behörigheter till väsentliga IT-

system.
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Väsentliga iakttagelser från granskningen
Intern kontroll och processer

• Vi har granskat inköpsprocessen och tagit del av

attestordning och genom stickprov verifierat att

inköp och rekvisitioner har blivit attesterade av

behörig person.

• Vi har granskat löneprocessen och genom stickprov

verifierat att tidrapporter och lönekörningar har blivit

attesterade av behörig person.

• Vi har verifierat att det för samtliga utbetalningar

från banken krävs dualitet.

• Genom intervju och granskning av verifikat har vi
verifierat att bokslutsprocessen och den löpande

redovisningen håller en tillfredställande kvalitet.

Årsredovisningen

• Årsredovisningen bedöms uppfylla kraven enligt

lagen om kommunal bokföring och redovisning.
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Väsentliga iakttagelser från granskningen forts
Balanskrav

• Balanskravsavstämningen i förvaltningsberättelsen
redogör för att förbundets överskott från tidigare år
minskar vilket är i linje med beslut samt att det inte
finns något krav på återbetalning till medlemmarna.

Vår bedömning är att denna avstämning är
tillfredställande och transparent. Därmed föranleder
avsaknaden av redogörelsen av hur återställande av
tidigare underskott ska ske inte någon avvikelse i
denna rapport.

Förvaltning

• Vi har som en del av granskningen av

räkenskapsåret 2020 granskat styrelsens

förvaltning, utöver granskning av intern kontroll,

genom läsning av styrelseprotokoll, granskning

gällande betalning av skatter och avgifter, läsning av

styrande dokument samt granskning av förbundets

försäkringsskydd. Enligt vår uppfattning har

förvaltningen varit tillfredställande under året.

God ekonomisk hushållning

• Förbundet ska sträva efter att använda tilldelade

medel från medlemmarna till ändamålsenlig

verksamhet med effektivt resursutnyttjande som

grundläggande princip. Vår granskning visar inte på

några avsteg från denna grundläggande princip

under 2020.
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Slutsatser
Baserat på den genomförda granskningen bedömer vi 
sammantaget att räkenskaperna i allt väsentligt är 

rättvisande, att den interna kontrollen varit tillräcklig, att 

resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 

finansiella och verksamhetsmässiga mål som är 

uppställda enligt förbundsordningen och 

verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har 

upprättats i enlighet med god redovisningssed och lag 

om kommunal bokföring och redovisning.

Uppsala den 26 mars 2021

KPMG
Patrik Sandberg

Auktoriserad revisor 
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Samordningsförbundets revisorer har granskat förbundets verksamhet och årsredovisning 
för 2020 och tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-26 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 114 Dnr 2021/00116 

Informationsärende, inspektion av 
överförmyndarnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar informationen.

Kommunstyrelsens beslut 

2. Kommunstyrelsen noterar informationen

Sammanfattning 

Under 2020 genomförde Länsstyrelsen en digital inspektion av 

överförmyndarnämnden i Uppsala län. Överförmyndarnämnden har 

behandlat inspektionsrapporten och överförmyndarförvaltningens förslag till 

åtgärder med anledning av inspektionen. Beslut samt rapport och åtgärder 

redovisas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2021-04-12 § 98 

Tjänsteskrivelse 

Protokoll från överförmyndarnämnden 

Åtgärdsrapport 2020 

Länsstyrelsens rapport 2020 

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 

arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Ärende 16



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2021-03-02 KS 2021/00116 nr 100156 

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

Informationsärende, inspektion av överförmyndarnämnden 

Förslag till beslut till kommunfullmäktige  

1. Kommunfullmäktige noterar informationen.

Förslag till beslut till kommunstyrelsen 

2. Kommunstyrelsen noterar informationen

Sammanfattning 

Under 2020 genomförde Länsstyrelsen en digital inspektion av 

överförmyndarnämnden i Uppsala län. Överförmyndarnämnden har 

behandlat inspektionsrapporten och överförmyndarförvaltningens förslag till 

åtgärder med anledning av inspektionen. Beslut samt rapport och åtgärder 

redovisas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Barnperspektivet 

Inte aktuellt 

Näringslivsperspektivet 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Protokoll från överförmyndarnämnden

– Åtgärdsrapport 2020

– Länsstyrelsens rapport 2020

__________ 

Beslut skickas till 

Överförmyndarnämnden i Uppsala län 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-12 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 98 Dnr 2021/00116 

Informationsärende, inspektion av 
överförmyndarnämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar informationen.

Förslag till beslut till kommunstyrelsen 

2. Kommunstyrelsen noterar informationen

Sammanfattning 

Under 2020 genomförde Länsstyrelsen en digital inspektion av 

överförmyndarnämnden i Uppsala län. Överförmyndarnämnden har 

behandlat inspektionsrapporten och överförmyndarförvaltningens förslag till 

åtgärder med anledning av inspektionen. Beslut samt rapport och åtgärder 

redovisas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Protokoll från överförmyndarnämnden 

Åtgärdsrapport 2020 

Länsstyrelsens rapport 2020   

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 

förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 





Åtgärdsrapport gällande aktgranskning med kritik 

Inledning 

Länsstyrelsen använder sig av en kritiktrappa på fem nivåer vid utförandet av sin granskning. 

Kritiknivåerna används som ett stöd för att få en enhetlig, kvalitativ och effektiv tillsyn. 

Lämplig nivå bedöms utifrån varje enskilt fall men det finns vissa riktlinjer som kan påvisa att 

en viss nivå är aktuell. Kritiknivåerna som används är följande: 

• Ansökan om entledigande – Länsstyrelsen ansöker hos tingsrätt om

överförmyndarnämndens entledigande när omständigheterna är sådana att det inte

räcker med allvarlig kritik

• Allvarlig kritik – Om bristen kan eller har orsakat rättsförluster, stora ekonomiska

förluster eller om beslut fattats utan stöd i lag.

• Kritik – Bland annat beslut i strid med lag, långsam handläggning eller bristfällig

tillsyn.

• Viss kritik – Brister där det finns förmildrande omständigheter.

• Ingen kritik – Övriga påpekanden som inte regleras i lag utan följer av praxis.

Länsstyrelsen gör först en bedömning av om bristen är kritikvärdig och därefter gör de en 

bedömning av vilken nivå kritiken ska ligga på. Kritiken kan höjas en nivå om det till 

exempel är en återkommande brist, om det bygger på bristfälliga rutiner/avsaknad av rutiner 

eller omständigheterna i det enskilda ärendet är allvarliga. Den sammantagna kritiknivån kan 

höjas om det på helheten finns ett flertal brister som föranleder detta. Kritiken kan sänkas en 

nivå om det till exempel finns bra rutiner och bristen är ett uppenbart misstag i ett enskilt 

ärende.  

Uppföljning av föregående rapport 

I rapporten från föregående inspektion riktade Länsstyrelsen kritik mot nämndens 

handläggning på följande punkter.  

• Bristfälliga rutiner rörande arvodesbeslut till ”professionella” ställföreträdare.

• Bristfällig bevakning av årsräkningar i ett förmynderskap.

• Långsam handläggning av ansökan om byte av god man i ett ärende.

Länsstyrelsen riktade kritik mot nämndens rutin för arvode till s.k. professionella 

ställföreträdare. Som en del av inspektionen 2020 begärde Länsstyrelsen in och granskade den 

nya rutin för timarvodering som från och med den 1 januari 2021 ersätter den tidigare 

modellen för arvode. Länsstyrelsen hade inga synpunkter på den nya rutinen och såg positivt 

på att nämnden vidtagit åtgärder för att ändra den bristfälliga rutinen. Övriga två punkter 

följdes inte upp särskilt, men bristande bevakning av att årsräkningar lämnas in återkom som 

en punkt för kritik i inspektionen 2020. 



Bristfällig bevakning av årsräkningar 

Vid inspektionen under 2020 begärde Länsstyrelsen in dagboksblad avseende fyra akter där 

årsräkningen för 2018 inte granskats förrän i början av 2020. I två av akterna saknas också 

notering om att redovisningshandlingarna skickats till behörig person efter avslut. 

Anledningen till att årsräkningarna granskats sent är för att de inte kommit med i nämndens 

årsräkningsutskick som också styr vilka akter som får påminnelse och viteserinran vid 

utebliven inlämning. Detta upptäcktes vid en registervård som utfördes under slutet av 2019. 

Nämnden har vid upptäckten begärt in utebliven redovisning och granskat den snarast möjligt 

efter ankomst. 

Länsstyrelsen framhåller vikten av att förteckningar, årsräkningar och sluträkningar kommer 

in i tid och att nämnden vidtar åtgärder för att säkerställa detta. Länsstyrelsen har med 

anledning av detta riktat kritik mot nämndens agerande. 

Överförmyndarnämnden har med anledning av kritiken sett över rutinerna kring registrering 

av redovisningsskyldighet och noterat att akterna hade rätt registrering avseende 

redovisningsskyldigheten men eventuellt varit registrerade som fel ärendetyp. Samtliga gäller 

akter som övergått från att gälla god man för ensamkommande barn till att vara särskilt 

förordnade vårdnadshavare. Nämnden hade inte kännedom om att detta påverkade listorna 

som dras ut i samband med anmodan om årsräkning. Förvaltningens medarbetare har fått 

information om kritiken och ombetts vara särskilt noggranna vid registrering av dessa 

ärenden. Nämnden genomför i dagsläget regelbunden registervård av olika typer av ärenden. 

Arvskifte i förmyndarskap 

Länsstyrelsen har i sin inspektion 2020 noterat ett arvskifte där handläggningen dragit ut på 

tiden längre än normalt. I början av 2019 framgick av årsräkningarna för två barn att det 

inkommit en ospecificerad summa på barnens konton. Ursprunget till inkomsten utredes inte 

närmare av handläggare som granskade årsräkningarna. Det visade sig senare att barnen fått 

in ett arv efter sin mormor och att arvskiftet redan ägt rum samt en bostadsförsäljning i 

dödsboet. Under processen har nämnden vid flera tillfällen fått byta god man och, enligt 

nämnden, saknat relevanta handlingar för att kunna besluta i ärendet. Beslut om samtycke till 

arvskifte och bostadsförsäljning i dödsboet fattades under sommaren 2020. 

Länsstyrelsen riktar kritik mot nämndens passivitet efter att det noterats i årsräkningarna i 

början av 2019 att det inkommit en större summa pengar. Länsstyrelsen riktar också kritik 

mot att ärendet dragit ut på tiden trots att det funnits underlag för både arvskiftet och 

bostadsförsäljningen. 

Nämnden har haft inställningen att beslut om samtycke inte kan fattas utan att god man 

lämnat in en ansökan om detsamma. Nämnden noterar att Länsstyrelsen har inställningen att 

detta borde ha frångåtts för att ärendet skulle kunna avgöras inom rimlig tid. Nämnden tar 

numera hänsyn till detta vid ärenden där handläggningen riskerar att dra ut på tiden. 



Avseende den passivitet som varit aktuell efter att arvet redovisats i årsräkningarna för barnen 

har nämnden påtalat för hela arbetsgruppen vikten av att detta följs upp. Nämndens rutin är 

sedan länge att arv, eller andra ospecificerade summor, ska följas upp och det är även en del 

av introduktionen för nyanställda. 

Hantering av överklagande 

Länsstyrelsen har gett nämnden kritik med anledning av att en överklagan av ett beslut som 

fattats av nämnden att ”uppdra åt förvaltningen att rekrytera en ny ställföreträdare” inte 

skickats vidare till tingsrätten. Istället har det skickats ett brev till den som klagat om att 

ärendet inte är överklagbart. Nämndens rutin är att när en överklagan kommer in ska det 

endast göras en rättidsprövning och att överklagan sedan ska skickas till tingsrätten. Nämnden 

har inte heller någon brevmall med den aktuella texten. Förvaltningens medarbetare har 

informerats om kritiken och det har påtalats vikten av överklaganden skickas till tingsrätten 

utan bedömning av annat än om den inkommit i rätt tid.  
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Datum
2020-12-15

Beteckning
203-20045-2020

Enheten för tillsyn
Lotta Reimers

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00 stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Rapport från digital inspektion under år 2020 av 
Överförmyndarnämnden för Uppsala län

Sammanfattning
Länsstyrelsen i Stockholms län riktar kritik mot Överförmyndarnämnden för 
Uppsala län (nämnden) på följande punkter:

- Bristfällig bevakning av att årsräkningar lämnas in.
- Bristfällig hantering av ett arvskifte i ett förmynderskap.
- Bristfällig hantering av ett överklagande.

Inledning
På grund av situationen med Covid-19 har Länsstyrelsen genomfört inspektionen 
digitalt och utan något platsbesök på nämndens kansli. 

Inspektionen genomfördes genom att vi inledningsvis granskade nämndens 
register över aktiva akter. Därefter, utifrån denna granskning, begärde vi 
dagboksblad från 23 akter. Efter att vi granskat dagboksbladen begärde vi in 
handlingar från 10 av akterna, för vidare granskning. Se bilaga för vilka akter som 
granskades.

Länsstyrelsen vill betona att urvalet av akter och handlingar för granskning gjorts 
med utgångspunkt i riktad granskning, i syfte att hitta avvikelser. Det har därför 
inte skett ett slumpvis urval. 

Ett digitalt sammanträde hölls den 6 oktober 2020 och där deltog nämndens 
ordförande Bertil Brunn och från nämndens kansli Susanna Sandström, Kristina 
Lindgren, Suparna Das och Gisela Miller samt från Länsstyrelsen Lotta Reimers 
och Lisa Wellenius. 

Om Länsstyrelsen funnit anledning att kommentera nämndens handläggning tas 
det upp i rapporten.

Uppföljning av föregående rapport
I rapporten från föregående inspektion (dnr 29588-2019) riktade Länsstyrelsen 
kritik mot nämndens handläggning på följande punkter.

- Bristfälliga rutiner rörande arvodesbeslut till ”professionella”
ställföreträdare.

- Bristfällig bevakning av årsräkningar i ett förmynderskap.
- Långsam handläggning av ansökan om byte av god man i ett ärende.
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Länsstyrelsen riktade kritik mot nämndens rutin för arvode till s.k. professionella 
ställföreträdare. Som en del av nuvarande inspektion begärde vi in och granskade 
den nya rutin för timarvodering som från och med den 1 januari 2021 ersätter den 
tidigare modellen för arvode. 
Nämnden informerade på sammanträdet om att de ställföreträdare som är aktuella 
för denna arvoderingsmodell har kontaktats och uppgett att de tycker det är bra. 
Det framgår av ärendehanteringssystemet vilka ställföreträdare som omfattas. Vi 
har inga synpunkter på den nya rutinen och ser positivt på att nämnden vidtagit 
åtgärder för att ändra den bristfälliga rutinen. 
Övriga två punkter följdes inte upp särskilt, men bristande bevakning av att 
årsräkningar lämnas in tas upp i rapporten. 

Aktgranskning med kritik
Bristfällig bevakning av årsräkningar

Sammanfattning
Inför inspektionen ombads nämnden att redogöra för sina handläggningstider 
avseende granskning av årsräkningar för år 2018. Nämnden svarade att 98,75 % 
av årsräkningarna var granskade per den 1 oktober 2019 och att samtliga 
årsräkningar utom fyra var granskade per den 31 december 2019. Den sista 
årsräkningen var färdiggranskad den 14 februari 2020.

Länsstyrelsen bad att få granska dagboksbladen för dessa fyra akter och noterade 
följande vad gäller granskningen av årsräkningar.

9710 förmynderskap (särskilt förordnad vårdnadshavare)
Förmyndaren blev förordnad i november 2017 och gav in en förteckning över 
barnets tillgångar. Den granskades utan anmärkning den 24 november 2017. 
Därefter, och fram till den 10 juni 2019, finns inga åtgärder registrerade i 
dagboken. Första anmodan om att ge in årsräkning avseende år 2017 och 2018 
skickades ut i december 2019. Årsräkningarna inkom i januari 2020 och 
granskades utan anmärkning i februari 2020.

10280 förmynderskap (särskilt förordnad vårdnadshavare)
Förmyndaren blev förordnad i augusti 2018 och gav in en förteckning över 
barnets tillgångar. Barnet blev myndigt i september 2019 och nämnden begärde in 
en sluträkning som gavs in i december 2019. En anmodan om att ge in 
årsräkningen avseende år 2018 skickades ut i oktober 2019 och gavs in i januari 
2020. Båda räkningarna granskades utan anmärkning i januari 2020. När 
dagboksbladet är utskrivet, den 15 maj 2020 saknades notering om att 
redovisningshandlingarna hade överlämnats till barnet. 

11446 förmynderskap (särskilt förordnad vårdnadshavare)
Förmyndaren blev förordnad i december 2018. Förteckningen över barnets 
tillgångar är granskad utan anmärkning den 15 februari 2019. Nämnden begärde 
därefter inte in någon årsräkning för år 2018. Nästa anteckning i dagboksbladet är 
från den 11 november 2019 angående att barnet är myndigt och att nämnden 
begärde in en sluträkning som gavs in i december 2019. En anmodan om att ge in 
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årsräkningen skickades ut i december 2019 och gavs in i januari 2020. Båda 
räkningarna granskades utan anmärkning i januari 2020. När dagboksbladet är 
utskrivet, den 15 maj 2020 saknades notering om att redovisningshandlingarna 
hade överlämnats till barnet. 

13263 godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB
Ett byte av god man beslutades i november 2017 och den nye gode mannen fick 
redovisningshandlingarna i februari 2018. Nästa anteckning i dagboksbladet är 
från december 2019 angående ett klagomål på gode mannen. En anmodan om att 
ge in årsräkningen för år 2017 och 2018 skickades ut i december 2019 och gavs in 
i januari 2020. Båda räkningarna är granskade utan anmärkning i januari 2020.

Vid sammanträdet framförde nämnden följande. De upptäckte dessa ärenden när 
de drog ut en lista på årsräkningar som inte kommit in. Det visade sig att de var 
rätt registrerade men att de ändå inte hade kommit med på listorna tidigare. De har 
försökt ändra rutinen särskilt vad gäller särskilt förordnade vårdnadshavare så att 
det inte ska hända igen. 

Efter sammanträdet har nämnden tillagt följande. Akt 9710 och 10280 hade en 
felaktig inställning i ärendehanteringssystemet avseende redovisningssätt. 
Systemet hade därför inte hämtat upp ärendena i samband med årsräknings-
utskick. I samband med en fullständig registervård i december 2019, avseende 
samtliga ärenden med ensamkommande barn och samtliga ärenden med särskilt 
förordnad vårdnadshavare, upptäcktes dessa felregistreringar och att årsräkningar 
därför inte inkommit. Begäran om årsräkning skickades då ut och hanterades 
därefter. 

Länsstyrelsens bedömning
En förordnad ställföreträdare är skyldiga att inge förteckning i samband med att 
de förordnas, årsräkningar varje år och sluträkning till överförmyndaren (se 14 
kap. 1, 15 och 18 §§ föräldrabalken, FB). För att en ställföreträdare ska kunna 
lämna in en års- eller sluträkning i förenklad form, eller inte alls, måste 
överförmyndaren fatta ett sådant beslut (se 14 kap. 19 § FB). I överförmyndarens 
tillsyn ingår att bevaka att redovisning inkommer och att vidta åtgärder då det 
brister, genom att t.ex. förelägga med vite (se 16 kap. 13 § FB).

Länsstyrelsen vill framhålla vikten av att förteckningar, årsräkningar och 
sluträkningar kommer in i tid och att nämnden vidtar åtgärder för att säkerställa 
detta. Det är viktigt att överförmyndaren är aktiv i detta arbete, om redovisning 
inte kommer in i tid kan det vara ett tecken på att ställföreträdaren inte sköter sitt 
uppdrag. JO har angående årsräkningar (årsräkningar ska inkomma före 1 mars 
varje år) uttalat att en påminnelse bör gå ut någon vecka in i mars månad och att 
ställföreträdaren i tillämpliga fall normalt bör få ett vitesföreläggande i god tid 
före sommaren (se JO:s beslut den 15 augusti 2012 med dnr 2971-2011). 

Vad gäller överlämnande av redovisningshandlingar vill Länsstyrelsen framföra 
följande. Enligt 16 kap. 8 § FB ska överförmyndaren sedan denne har granskat 
förmyndarens, gode mannens eller förvaltarens sluträkning, lämna över 
sluträkningen samt de förteckningar, årsräkningar och handlingar enligt 15 kap. 3 
och 8 §§ som förvaras hos överförmyndaren till den som är behörig att ta emot 



4 (14)

redovisning för förvaltningen. Det kan röra sig om en ny ställföreträdare efter ett 
byte eller ett barn som blivit myndigt. Om handlingar har lämnats till en ny 
ställföreträdare, ska denne inom två månader därefter återlämna handlingarna. 
Överförmyndaren ska skriftligen upplysa ställföreträdaren om detta när 
handlingarna lämnas ut. 

Länsstyrelsen är kritisk mot nämndens bristfälliga hantering av dessa ärenden.

Arvskifte i förmynderskap

Sammanfattning
Vid granskningen av dagboken och utvalda handlingar i akt 7682 angående ett 
förmynderskap noterades följande. Ärendet har rört två barn, varav ett blev 
myndigt under år 2020. Barnen har sedan år 2013 en särskilt förordnad 
vårdnadshavare som är en släkting till barnen. Barnens mormor avled i början av 
2018 och både barnen och den förordnade förmyndaren var delägare i dödsboet. I 
april 2018 beslutade därför nämnden att utse en god man enligt 11 kap. 2 § FB.
Den förordnade förmyndaren gav i februari 2019 in en årsräkning som granskades 
utan anmärkning i april 2019. I årsräkningen har förmyndaren redovisat en 
inkomst om ca 71 000 kr under ”övrigt” och hänvisat till en bilaga som 
Länsstyrelsen inte tagit del av. Nämnden har antecknat ”KU” bredvid posten. 
En bouppteckning gavs in i april 2019. I samband därmed informerade gode 
mannen i ett samtal med nämnden att arvskiftet är klart. Nämnden bad om 
underlag och en ansökan om samtycke. 
I maj 2019 gav förmyndaren in en ansökan om tillstånd att ta ut pengar för att 
betala advokatkostnader i samband med arvskiftet. Nämnden frågade 
förmyndaren varför kostnaden inte regleras i dödsboet när skiftet ännu inte är 
klart. Förmyndaren uppgav att boet skiftades i december 2018 och att arvet finns 
redovisat i årsräkningen för år 2018. Gode mannen ringde vid samma tidpunkt 
och undrade om värderingen av bostadsrätten som sålts är tillräcklig.
Gode mannen gav den 28 maj 2019 in en ansökan om samtycke till arvskiftet, 
men utan underlag. En vidimerad kopia av arvskiftet gavs in den 11 juni 2019. 
Enligt arvskiftet ska barnens förmyndare tillskiftas bostadsrätten, mot att övriga 
delägare tillskiftas likvida medel. Det framgår inte att bostadsrätten hade sålts. 
Arvskiftet är daterat den 6 september 2018 och är undertecknat av samtliga 
dödsbodelägare utom gode mannen, den 12 oktober 2018. Gode mannens 
underskrift är daterad den 16 oktober 2018. 
I oktober 2019 fick nämnden, efter egen begäran, in underlag för försäljningen av 
bostadsrätten från mäklaren. Av handlingen framgår att försäljningen ägde rum 
den 13 oktober 2018. Som säljare står den avlidna, inte hennes dödsbo. Kontraktet 
är underskrivet av en representant för hela dödsboet, genom fullmakt. Gode 
mannen har skrivit en fullmakt ”för [den avlidna]” till denna person och har själv 
inte undertecknat köpekontraktet. 
Den 18 maj 2019 begärde gode mannen sig entledigad. Gode mannen gav den 27 
juni 2019 in en ny ansökan om samtycke till arvskiftet. Den 28 juni 2019 
beslutade nämnden att entlediga gode mannen. I juli 2019 skrev nämnden till 
förmyndaren om bytet och om försäljningen av bostadsrätten. Förmyndaren 
ifrågasatte då att en ny god man behövs, eftersom bostadsrätten är såld, dödsboet 
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skiftat och barnen har fått sina pengar. Nämnden svarade att de måste besluta om 
samtycke. 
Den 25 oktober 2019 beslutade nämnden att förordna en ny god man och begärde 
att hen ska ge in ansökan om samtycke till försäljningen av bostadsrätten och 
arvskiftet. Nämnden ville även att hen ska ge in underlaget. Gode mannen 
framförde i januari 2020 att hen inte vill ge in en sådan ansökan eftersom hen inte 
vet vad hen ansöker om och att hen inte får underlag från förmyndaren. Gode 
mannen lämnade trots detta in en ansökan vad gäller samtycke till försäljning av 
bostadsrätten avseende ett av barnen. Nämnden bad hen att ge in underlag och att 
ge in en ansökan avseende även det andra barnet. I mars 2020 beslutade nämnden 
att gode mannen ska bytas ut och att en ny god man ska rekryteras. I maj 2020 
beslutade nämnden att förordna en ny god man. Ansökan om samtycke för båda 
barnen och båda frågorna inkom den 16 juni 2020. Den 30 juni 2020 beslutade 
nämnden att samtycka till försäljningen och arvskiftet för båda barnen. Gode 
mannen entledigades den 15 juli 2020. 
Nämnden uppgav vid sammanträdet att de förordnade ny god man för att få in ett 
samtycke när ärendet var komplett. Det var ett komplicerat ärende som drog ut på 
tiden delvis på grund av förmyndaren. 

Länsstyrelsens bedömning

Granskningen av årsräkningen
Enligt 16 kap. 1 § FB ska överförmyndaren utöva tillsyn över ställföreträdares 
verksamhet och särskilt se till att den enskildes tillgångar i skälig omfattning 
används för hens nytta och att tillgångarna i övrigt är placerade så att tillräcklig 
trygghet finns för deras bestånd och så att de ger skälig avkastning.

Det är överförmyndarens uppgift att granska en ställföreträdares verksamhet med 
ledning av den redovisning angående förvaltningen som lämnas (se 16 kap. 3 § 
FB). Granskningen är en av överförmyndarens viktigaste redskap att utöva sin 
tillsyn av ställföreträdaren. Det är därför av största vikt att överförmyndaren 
reagerar på sådan information som lämnas i årsräkningen som kräver vidare 
åtgärd. I förevarande ärende framgick att barnen fått en inkomst som inte 
specificerats var den kom ifrån. Det framgår inte av handlingarna i akten om 
nämnden förstod att det vara ett arv vid granskningen, men nämnden borde ha 
utrett frågan och reagerat på att ett arv där de inte samtyckt redan hade utbetalats. 
Det framgår inte av akten att nämnden vidtog några åtgärder eller ställde några 
frågor till ställföreträdaren med anledning av årsräkningen. 

Samtycke till arvskiftet och försäljningen i efterhand
Enligt 20 kap. 4 § FB får överförmyndarens samtycke till åtgärd beträffande en 
enskilds egendom endast begäras av ställföreträdaren. Beslutet får bara överklagas 
av ställföreträdaren. 
Den huvudsakliga innebörden av denna bestämmelse är att ingen annan än 
ställföreträdaren har rätt att ansöka om dylikt samtycke. En mäklare eller en 
anhörig får t ex inte ansöka. 
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Frågan som uppstår i det aktuella ärendet är om bestämmelsen i 20 kap. 4 § FB 
också innebär att överförmyndaren inte får samtycka till en åtgärd utan en aktuell 
begäran om samtycke från den nuvarande ställföreträdaren. 
Länsstyrelsen anser att överförmyndaren både kan och bör besluta om samtycke i 
efterhand till en åtgärd som redan har genomförts, som i detta fall, ett redan skiftat 
dödsbo och en redan såld fastighet. Även när alla transaktioner är genomförda så 
kräver åtgärderna ett samtycke från överförmyndaren för att bli giltigt, annars kan 
avtalet vara svävande. Om överförmyndaren anser att de har det underlag som 
krävs för att kunna fatta beslutet; värdering, arvskifte, yttranden, underskrifter etc, 
så kan, enligt Länsstyrelsens mening, ett beslut om samtycke fattas, även när den 
ställföreträdare som skrivit under handlingarna och ansökt om samtycke har 
entledigats. 
Dock är det så att om ställföreträdaren som skrivit under handlingarna inte längre 
innehar uppdraget så kan det finnas skäl för överförmyndaren att utse en god man 
som får granska att ett arvskifte eller försäljning gått rätt till och att den enskildes 
rätt har tillvaratagits, eller om det finns anledning att ifrågasätta giltigheten eller 
lämpligheten av åtgärderna. Länsstyrelsen bedömer dock att det inte finns skäl att 
tillsätta ny god man enbart för att denne ska ge in ytterligare en ansökan, utan att 
själv vidta några åtgärder. 
Det är också lämpligt att inhämta den nuvarande gode mannens inställning till en 
tidigare ingiven ansökan om samtycke. Om den nuvarande gode mannen inte står 
bakom denna, så kan hen återta ansökan.
Handläggningstiden
Sammantaget tog det ett år och 9 månader från det att arvskiftet var klart till dess 
att nämnden beslutade om samtycke. Åtminstone vid granskningen av 
årsräkningen i april 2019, sex månader efter arvskiftet, borde nämnden ha vidtagit 
åtgärder för att komma till rätta med att gode mannen inte ansökt om samtycke i 
samband med att dödsboet skiftades. Handläggningen präglas i denna del av 
passivitet. Arvskiftet gavs in juni 2019 och nämnden tog själva in underlaget 
angående försäljningen av bostadsrätten i september 2019. Trots att det därmed 
fanns ett underlag för nämnden för att fatta beslut, dröjde det ytterligare 10 
månader innan beslut om samtycke fattades. Detta hade till följd av att ett av 
barnen hann bli myndiga. 

Länsstyrelsen anser att nämnden tidigare borde ha agerat gentemot gode mannens 
bristfälliga hantering av arvskiftet. Istället entledigades hen på grund av en egen 
ansökan, innan en ny fanns på plats att ta över uppdraget. Mot bakgrund av hur 
arvskiftet gick till kunde det ha funnits skäl att omedelbart granska hur den 
tidigare gode mannen och förmyndaren skötte sina uppdrag. Istället fokuserade 
nämnden helt på att få in en ny ansökan om samtycke, utan att begära att gode 
mannen gör egen utredning. 

Sammantaget är Länsstyrelsen kritisk till nämndens handläggning av ärendet. 

Hantering av överklagande
Sammanfattning
Vid granskningen av dagboksbladet och utvalda handlingar för akt 19979 
angående ett godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB noterades följande.
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Ett beslut om att byta god man fattades först den 23 mars 2020 och slutligen i den 
23 maj 2020 (se vidare om denna rutin under rubriken Rutin för beslut om byte av 
ställföreträdare). Den före detta gode mannen gav den 6 april 2020 in ett 
överklagande av beslutet från den 23 mars. Nämnden besvarade överklagandet 
och skrev att beslutet inte är överklagbart och att gode mannen får avvakta det 
slutliga beslutet. Överklagandet har inte överlämnats till domstolen. 
Efter sammanträdet framförde nämnden att deras rutin för överklagan av beslut 
uttryckligen anger att de bara ska göra en rättidsprövning vid överklagan. 

Länsstyrelsens bedömning
Enligt 43 och 46 §§ förvaltningslagen (2017:900), FL, ska ett överklagande 
lämnas till den beslutande myndigheten, som ska pröva om överklagandet lämnats 
i rätt tid. Om överklagandet inte avvisas på grund av att det inkommit för sent ska 
beslutsmyndigheten skyndsamt överlämna överklagandet och övriga handlingar i 
ärendet till överinstansen. Enligt JO ligger det i sakens natur att detta 
överlämnande måste ske utan dröjsmål och JO har vid flera tillfällen uttalat att 
tiden som regel inte bör överstiga en vecka (se bl.a. JO 1995/96 s. 314).

Det är domstolen som har att ta ställning till om det rör sig om ett överklagbart 
beslut. Nämnden saknar befogenhet att avvisa ett överklagande på den grunden 
utan ska enbart göra en rättidsprövning. 

Länsstyrelsen är kritisk till att nämnden inte överlämnade överklagandet till 
tingsrätten och uppmanar nämnden att se till att deras rutin alltid följs av samtliga 
handläggare på kansliet. 

Aktgranskning utan kritik
Huvudmannens yttrande inför försäljning av bostad

Sammanfattning
Vid granskningen av dagboksbladet och utvalda handlingar för akt 5662 angående 
ett förvaltarskap noterades följande avseende försäljningen av en bostadsrätt. 
Nämnden beslutade i mars 2020 att samtycka till försäljning av huvudmannens 
bostadsrätt. Vid tidpunkten befann sig huvudmannen på en psykiatrisk klinik och 
det framgår av handlingarna att hen inte klarar att bo i lägenheten. Nämnden 
begärde att förvaltaren skulle komma in med samtycke från huvudmannen. 
Förvaltaren svarade per epost och uppgav att huvudmannen samtycker till 
försäljningen. Det saknas annat underlag för samtycket.
Nämnden framförde vid sammanträdet att enligt rutinen ska vi ha den enskildes 
samtycke alternativt att huvudmannen ska ha getts möjlighet att yttra sig över 
åtgärden. Nämnden framförde även att de ska ta in yttranden i förvaltarskap och 
samtycke i godmanskap.

Länsstyrelsens bedömning
Av 16 kap. 9 § FB framgår att överförmyndaren, innan den tar ställning till om 
samtycke ska lämnas till en förvaltningsåtgärd av större vikt, ska bereda 
huvudmannen samt dennes make eller sambo och närmaste släktingar tillfälle att 
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yttra sig, om det kan ske utan avsevärd tidsförlust. Enligt förarbeten (se prop. 
1993/94 s. 283) anses t.ex. överlåtelse av fast egendom vara en förvaltningsåtgärd 
av större vikt.

Vid förvaltarskap finns inget krav på att huvudmannen ska samtycka till åtgärder 
angående hens egendom, utan enbart ett krav på att hen ska få möjlighet att yttra 
sig. Däremot är det så att i bedömningen om en huvudmans hem ska säljas bör 
beaktas att varken förvaltaren eller överförmyndaren har rätt att bestämma var 
huvudmannen ska bo (se bl.a. beslut från Hovrätten över Skåne och Blekinge 
OÄ1368-07).

I detta ärende har nämnden enbart frågat förvaltaren om huvudmannen samtycker 
till försäljningen. Detta innebär inte att huvudmannen har beretts möjlighet att 
yttra sig. Nämnden bör se till att huvudmannen får del av en sådan skrivelse så att 
hen själv har möjlighet att ge uttryck för sin vilja. 

Redovisning av huvudmannens inköp
Sammanfattning
Vid granskningen av dagboksbladet och utvalda handlingar för akt 5662 noterades 
följande vad gäller förvaltarens redovisning av kvitton för uttagstillstånd.
Under hösten år 2019 beviljades förvaltaren ett flertal tillstånd till uttag om 
sammanlagt cirka 100 000 kr. Förvaltaren har i några av ansökningarna uppgett 
att det avser specifika inköp som huvudmannen vill göra själv. Nämnden har 
begärt in kvitton för varje inköp. I en skrivelse till förvaltaren den 13 november 
2019 har nämnden skrivit följande: ”Vänligen skicka in kvitton för resterande 
inköp eller en förklaring om var pengarna och om du har för avsikt att redovisa 
detta först i din årsräkning. Att pengarna överförs till din huvudman är en god idé 
så länge ni kan uppvisa kvitton inom den tid som förvaltningen kräver.”
I en skrivelse från nämnden den 19 december 2019 står följande. ”För att 
förvaltningen ska kunna lämna samtycke till uttag som inte rör löpande kostnader 
måste uttagen fortsättningsvis specificeras med uppskattad kostnad för varje 
enskild uttagspost. Ta ställning till om du själv bör göra vissa av inköpen i 
egenskap av förvaltare för att kunna redovisa var pengarna går. Förvaltningen 
måste kunna se i redovisningen att pengarna faktiskt går till angivet ändamål.”
I december 2019 har nämnden hotat med vite om förvaltaren inte inkommer med 
kvitton. 
I en tjänsteanteckning från ett samtal med förvaltaren framgår följande. 
”[Förvaltaren] har överfört en del av beviljade uttag till [huvudmannens] 
privatkonto så att HM själv får handla. [Undertecknad] frågar om HM har handlat 
för uttaget avsedda saker även för de belopp som saknar redovisning. FV förklarar 
att HM handlar många olika saker och är mycket teknikintresserad och inte alltid 
sparar kvittona. HM vill handla många olika saker och har tillgångar. Allt kommer 
HM tillgodo. Överenskommet att FV inkommer med kontoutdrag tiden 190801-
191215 för både privatkontot och transaktionskontot samt om [nämnden] saknar 
redovisning avvaktar årsräkning 2019.”
Av årsräkningen för år 2019 framgår att ett av angivna bankkonton har noteringen 
”eget”, det vill säga, som det får förstås, ett konto som används av enbart 
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huvudmannen. I årsräkningen finns även en utgiftspost kallad ”privata medel” om 
cirka 143 000 kr.
Vid sammanträdet framförde nämnden att de vill säkerställa att pengarna går till 
rätt saker. Det är dock ibland lite osäkert vem som ska göra inköpen.

Länsstyrelsens bedömning
I 14 kap. FB används uttrycket ”den egendom som [ställföreträdaren] förvaltar” 
när det anges vad som ska redovisas i en förteckning, årsräkning m.m. (se 14 kap. 
1 och 15 §§ FB). Det innebär att ställföreträdaren endast redovisar det som ingår i 
hens förvaltning (viss egendom kan vara undantagen i lag eller genom beslut). 
Förvaltaren har inom ramen för förvaltaruppdraget ensam rådighet över den 
enskildes egendom (se 11 kap. 9 § FB). Förvaltarens roll avseende huvudmannens 
egendom är att se till att pengarna i skälig omfattning används för dennes 
uppehälle, utbildning och nytta i övrigt och att de medel som inte används för 
detta är tryggt placerade med skälig avkastning (se 12 kap 4 § FB). I detta ingår 
att se till att huvudmannen får fickpengar i rimlig omfattning. Fickpengar 
definieras här som medel som huvudmannen tar emot av förvaltaren för egen 
konsumtion. Förvaltaren ska kunna redovisa och verifiera att medel lämnats till 
huvudmannen men förvaltaren ska enligt Länsstyrelsens mening inte redovisa 
huvudmannens användning av fickpengarna till överförmyndaren.  
I detta ärende är det i förvaltarens ansökningar om uttag ibland inte klart om det är 
förvaltaren eller huvudmannen som ska göra inköpen. Där åligger det nämnden att 
klargöra vad som är vad. Det som huvudmannen köper för sina fickpengar ska 
inte redovisas till nämnden, däremot ska förvaltaren kunna redovisa att medlen 
överlämnats till huvudmannen. 
I årsräkningen bör det vara tydligt hur mycket medel som förvaltaren överlämnat 
till huvudmannen i fickpengar. Länsstyrelsen rekommenderar att nämnden begär 
in någon form av bevis på att dessa medel faktiskt överlämnats till huvudmannen. 
Det kan ske genom att de har överförts till ett konto som bara huvudmannen 
använder, eller genom kvittenser. Nämnden bör också göra en bedömning som 
helhet av om förvaltarens förvaltning sker i enlighet med 12 kap. 4 § FB, och i 
detta ingår en bedömning av om fickpengarna ligger på en skälig nivå.

Rutin för beslut om byte av ställföreträdare

Sammanfattning
Länsstyrelsen begärde in tre protokoll från nämndens sammanträden och 
granskade dem. I protokollen fanns beslut om att byta ut ställföreträdare på grund 
av misskötsel (enligt 11 kap. 20 § FB). Det framgick att nämnden har som rutin 
att fatta två beslut: det första beskriver på vilket sätt ställföreträdaren gjort sig 
skyldig till misskötsel och anger att hen ska bytas ut och att kansliet ska rekrytera 
ny person till uppdraget. Det andra beslutet fattas när en ny ställföreträdare finns 
och innebär att nämnden beslutar att entlediga ställföreträdaren och förordna en 
ny. I det beslutet anges enbart att ställföreträdaren gjort sig skyldig till misskötsel 
enligt 11 kap. 20 § FB, men omständigheterna som finns i det första beslutet 
upprepas inte. 
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Vid sammanträdet framförde nämnden att de har gjort så under lång tid. Syftet är 
att nämnden ska ta ställning till olämpligheten innan de påbörjar en rekrytering av 
en ny ställföreträdare. De brukar ha en hänvisning till det första beslutet i det 
andra beslutet och båda besluten delges parterna. Om det andra beslutet 
överklagas så skickas båda besluten till tingsrätten. 

Länsstyrelsens bedömning
Bestämmelsen i 32 § förvaltningslagen (2017:900), FL, anger att ett beslut som 
kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt, förutom i vissa 
undantagssituationer, ska innehålla en klargörande motivering, om det inte är 
uppenbart obehövligt. En sådan motivering ska innehålla uppgifter om vilka 
föreskrifter som har tillämpats och vilka omständigheter som har varit avgörande 
för myndighetens ställningstagande.
I förarbetet till bestämmelsen (se prop. 2016/17:180 sida 186 ff) framgår att 
motiveringsskyldigheten i praktiken gäller för alla beslut som är överklagbara och 
att undantagsregeln ska tolkas snävt. För att det kunna göras undantag krävs att 
det för myndigheten, vid en objektiv bedömning, ska i princip framstå som 
självklart att någon motivering inte är behövlig. 
Länsstyrelsen anser därför att det är beslutet som är överklagbart som måste 
innehålla en motivering. Omständigheterna som låg till grund för entledigandet 
ska alltså finnas med även i det andra beslutet, då det endast är det som har 
rättsverkan. 

Expediering av beslut
Sammanfattning
Vid granskningen av dagboksbladet rörande akt nr 12124 avseende ett 
godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB noterades följande. 
Ett beslut om att byta god man fattades på ett nämndsammanträde den 24 april 
2020. Beslutet är registrerat i dagboken den 28 april 2020 och expedierat samma 
dag till den entledigade och den nya gode mannen samt till huvudmannens mor. 
Enligt dagboken har beslutet skickats till huvudmannen den 12 maj 2020. Samma 
dag fick den nye gode mannen ett utdrag från registret. 

Länsstyrelsens bedömning
Av 33 § FL framgår bl.a. att en myndighet som meddelar ett beslut i ett ärende så
snart som möjligt ska underrätta den som är part om det fullständiga innehållet i
beslutet, om det inte är uppenbart obehövligt. Om parten får överklaga beslutet
ska han eller hon även underrättas om hur det går till. Myndigheten bestämmer
hur underrättelsen ska ske. En underrättelse ska dock alltid vara skriftlig om en
part begär det. Underrättelse får ske genom delgivning.

Nämnden har i ärendet dröjt 18 dagar med att expediera beslutet om byte av 
ställföreträdare till huvudmannen. Länsstyrelsen anser att det är för lång tid. 
Länsstyrelsen uppmanar med anledning av ovanstående nämnden att se över sina 
rutiner för den här typen av ärenden.
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Beslut att delvis bevilja och delvis avslå en ansökan
Sammanfattning
Vid granskningen av dagboksbladet avseende akt 19801 angående ett 
förmynderskap noterades följande. Nämndens kansli beslutade den 11 oktober 
2019 att bevilja delar av en ansökan om uttag. På nämndsammanträdet den 25 
november 2019 beslutades om avslag till resten av ansökan. 

Länsstyrelsens bedömning
Frågan som måste ställas här är att om överförmyndaren beslutar att bevilja 
exempelvis hälften av summan som en ställföreträdare ansöker om att få ta ut från 
ett konto som har överförmyndarspärr och där ett specifikt ändamål angetts, 
innebär beslutet ett avslag på den andra hälften av summan som begärts? Vad gör 
det för skillnad om ställföreträdaren formulerat ansökan så att den istället avser 
flera separata utgifter som tydligt kan särskiljas från varandra? 

Ett beslut att bevilja en eller ett par av utgifterna som specificerats skulle kunna 
ses som ett för ställföreträdaren enbart gynnande beslut. Men om beslutet innebär 
att ansökan ändras på något sätt så kan beslutet vara till den sökandes nackdel. 
Det innebär att beslutet kan bli överklagbart (se 42 § FL) och att det är ett beslut 
som inte kan delegeras till kansliet (se 19 kap. 14 § FB). När nämnden delar upp 
beslutet i ett bifall och ett avslag så kan det bli otydligt om det är ett bifall eller ett 
avslag, särskilt när det går viss tid mellan besluten. Länsstyrelsen anser att det 
därför i vissa fall kan vara att föredra att bifall och avslagsbesluten fattas 
samtidigt, företrädesvis i samma beslut. 

Länsstyrelsen uppmanar nämnden att se över sin rutin så att den är i enlighet med 
dessa regler. 

Fullmakt från förordnad ställföreträdare

Sammanfattning
Vid granskningen av dagboksbladet och utvalda handlingar avseende akt 19642 
angående ett godmanskap enligt 11 kap. 3 § FB noterades följande. I april 2020 
beslutade nämnden att samtycka till en försäljning av fast egendom som en del av 
ett dödsbo. Gode mannen har inte själv skrivit under kontraktet utan har gett 
fullmakt till en representant för dödsboet. Innan nämnden beslutade att samtycka 
bad de gode mannen att ge in fullmakten. 

Även i akt 7682 finns en fullmakt från en god man enligt 11 kap. 2 § FB vid en 
försäljning av samma slag.

Vid sammanträdet framförde nämnden att de har som rutin att ställföreträdaren 
inte kan använda fullmakt för att överlåta sitt uppdrag att underteckna avtal för 
huvudmannen. Det ena ärendet var dock väldigt speciellt och det kanske var 
därför det gjordes ett avsteg. I det andra ärendet har de ingen förklaring. 
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Länsstyrelsens bedömning

Angående frågan om förordnade ställföreträdares möjlighet att ge fullmakt till 
någon annan att utföra sitt uppdrag som ställföreträdare vill Länsstyrelsen 
framföra följande. 

I SOU 2004:112 (s 763 ff) har frågan berörts och bl.a. framförs att det saknas en 
lagstadgad möjlighet för en förordnad ställföreträdare att sätta en annan person i 
sitt ställe. Uppdraget bygger på ett myndighetsbeslut som den förordnade 
ställföreträdaren inte själv kan ändra på. Ställföreträdaren skulle dock kunna anlita 
ett bud att utföra vissa specifika uppdrag, i praktiken enbart genom att verkställa 
den förordnade ställföreträdarens beslut. Den andra möjligheten som framförs är 
att ställföreträdaren kan ha behov av att anlita extern hjälp i frågor där det behövs 
särskild expertis. T ex kan ställföreträdaren kontakta en advokat för att få 
rådgivning om huvudmannen hamnat i en rättslig tvist och ge advokaten fullmakt 
att företräda huvudmannen i en rättegång.

Detta innebär att ställföreträdarens möjligheter att överhuvudtaget ge fullmakt till 
en annan person att utföra delar av uppdraget ska tillämpas mycket restriktivt. 
Länsstyrelsen anser därför att normalt sett bör ställföreträdaren själv kunna 
företräda huvudmannen vid en okomplicerad fastighetsförsäljning och därmed 
själv vara den som skriver under köpekontraktet för huvudmannens räkning. 

Länsstyrelsen uppmanar därför nämnden att se över sin rutin och se till att den 
följs. 

Huvudman som varit egen assistansanordnare
Sammanfattning
Vid granskningen av dagboksbladet och utvalda handlingar avseende akt 1266 
angående ett godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB noterades följande.

Huvudmannens bror har varit god man men är numera utbytt. Huvudmannen har 
drivit sin egen personliga assistans dvs varit egen assistansanordnare. Huvud-
mannen är emellertid inte i ett sådant tillstånd att han har kunnat hantera detta 
själv, utan det är brodern som skött detta såsom god man. Brodern har även varit 
assistent. Nämnden fick i november 2018 information från socialförvaltningen, 
som fått informationen från polisen, om att gode mannen överfört assistans-
ersättningen till ett konto i sitt eget namn, under år 2018 drygt 1 miljon kr. På 
fråga från nämnden kunde gode mannen inte redovisa vad pengarna gått till och 
har inte heller redovisat dem i årsräkningen. Nämnden granskade årsräkningen för 
år 2018 med anmärkning. 

Vid sammanträdet diskuterades frågan kring hur detta kan upptäckas tidigare och 
om nämnden själva kan hitta dylika situationer. Nämnden framförde att det var 
först under år 2018 som stora transaktioner skedde vilket gjorde att banken 
reagerade. Nämnden konstaterade också att det tyvärr är sämre kontroll när det 
gäller kommunal assistans, som det var frågan om i detta ärende.
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Efter sammanträdet har nämnden framfört att de arbetar med en rutin för att 
närmare granska assistansersättningar efter uppmaning till landets överförmyndar-
verksamheter från Sveriges Kommuner och Regioner.

Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen anser att det faller under överförmyndarens allmänna tillsyn (se 16 
kap. 1 § FB) att ha förmåga att upptäcka problem av det slag som beskrivs i det 
aktuella ärendet och att det kan finnas skäl för nämnden att alltid särskilt granska 
ärenden med den här typen av personlig assistans. Det kan ske på olika sätt: 
genom granskningen av årsräkningen i vilken ställföreträdaren ska redovisa sin 
förvaltning av huvudmannens egendom, eller genom att riktade frågor ställs till 
ställföreträdaren och huvudmannen. Risken är stor för att huvudmannen drabbas 
mycket hårt om denna typ av brottslighet inte upptäcks, och det är därför av vikt 
att ärendena bevakas särskilt. 

Övriga frågor
Allmänt om verksamheten
På fråga inför inspektionen, i maj 2020, framförde nämnden att läget på kansliet 
är stabilt med normal personalomsättning och inga stora organisatoriska 
förändringar. Förvaltningsdirektören slutade dock den 1 juni 2020 och rekrytering 
av ersättare pågår.

På grund av Covid-19 arbetar de flesta handläggare hemifrån och kommer endast 
in och expedierar sina beslut en gång i veckan. Nämndsammanträden genomförs 
med de som inte är i riskgrupp, de blir precis beslutsföra. De som är i riskgrupp 
erbjuds att delta på distans och man nämner aldrig namn eller andra 
personuppgifter utan använder sig av sifferbeteckningen i föredragningslistan
för att anonymisera ärendena. 

En del ställföreträdare i riskgrupp har sagt upp sina uppdrag men inte fler än att 
det gått att hantera. De flesta sköter uppdragen på distans.

Rapporten har upprättats av Lotta Reimers och Lisa Wellenius.

Bilaga: 
Granskade akter

Kopia till: 
Överförmyndarnämnden
Kommunfullmäktige i Uppsala, Tierp, Östhammar, Knivsta, Älvkarleby, Heby, 
Håbo och Enköping kommun.
Kommunstyrelsen i Uppsala, Tierp, Östhammar, Knivsta, Älvkarleby, Heby, Håbo 
och Enköping kommun.
Kommunrevisorerna i Uppsala, Tierp, Östhammar, Knivsta, Älvkarleby, Heby, Håbo 
och Enköping kommun.
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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 kontrol-

len. Vi ser däremot en avsaknad av dokumenterade tillämpningsanvisningar för den interna kon-

trollen. 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 verksam-

hetssystemet 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 över-

förmyndarnämnden: 

- Anta tillämpningsanvisningar för den interna kontrollen 

- Att nämndens involverar sig i de riskbedömningar som sker till grund för beslut om intern 

kontroll 
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- Att utifrån vad som framkommit under intervjuerna att även lyfta fram mer långsiktiga am-

bitioner i samband med nämndens målarbete. 
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 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 kritise-

rat 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. 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 

1.4. 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. Lagstiftning och utgångspunkter 

2.1.1. Lagstiftning och formella utgångspunkter 
Den kommunala skyldigheten att driva överförmyndarverksamhet regleras i 19 kap., i Föräldrabal-

ken, 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 be-

vaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, kan få hjälp av en god man eller för-

valtare.  

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 inhäm-

tande av samtycke. Huvudmannen kan när som helst begära att godmanskapet ska upphöra.  

Omyndigförklaring avskaffades 1989 och ersattes med förvaltarskap. Förvaltarskap är en tvångs-

åtgärd, där huvudmannen förlorar sin rättshandlingsförmåga över de delar som omfattas av förval-

tarförordnandet. 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 förvaltar-

skap 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 läns-

styrelsernas 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 tolk-

ningsutrymme. 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 överförmyn-

darnas förståelse för hur länsstyrelserna arbetar. Därtill visar utvärderingen att det saknas en ut-

vecklad rättspraxis att stödja sig på, vilket försvårar för länsstyrelserna att göra likvärdiga bedöm-

ningar 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 rekry-

tering av nya ställföreträdare och hur det går att säkerställa att ställföreträdarna har rätt förutsätt-

ningar att utföra sitt uppdrag, bl a säkerställa att ställföreträdare har rätt förutsättningar, överför-

myndarens 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 bedöm-
ningar 

3.1. Är ansvar och roller inom nämndens verksamhet tydliga? 

3.1.1. Iakttagelser 

Uppsala kommun har tillsammans de åtta kommunerna i Uppsala län ingått ett samarbetsavtal 

avseende en gemensam överförmyndarnämnd följt av ett gemensamt överförmyndarkansli. Sam-

arbetsavtalet och den gemensamma organisationen trädde i kraft i januari 2011 för sex av kom-

munerna, där Håbo och Enköpings kommuner anslöt från och med 2019-01-01. Samverkan regle-

ras 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 överförmyn-

darförvaltningen 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 § kommunalla-

gen, 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 överförmyn-

darnämndens 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 uppde-

lat 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 gransk-

ning 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 regle-

mente, 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 tjäns-

tepersoner löpande kan stödja varandra, samt vid behov gå in som ersättare.   

3.2. Har nämnden tillräckliga rutiner för planering, uppföljning och rappor-

tering av verksamhet och ekonomi? 

3.2.1. Iakttagelser 

Planering, uppföljning och rapportering av verksamhet  

Kommunfullmäktige har i Mål och budget för 2020 med plan för 2021 och 2022 antagit nio inrikt-

ningsmål. Varje inriktningsmål förstärks med tidsbegränsade uppdrag, som kan vara för alla eller 

nämnd- och styrelsespecifika. Om inte annat anges gäller uppdragen samtliga nämnder och styrel-

ser. 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 Nämndsmål eller uppdrag 

KF:s mål nr 1: Den gemensamma överförmyndar-
nämnden ska ha en jämställd och hållbar ekonomi 

Mål: Nämndens ekonomiska resultat 

 Mål: Granskningar av årsräkningar ska vara på-
började senast den 1 september 2020 

KF:s mål nr 7: Den gemensamma överförmyndaren 
ska vara äldrevänlig och invånare med funktionsned-
sättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet 

Uppdrag: Öka möjligheten till inflytande och 
egenmakt så att stöd och insatser bättre motsva-
rar behoven (äldrenämnden, omsorgsnämnden, 
socialnämnden och överförmyndarnämnden) 

 Mål: Nämnden ska ha tillräckligt med ställföreträ-
dare 

 Mål: Nämndens servicenivåer ska upprätthållas 

 Mål: Ställföreträdare ska erbjudas nödvändig 
utbildning och kompetensutveckling 

KF:s mål nr 9: Uppsala kommuns medarbetare ska 
ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens 
möta Uppsala 

Uppdrag: Intensifiera arbetet med att åtgärda 
strukturella löneskillnader på grund av kön 

 Mål: Kommunen ska ha ett hållbart och hälso-
främjande arbetsliv 

 Mål: Överförmyndarförvaltningen skall vara en 
attraktiv arbetsplats 

 Mål: En större andel av nämndens verksamhet 
ska hanteras digitalt 
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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 besk-

rivs 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 ställföreträ-

dare samt överklagade beslut. Förvaltningsdirektören har också vid sammanträdena en informat-

ionspunkt 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 verksamhetså-

ret. För Heby kommun ska till andelen läggas en utjämningsfaktor med 1,5% av totalt antal invå-

nare 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  Budget 2020  

Statsbidrag  0,5  
Försäljning verksamhet andra kommuner samt övriga 
externa intäkter  

15,1  

Summa intäkter  15,6  
Personalkostnader  -14,8  
Arvoden  -15,8  
Övriga kostnader  -7,1  
Avskrivningar  -0,2  
Summa kostnader  -37,9  
Finansiella kostnader  0,0  
Summa nettokostnader1  -22,3  
Kommunbidrag  
Politisk verksamhet (1)  17,8  
Särskilt riktade insatser (6)  4,5  
Summa kommunbidrag  22,3  
Resultat  0,0  

Resultatet för år 2019 var ett överskott motsvarande 2,8 mnkr som fördelades till samverkans-

kommunerna 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 redovisning-

en 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 budgetpro-

cess. 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 respek-

tive 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 eko-

nomiska förutsättningar och uppföljning av verksamheten.  

Vi rekommenderar utifrån vad som framkommit under intervjuerna att även lyfta fram mer långsik-

tiga ambitioner i samband med nämndens målarbete. 

3.3. Finns ett systematiskt arbete med intern kontroll inom nämndens 

verksamhet? 

3.3.1. 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 tillämpnings-

anvisningar 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 verksamhet-

ernas 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 risk-

nivå 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 verksamhetsom-

råde. Den enskilda nämnden och styrelsen har därvid att tillse att en organisation för internkontrol-

len upprättas, samt att anta regler och anvisningar för den interna kontrollen inom sitt verksam-

hetsområde. 

Inom nämndens verksamhetsområde ansvarar respektive högste chef för att regler och anvisning-

ar 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 kon-

troll samt tillse att medvetenheten (förståelse och kompetens) om intern kontroll i organisationen är 

tillräcklig. Förvaltningsdirektören ska rapportera till nämnden/styrelsen om hur den interna kontrol-

len 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 styrning-

en 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 risk-

analysen. Varje kontrollmoment i internkontrollplanen följs upp enligt beskriven frekvens och me-

tod. 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. 
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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 verk-

samhetsår. 

Vi har i granskningen inte kunnat se att överförmyndarnämnden har antagit egna tillämpningsan-

visningar 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 intern-

kontrollmoment ut. Nämnden är inte delaktiga i framtagandet av kontrollområden utan får ett för-

slag 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 överförmyn-

darnämnden 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 ge-

nomförd 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 ärendehante-

ringssystemet 

Avseende kontrollmomentet för tillståndsärenden visade uppföljningen att granskningen av tre 

arvskiften är genomförd utan anmärkningar. Granskning av ett arvskifte är genomförd med an-

märkning då handläggningsrutiner inte följs. Granskningen av de fyra bostadsförsäljningarna är 

genomförd utan anmärkningar. Granskningen av de två uttagen från överförmyndarspärrade kon-

ton 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 verksam-

hetsområde 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 be-

skrivning av själva risken.  

3.4. Finns rutiner som säkerställer posthantering och handlingars ord-

ning? 

3.4.1. 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 registre-

ras 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 speci-

fikt 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 informationshante-

ringsplaner 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 individären-

den.  

3.5. Har tillräckliga åtgärder har genomförts med anledning av Länsstyrel-

sens kritik? 

3.5.1. 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 sakna-

des 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 avgif-

ter 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. Ställföreträ-

darna 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 ”profess-

ionella 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 föräldrabal-

ken 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 ”för-

skott”, 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 under-

söka 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. Upp-

dragen ska vara särskilt krävande och måste uppfylla vissa kriterier; vilka framgår av arvodesrikt-

linjerna. 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 komplexi-

tet 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 upp-

drag utan en viss ekonomisk motivation från överförmyndarnämndens sida. Förslagsvis kan 

nämnden då i de fallen anlita en ställföreträdare som erbjuds ett timarvode utifrån nämndens arvo-

desriktlinjer. 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 upp-

drag 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 vård-

nadshavare 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 redovis-

ningsskyldigheten. 

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 felakt-

igt inlagda i ärendehanteringssystemet. Vid sammanträdet uppgav nämnden att ärendet är felregi-

strerat. Kansliet har gått igenom ärenden och rättat till brister i registreringen av bl.a. förmynder-

skapsärenden. 

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 hante-

rades 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 ställföreträ-

dare 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 rättsut-

redning, ändring av riktlinjer och rutin för arvodesutbetalning, översyn av rutiner och systemuppda-

tering, 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 

Ansvar och roller inom överförmyndarnämndens verk-

samhet (utöver gällande lagstiftning) beskrivs i samver-

kansavtal, nämndens reglemente, delegationsordning 

och arbetsordning. Vi ser det som positivt att handläggar-

na har stöd av varandra och att de kan stötta upp och 

ersätta vid behov och frånvaro då alla handläggare arbe-

tar med alla typer av ärenden.  

 

Har nämnden tillräckliga rutiner 

för planering, uppföljning och 

rapportering av verksamhet och 

ekonomi? 

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 informat-

ion om såväl verksamhet som ekonomi och nämnden är 

dessutom aktiv i verksamhetens planering vad avser mål 

och ekonomiska förutsättningar och uppföljning av verk-

samheten.  

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 nämn-

dens verksamhet? 

Delvis uppfylld 

Nämnden följer till delar följer Uppsala kommuns regle-

mente för intern kontroll. Vi anser att det finns en organi-

sation för den interna kontrollen inom nämndens verk-

samhetsområde 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 fram-

tagandet av risker. Av internkontroll-planen kan vi inte 

heller spåra den genomförda riskbedömningen, även om 

det finns en beskrivning av själva risken. 

 

Finns rutiner som säkerställer 

posthantering och handlingars 

ordning? 

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. 
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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 över-

förmyndarnämnden: 

- Anta tillämpningsanvisningar för den interna kontrollen 
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 Bilagor 
5.1. Bilaga 1 – Överförmyndarnämndens internkontrollplan 2020 
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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. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-31 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 179 Dnr 2019/00459 

Medborgarförslag: belysa skylt vid motorvägen 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att belysa 

skylten ”Bålsta Håbo kommun”. Det är två skyltar som står på varsin sida 

av E 18 strax före avfarterna. Förslagsställaren tycker att detta skulle vara 

bra för kommunens marknadsföring och pekar på att man i Kungsängen löst 

detta på ett bra sätt.  

Under beredningen har underlag inhämtats från tekniska förvaltningen och 

näringslivsenheten. När nu kommunstyrelsen ska behandla 

medborgarförslaget om belyst skylt vid motorvägen förordar förvaltningen 

att skyltarna även uppdateras med nytt motiv.  

Då det i nuläget inte finns någon el framdragen till skyltarna så har det 

under beredningen kan belysning av skylten ske med hjälp av solceller. 

Förvaltningen är ställer sig positiv till medborgarförslaget, då belysta skyltar 

vore positivt för varumärket Håbo och föreslår därför att förslaget bifalls 

samt uppdrar till förvaltningen att gå vidare 

Beslutsunderlag 

KSAU 2021-05-17 § 144 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag 

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 

arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Näringslivsenheten 

Uppdragslista 

Hemsida 

Kommundirektör 

Ärende 18



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2021-05-17  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 144 Dnr 2019/00459  

Medborgarförslag: belysa skylt vid motorvägen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att belysa 

skylten ”Bålsta Håbo kommun”. Det är två skyltar som står på varsin sida 

av E 18 strax före avfarterna. Förslagsställaren tycker att detta skulle vara 

bra för kommunens marknadsföring och pekar på att man i Kungsängen löst 

detta på ett bra sätt.  

Under beredningen har underlag inhämtats från tekniska förvaltningen och 

näringslivsenheten. När nu kommunstyrelsen ska behandla 

medborgarförslaget om belyst skylt vid motorvägen förordar förvaltningen 

att skyltarna även uppdateras med nytt motiv.  

Då det i nuläget inte finns någon el framdragen till skyltarna så har det 

under beredningen kan belysning av skylten ske med hjälp av solceller.  

Förvaltningen är ställer sig positiv till medborgarförslaget, då belysta skyltar 

vore positivt för varumärket Håbo och föreslår därför att förslaget bifalls 

samt uppdrar till förvaltningen att gå vidare      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag    

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 

förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

 
 
 

 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2021-05-05 KS 2019/00459 nr 101541 

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

 

Medborgarförslag: belysa skylt vid motorvägen 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget.  

 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att belysa 

skylten ”Bålsta Håbo kommun”. Det är två skyltar som står på varsin sida 

av E 18 strax före avfarterna. Förslagsställaren tycker att detta skulle vara 

bra för kommunens marknadsföring och pekar på att man i Kungsängen löst 

detta på ett bra sätt.  

Under beredningen har underlag inhämtats från tekniska förvaltningen och 

näringslivsenheten. När nu kommunstyrelsen ska behandla 

medborgarförslaget om belyst skylt vid motorvägen förordar förvaltningen 

att skyltarna även uppdateras med nytt motiv.  

Då det i nuläget inte finns någon el framdragen till skyltarna så har det 

under beredningen kan belysning av skylten ske med hjälp av solceller.  

Förvaltningen är ställer sig positiv till medborgarförslaget, då belysta skyltar 

vore positivt för varumärket Håbo och föreslår därför att förslaget bifalls 

samt uppdrar till förvaltningen att gå vidare      

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Skyltmotiv på vepor samt belysning genom solcellsteknik uppgår till en 

total kostnad om 118.000 kronor. Kostnaden kan hanteras inom befintlig 

ram.  

Barnperspektivet 

Ingen påverkan ur barnperspektivet. 

Näringslivsperspektivet 

Varumärket Håbo påverkas av den exponering vi har. Att synas för 

förbipasserande längs motorvägen är positivt för näringslivet i Håbo, och 

den synligheten bör inte begränsas av dagsljuset.  

Uppföljning 

Verkställighet av medborgarförslag följs upp årligen genom återrapportering 

till KF.  

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag    

__________ 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2021-05-05 KS 2019/00459 nr 101541 

 

Beslut skickas till 

Näringslivsenheten 

Uppdragslista 

Hemsida 

Kommundirektör  

 



Håbo kommun
Motion2.0

Uppgiftsnamn Uppgiftsvärde

Behörighet
Förnamn Tomas
Efternamn Lyckåsen
Folkbokföringsadress
Postnummer
Ort Bålsta
Telefonnummer dagtid
Telefonnummer dagtid
E-postadress
Folkbokförd i Håbo Ja
Fler förslagsställare Nej

Utbildning
Formulera förslaget

Skylten vid motorvägen är inte belyst
Mittförslag är att belysa den
Frågan har varit uppe flera gånger i minst 10 år
Inget händer
kungsängen har en fantastiskt fin skylt
Få kommuner och företag har en obelyst skylt i sin marknadsföring
Med hopp om ett bättre Bålsta
Då det bor och jobbar så många bra människor i Håbo kommun

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(3) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-31 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 184 Dnr 2021/00212 

Delårsuppföljning mars 2021 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige uppmanar nämnderna att vidta åtgärder för att hålla

driftbudgetramen.

2. Kommunfullmäktige beslutar att budget för digitalisering omfördelas från

central budget för digitalisering till socialnämnden med 532 000 kronor för

e-tjänsten Ekonomiskt bistånd och till bygg- och miljönämnden med

600 000 kronor för personalkostnader för digitalisering, endast för år 2021.

3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att under år

2021 uppta nya lån, det vill säga öka kommunens skulder, med högst 284

miljoner kronor under år 2021, utöver tidigare beslut om 103 miljoner

kronor

Kommunstyrelsens beslut 

4. Kommunstyrelsen beslutar att ekonomichefen har rätt att för

kommunstyrelsens räkning under år 2021 ta upp nya lån om högst 284

miljoner kronor utöver tidigare beslut om 103 miljoner kronor

5. Kommunstyrelsen beslutar att skuldebrev, som är beslutade med stöd av

delegering, ska undertecknas två i förening enligt kommunstyrelsens beslut

om firmateckning.

6. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram

en handlingsplan för att åtgärda underskottet så att budgetramen hålls.

Sammanfattning 

Enligt kommunens ekonomistyrprinciper ska nämnderna lämna uppföljning 

av ekonomin per mars med en prognos för året till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige har tilldelat nämnderna budgetramar inom vilka 

nämnderna ska bedriva verksamhet mot uppsatta mål. Prognosen är en tidig 

indikation på hur verksamheterna bedömer utfallet vid årets slut och den 

föranleder att nämnderna vidtar åtgärder för att hålla ekonomin inom de 

ramar som fullmäktige beslutat. 

Den första samlade rapporten över kommunens verksamhet och 

måluppfyllelse lämnas, i enlighet med kommunens styrmodell, i 

delårsrapport per augusti. 

Prognos för årets resultat 

Ärende 19
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Prognosen för årets resultat är 89,4 miljoner kronor, vilket är 61,8 miljoner 

kronor bättre än budgeterat. En väsentlig orsak är att realisationsvinster från 

fastighetsförsäljningar, främst inom exploateringsverksamheten, beräknas 

ge 82,4 miljoner kronor. När det avräknas, vilket ska göras vid avstämning 

mot balanskravet, är resultatet 7,0 miljoner kronor och balanskravet 

uppfylls. 

När även investeringsbidrag från privata inom exploateringsverksamheten 

avräknas med 42,7 miljoner kronor, som i år främst består av övertagna 

gatuanläggningar, är resultatet däremot ett underskott med 35,7 miljoner 

kronor, -2,7 procent av skattenettot. 

Det är avsevärt sämre än kommunens finansiella mål på 2 procent i 

överskott, 63,3 miljoner kronor sämre.  

1.   
2. B

okslut 
2020 

3. B
udget 2021 

4. Ut
fall jan-
mars 

5. Pro
gnos 

6. Avvi
kelse 

budget/ 
prognos 

7. ÅRETS RESULTAT 
8. 7

5 764 
9. 27

 651 
10. 1

5 749 
11. 89 4

26 
12. 61 

775 

13. Avgår 
realisationsvinster 

14. -
982 

15. 0 16. 0 
17. -82 

385 
18. -82 

385 

19. ÅRETS 
BALANSKRAVSRESULTAT 

20. 7
4 782 

21. 27
 651 

22. 1
5 749 

23. 7 04
1 

24. -20 
610 

25. Avgår 
investeringsbidrag från privata 

26. -
28 598 

27. 0 28. 0 
29. -42 

721 
30. -42 

721 

31. ÅRETS RESULTAT 
som finansiellt mål 

32. 4
6 184 

33. 27
 651 

34. 1
5 749 

35. -35 
680 

36. -63 
331 

37. Andel av skattenetto 
38. 3,

6 % 
39. 2,

1 % 
40. 4,

8 % 
41. -

2,7 % 
42. -

4,8 % 

 

Den främsta orsaken till att det finansiella målet inte uppfylls är att 

nämnderna prognostiserar underskott med 73,5 miljoner kronor. Nämnderna 

behöver vidta åtgärder för att hålla budgetramen. 

Nämnderna behandlar sina delårsuppföljningar 4-11 maj. 

En osäkerhet är hur pandemin utvecklas under året och vilka ekonomiska 

effekter det får. Nämnderna har bedömt att nettokostnaden för januari-mars 

uppgår till 5,1 miljoner kronor. I prognosen är det inräknat 9,0 miljoner i 

nettokostnad till årets slut, men det får sägas vara med stor reservation. 

Det finns också en annan osäkerhet som inte är inräknad i prognosen. Det är 

4,2 miljoner kronor i nedlagda utgifter för projektering av Viby skola. 

Projektet har avslutats av barn- och utbildningsnämnden. Om de nedlagda 

utgifterna inte har något värde i kommande investering måste det 

resultatföras. 
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Skatte- och statsbidragsintäkter är 11,4 miljoner kronor högre än budget, 

varav 2,5 miljoner kronor avser Skolmiljarden. 

Investeringar 

Årets investeringar är budgeterade till 513,4 miljoner kronor och beräknas 

genomföras för 404,7 miljoner kronor. Årets överskott beräknas därför till 

108,8 miljoner. Främst är det för att projekt senareläggs i tid av olika 

anledningar. Hittills i år har 11,4 miljoner kronor förbrukats. 

Finansiering 

Utifrån prognosen om årets resultat och senarelagda investeringar uppgår 

lånebehovet för året till 284 miljoner kronor, förutom den nyligen beslutade 

upplåningen på 103 miljoner kronor.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Delårsuppföljning mars 

Nämndernas beslut om delårsuppföljning   

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 

arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Ekonomiavdelningen 
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§ 131 Dnr 2021/00212  

Delårsuppföljning mars 2021  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige uppmanar nämnderna att vidta åtgärder för att hålla 

driftbudgetramen. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att budget för digitalisering omfördelas från 

central budget för digitalisering till socialnämnden med 532 000 kronor för 

e-tjänsten Ekonomiskt bistånd och till bygg- och miljönämnden med 

600 000 kronor för personalkostnader för digitalisering, endast för år 2021. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att under år 

2021 uppta nya lån, det vill säga öka kommunens skulder, med högst 284 

miljoner kronor under år 2021, utöver tidigare beslut om 103 miljoner 

kronor 

4. Kommunstyrelsen beslutar att ekonomichefen har rätt att för 

kommunstyrelsens räkning under år 2021 ta upp nya lån om högst 284 

miljoner kronor utöver tidigare beslut om 103 miljoner kronor 

5. Kommunstyrelsen beslutar att skuldebrev, som är beslutade med stöd av 

delegering, ska undertecknas två i förening enligt kommunstyrelsens beslut 

om firmateckning. 

6. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram 

en handlingsplan för att åtgärda underskottet så att budgetramen hålls.   

Sammanfattning  

Enligt kommunens ekonomistyrprinciper ska nämnderna lämna uppföljning 

av ekonomin per mars med en prognos för året till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige har tilldelat nämnderna budgetramar inom vilka 

nämnderna ska bedriva verksamhet mot uppsatta mål. Prognosen är en tidig 

indikation på hur verksamheterna bedömer utfallet vid årets slut och den 

föranleder att nämnderna vidtar åtgärder för att hålla ekonomin inom de 

ramar som fullmäktige beslutat. 

Den första samlade rapporten över kommunens verksamhet och 

måluppfyllelse lämnas, i enlighet med kommunens styrmodell, i 

delårsrapport per augusti. 

Prognos för årets resultat 

Prognosen för årets resultat är 89,4 miljoner kronor, vilket är 61,8 miljoner 

kronor bättre än budgeterat. En väsentlig orsak är att realisationsvinster från 

fastighetsförsäljningar, främst inom exploateringsverksamheten, beräknas 
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ge 82,4 miljoner kronor. När det avräknas, vilket ska göras vid avstämning 

mot balanskravet, är resultatet 7,0 miljoner kronor och balanskravet 

uppfylls. 

När även investeringsbidrag från privata inom exploateringsverksamheten 

avräknas med 42,7 miljoner kronor, som i år främst består av övertagna 

gatuanläggningar, är resultatet däremot ett underskott med 35,7 miljoner 

kronor, -2,7 procent av skattenettot. 

Det är avsevärt sämre än kommunens finansiella mål på 2 procent i 

överskott, 63,3 miljoner kronor sämre. 

1.   
2. B

okslut 
2020 

3. B
udget 2021 

4. Ut
fall jan-
mars 

5. Pro
gnos 

6. Avvi
kelse 

budget/ 
prognos 

7. ÅRETS RESULTAT 
8. 7

5 764 
9. 27

 651 
10. 1

5 749 
11. 89 4

26 
12. 61 

775 

13. Avgår 
realisationsvinster 

14. -
982 

15. 0 16. 0 
17. -82 

385 
18. -82 

385 

19. ÅRETS 
BALANSKRAVSRESULTAT 

20. 7
4 782 

21. 27
 651 

22. 1
5 749 

23. 7 04
1 

24. -20 
610 

25. Avgår 
investeringsbidrag från privata 

26. -
28 598 

27. 0 28. 0 
29. -42 

721 
30. -42 

721 

31. ÅRETS RESULTAT 
som finansiellt mål 

32. 4
6 184 

33. 27
 651 

34. 1
5 749 

35. -35 
680 

36. -63 
331 

37. Andel av skattenetto 
38. 3,

6 % 
39. 2,

1 % 
40. 4,

8 % 
41. -

2,7 % 
42. -

4,8 % 

 

Den främsta orsaken till att det finansiella målet inte uppfylls är att 

nämnderna prognostiserar underskott med 73,5 miljoner kronor. Nämnderna 

behöver vidta åtgärder för att hålla budgetramen. 

Nämnderna behandlar sina delårsuppföljningar 4-11 maj. 

En osäkerhet är hur pandemin utvecklas under året och vilka ekonomiska 

effekter det får. Nämnderna har bedömt att nettokostnaden för januari-mars 

uppgår till 5,1 miljoner kronor. I prognosen är det inräknat 9,0 miljoner i 

nettokostnad till årets slut, men det får sägas vara med stor reservation. 

Det finns också en annan osäkerhet som inte är inräknad i prognosen. Det är 

4,2 miljoner kronor i nedlagda utgifter för projektering av Viby skola. 

Projektet har avslutats av barn- och utbildningsnämnden. Om de nedlagda 

utgifterna inte har något värde i kommande investering måste det 

resultatföras. 

Skatte- och statsbidragsintäkter är 11,4 miljoner kronor högre än budget, 

varav 2,5 miljoner kronor avser Skolmiljarden. 
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Investeringar 

Årets investeringar är budgeterade till 513,4 miljoner kronor och beräknas 

genomföras för 404,7 miljoner kronor. Årets överskott beräknas därför till 

108,8 miljoner. Främst är det för att projekt senareläggs i tid av olika 

anledningar. Hittills i år har 11,4 miljoner kronor förbrukats. 

Finansiering 

Utifrån prognosen om årets resultat och senarelagda investeringar uppgår 

lånebehovet för året till 284 miljoner kronor, förutom den nyligen beslutade 

upplåningen på 103 miljoner kronor.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Delårsuppföljning mars     

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 

förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 
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 2021-05-04 KS 2021/00212 nr 101499 

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

 

Delårsuppföljning mars 2021  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige uppmanar nämnderna att vidta åtgärder för att hålla 

driftbudgetramen. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att budget för digitalisering omfördelas 

från central budget för digitalisering till socialnämnden med 532 000 

kronor för e-tjänsten Ekonomiskt bistånd och till bygg- och 

miljönämnden med 600 000 kronor för personalkostnader för 

digitalisering, endast för år 2021. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att under år 

2021 uppta nya lån, det vill säga öka kommunens skulder, med högst 

284 miljoner kronor under år 2021, utöver tidigare beslut om 103 

miljoner kronor 

4. Kommunstyrelsen beslutar att ekonomichefen har rätt att för 

kommunstyrelsens räkning under år 2021 ta upp nya lån om högst 284 

miljoner kronor utöver tidigare beslut om 103 miljoner kronor 

5. Kommunstyrelsen beslutar att skuldebrev, som är beslutade med stöd av 

delegering, ska undertecknas två i förening enligt kommunstyrelsens 

beslut om firmateckning. 

6. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram 

en handlingsplan för att åtgärda underskottet så att budgetramen hålls. 

 

 

Sammanfattning 

Inledning 

Enligt kommunens ekonomistyrprinciper ska nämnderna lämna uppföljning 

av ekonomin per mars med en prognos för året till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige har tilldelat nämnderna budgetramar inom vilka 

nämnderna ska bedriva verksamhet mot uppsatta mål. Prognosen är en tidig 

indikation på hur verksamheterna bedömer utfallet vid årets slut och den 

föranleder att nämnderna vidtar åtgärder för att hålla ekonomin inom de 

ramar som fullmäktige beslutat. 

Den första samlade rapporten över kommunens verksamhet och 

måluppfyllelse lämnas, i enlighet med kommunens styrmodell, i 

delårsrapport per augusti. 
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Prognos för årets resultat 

Prognosen för årets resultat är 89,4 miljoner kronor, vilket är 61,8 miljoner 

kronor bättre än budgeterat. En väsentlig orsak är att realisationsvinster från 

fastighetsförsäljningar, främst inom exploateringsverksamheten, beräknas 

ge 82,4 miljoner kronor. När det avräknas, vilket ska göras vid avstämning 

mot balanskravet, är resultatet 7,0 miljoner kronor och balanskravet 

uppfylls. 

När även investeringsbidrag från privata inom exploateringsverksamheten 

avräknas med 42,7 miljoner kronor, som i år främst består av övertagna 

gatuanläggningar, är resultatet däremot ett underskott med 35,7 miljoner 

kronor, -2,7 procent av skattenettot. 

Det är avsevärt sämre än kommunens finansiella mål på 2 procent i 

överskott, 63,3 miljoner kronor sämre. 

  
Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Utfall jan-
mars 

Prognos 
Avvikelse 
budget/ 
prognos 

ÅRETS RESULTAT 75 764 27 651 15 749 89 426 61 775 

Avgår realisationsvinster -982 0 0 -82 385 -82 385 

ÅRETS 
BALANSKRAVSRESULTAT 

74 782 27 651 15 749 7 041 -20 610 

Avgår investeringsbidrag från 
privata 

-28 598 0 0 -42 721 -42 721 

ÅRETS RESULTAT som 
finansiellt mål 

46 184 27 651 15 749 -35 680 -63 331 

Andel av skattenetto 3,6 % 2,1 % 4,8 % -2,7 % -4,8 % 

Den främsta orsaken till att det finansiella målet inte uppfylls är att 

nämnderna prognostiserar underskott med 73,5 miljoner kronor. Nämnderna 

behöver vidta åtgärder för att hålla budgetramen. 

Nämnderna behandlar sina delårsuppföljningar 4-11 maj. 

En osäkerhet är hur pandemin utvecklas under året och vilka ekonomiska 

effekter det får. Nämnderna har bedömt att nettokostnaden för januari-mars 

uppgår till 5,1 miljoner kronor. I prognosen är det inräknat 9,0 miljoner i 

nettokostnad till årets slut, men det får sägas vara med stor reservation. 

Det finns också en annan osäkerhet som inte är inräknad i prognosen. Det är 

4,2 miljoner kronor i nedlagda utgifter för projektering av Viby skola. 

Projektet har avslutats av barn- och utbildningsnämnden. Om de nedlagda 

utgifterna inte har något värde i kommande investering måste det 

resultatföras. 

Skatte- och statsbidragsintäkter är 11,4 miljoner kronor högre än budget, 

varav 2,5 miljoner kronor avser Skolmiljarden. 

Investeringar 

Årets investeringar är budgeterade till 513,4 miljoner kronor och beräknas 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2021-05-04 KS 2021/00212 nr 101499 

 

genomföras för 404,7 miljoner kronor. Årets överskott beräknas därför till 

108,8 miljoner. Främst är det för att projekt senareläggs i tid av olika 

anledningar. Hittills i år har 11,4 miljoner kronor förbrukats. 

Finansiering 

Utifrån prognosen om årets resultat och senarelagda investeringar uppgår 

lånebehovet för året till 284 miljoner kronor, förutom den nyligen beslutade 

upplåningen på 103 miljoner kronor.   

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Framgår av ärendet. 

Barnperspektivet 

Inte aktuellt i denna uppföljning. 

Näringslivsperspektivet 

Inte aktuellt i denna uppföljning. 

Uppföljning 

Sker vid nästa uppföljning, delårsrapport augusti. 

Beslutsunderlag 

– Delårsuppföljning mars 

   

__________ 

Beslut skickas till 

Samtliga nämnder 

Kommundirektör 

Biträdande kommundirektör/förvaltningschef centralt stöd och service 

Ekonomichef 

 



 

                         2021-05-05 

                         2021/00212 

Delårsuppföljning mars 2021 
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1 Sammanfattning  

Inledning 

Enligt kommunens ekonomistyrprinciper ska nämnderna lämna uppföljning av ekonomin per 

mars med en prognos för året till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige har tilldelat nämnderna budgetramar inom vilka nämnderna ska bedriva 

verksamhet mot uppsatta mål. Prognosen är en tidig indikation på hur verksamheterna 

bedömer utfallet vid årets slut och den föranleder att nämnderna vidtar åtgärder för att hålla 

ekonomin inom de ramar som fullmäktige beslutat. 

Den första samlade rapporten över kommunens verksamhet och måluppfyllelse lämnas, i 

enlighet med kommunens styrmodell, i delårsrapport per augusti. 

Prognos för årets resultat 

Prognosen för årets resultat är 89,4 miljoner kronor, vilket är 61,8 miljoner kronor bättre än 

budgeterat. En väsentlig orsak är att realisationsvinster från fastighetsförsäljningar, främst 

inom exploateringsverksamheten, beräknas ge 82,4 miljoner kronor. När det avräknas, vilket 

ska göras vid avstämning mot balanskravet, är resultatet 7,0 miljoner kronor och balanskravet 

uppfylls. 

När även investeringsbidrag från privata inom exploateringsverksamheten avräknas med 42,7 

miljoner kronor, som i år främst består av övertagna gatuanläggningar, är resultatet däremot 

ett underskott med 35,7 miljoner kronor, -2,7 procent av skattenettot. 

Det är avsevärt sämre än kommunens finansiella mål på 2 procent i överskott, 63,3 miljoner 

kronor sämre. 

  
Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Utfall jan-
mars 

Prognos 
Avvikelse 

budget/ prognos 

ÅRETS RESULTAT 75 764 27 651 15 749 89 426 61 775 

Avgår realisationsvinster -982 0 0 -82 385 -82 385 

ÅRETS 
BALANSKRAVSRESULTAT 

74 782 27 651 15 749 7 041 -20 610 

Avgår investeringsbidrag från 
privata 

-28 598 0 0 -42 721 -42 721 

ÅRETS RESULTAT som 
finansiellt mål 

46 184 27 651 15 749 -35 680 -63 331 

Andel av skattenetto 3,6 % 2,1 % 4,8 % -2,7 % -4,8 % 

Den främsta orsaken till att det finansiella målet inte uppfylls är att nämnderna prognostiserar 

underskott med 73,5 miljoner kronor. Nämnderna behöver vidta åtgärder för att hålla 

budgetramen. 

En osäkerhet är hur pandemin utvecklas under året och vilka ekonomiska effekter det får. 

Nämnderna har bedömt att nettokostnaden för januari-mars uppgår till 5,1 miljoner kronor. I 

prognosen är det inräknat 9,0 miljoner i nettokostnad till årets slut, men det får sägas vara 

med stor reservation. 

Det finns också en annan osäkerhet som inte är inräknad i prognosen. Det är 4,2 miljoner 

kronor i nedlagda utgifter för projektering av Viby skola. Projektet har avslutats av barn- och 

utbildningsnämnden. Om de nedlagda utgifterna inte har något värde i kommande investering 

måste det resultatföras. 

Skatte- och statsbidragsintäkter är 11,4 miljoner kronor högre än budget, varav 2,5 miljoner 

kronor avser Skolmiljarden. 
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Investeringar 

Årets investeringar är budgeterade till 513,4 miljoner kronor och beräknas genomföras för 

404,7 miljoner kronor. Årets överskott beräknas därför till 108,8 miljoner. Främst är det för 

att projekt senareläggs i tid av olika anledningar. Hittills i år har 11,4 miljoner kronor 

förbrukats. 

Finansiering 

Utifrån prognosen om årets resultat och senarelagda investeringar uppgår lånebehovet för året 

till 284 miljoner kronor, förutom den nyligen beslutade upplåningen på 103 miljoner kronor. 
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2 Driftredovisning och resultaträkning 

  
Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Utfall jan-
mars 

Prognos 
Avvikelse 

budget/pro
gnos 

Kommunfullmäktige -1 394 -1 593 -343 -1 593 0 

Stöd till politiska partier -1 062 -1 084 -1 084 -1 084 0 

Valnämnd -2 -35 0 -35 0 

Revision -1 321 -1 500 -59 -1 500 0 

Driftbidrag Räddningstjänsten -21 050 -21 480 -7 160 -21 480 0 

Driftbidrag Håbo Marknads AB -2 000 0 0 0 0 

Digitalisering 0 -6 500 -361 -6 500 0 

Kommunstyrelsen -74 271 -101 153 -38 755 -134 949 -33 796 

Kultur- och fritidsnämnd -54 437 -59 706 -13 154 -59 369 337 

Socialnämnd -70 108 -67 008 -16 438 -76 322 -9 314 

Bygg- och miljönämnd -11 266 -12 573 -3 531 -12 573 0 

Barn- och utbildningsnämnd -618 578 -605 411 -149 490 -630 504 -25 093 

Vård- och omsorgsnämnd -286 611 -325 535 -72 246 -331 155 -5 620 

Teknisk nämnd -60 212 -41 777 -10 342 -41 829 -52 

Överförmyndarnämnd -1 984 -2 217 -529 -2 217 0 

Skattefinansierad verksamhet -1 204 296 -1 247 572 -313 492 -1 321 110 -73 538 

Avfallsverksamhet -732 0 3 275 -1 238 -1 238 

Vatten- och avloppsverksamhet 0 0 4 265 0 0 

Taxefinansierad verksamhet -732 0 7 540 -1 238 -1 238 

Pensions- och upplupna lönekostnader -22 344 -29 000 -6 017 -29 000 0 

Gem avskrivning, fastigskatt, kundfordr -2 838 -2 441 -179 -2 441 0 

Internränta 18 234 17 069 4 373 17 069 0 

Realisationsvinster och exploatering 29 580 0 0 125 106 125 106 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -1 182 396 -1 261 944 -307 775 -1 211 614 50 330 

Skatteintäkter 1 090 563 1 121 309 282 593 1 145 465 24 156 

Generella statsbidrag och utjämning 175 723 182 438 42 267 169 727 -12 711 

VERKSAMHETENS RESULTAT 83 890 41 803 17 085 103 578 61 775 

Finansiella intäkter 4 181 2 600 162 2 600 0 

Finansiella kostnader -12 307 -16 752 -1 498 -16 752 0 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA 
POSTER 

75 764 27 651 15 749 89 426 61 775 

Extraordinära poster     0 

ÅRETS RESULTAT 75 764 27 651 15 749 89 426 61 775 

     0 

Avgår realisationsvinster -982 0 0 -82 385 -82 385 

ÅRETS BALANSKRAVSRESULTAT 74 782 27 651 15 749 7 041 -20 610 

Avgår investbidrag från privata -28 598 0 0 -42 721 -42 721 

ÅRETS RESULTAT som finansiellt mål 46 184 27 651 15 749 -35 680 -63 331 

Andel av skattenetto 3,6 % 2,1 % 4,8 % -2,7 % -4,8 % 



Delårsuppföljning mars 2021 6(57) 

Nämnderna och budgetföljsamhet 

Nämnderna prognostiserar stora underskott med totalt 73,5 miljoner kronor vid årets slut 

exklusive den taxefinansierade verksamheten. Föregående år vid samma period var prognosen 

underskott 62,7 miljoner kronor. Enligt ekonomistyrprinciperna som fullmäktige antagit, har 

nämnderna ansvar för att vidta åtgärder för att hålla budget. 

Vid uppföljningen per februari, som redovisades till kommunstyrelsen, prognostiserade 

nämnderna underskott med 68,3 miljoner kronor och kommunstyrelsen uppmanade 

nämnderna att vidta åtgärder för att hålla budgetramarna. 

Nedan sammanfattas prognoser och åtgärder från nämndernas rapporter: 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen inklusive övergripande verksamheter prognostiserar underskott med 33,8 

miljoner kronor. När budgeten beslutades av kommunstyrelsen, återstod kostnadsreduceringar 

med 28,4 miljoner kronor för att nå budgetramen. Detta underskott kvarstår att åtgärda. 

Resterande 5,4 miljoner i underskott har flera orsaker. Plan- och exploateringsavdelningen 

väntas ge underskott med 700 000  kronor, där 600 000 kronor beror på planarbete utöver 

budget och resten beror på utökade resurser. Övriga väsentliga underskott prognostiseras för 

ekonomiavdelningen, lokalvården, personalavdelningen, fastighetsavdelningen, 

måltidsservice. Väsentligt överskott prognostiseras inom kansliet och säkerhet. 

Redovisade åtgärder 

Anställningsstopp har införts, anställning måste ske i dialog med överordnad chef. 

Kommunstyrelsens beslutade 2021-04-26 att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta 

fram en handlingsplan för att åtgärda underskottet för kommunstyrelsen så att budgetramen 

hålls. Arbetet pågår med handlingsplanen. 

Barn- och utbildningsnämnden  

Prognosen för året är underskott med 25,1 miljoner kronor. Underskott finns inom 

grundskolan med 13,4 miljoner kronor, varav 1 miljon kronor härrör från ekonomiska effekter 

när Raoul Wallenbergskolan avvecklas till hösten. Större underskott prognostiseras även för 

grundsärskolan 5 miljoner kronor och förskolan 3,8 miljoner kronor. 

Redovisade åtgärder 

Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan 

för åtgärder att komma i balans med budget. Handlingsplanen har redovisats till nämnden som 

återremitterat ärendet (§51) för förtydligande av föreslagna åtgärder samt eventuella föreslag 

till andra åtgärder.  

Socialnämnden 

Socialnämnden prognostiserar underskott med 9,3 miljoner kronor. Underskottet beror främst 

på fler placeringar än budgeterat samt högre kostnader för försörjningsstöd än budgeterat. 

Osäkra faktorer som flytt till nya lokaler, omorganisering på kommunstyrelsens förvaltning 

samt hur stor påverkan den ökade arbetslösheten har på försörjningsstöd gör att det vid denna 

prognos är svårt att bedöma eventuella ökade kostnader. 

Redovisade åtgärder 

Socialnämnden har tidigare genomfört effektiviseringsåtgärder om 478 000 kronor genom 

minskning på administrativt stöd och sänkt budget för föreningsbidrag. Socialförvaltningen 

har föreslagit åtgärder motsvarande 2,6 miljoner kronor som nämnden valt att inte genomföra 

som nedläggning av polarverksamheten, avgiftsbelägga familjerådgivning och avveckling av 

förvaltningens arbetsmarknadsenhet som samfinansieras med vård- och omsorgsnämnden. 

Förvaltningen hittar inga andra åtgärder och ber därför nämnden att föreslå inriktning på vilka 
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vidare åtgärder som nämnden vill att förvaltningen ska vidta. 

Vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar underskott med 5,6 miljoner kronor men 

prognosen är osäker som följd av covid-19. Prognosen innehåller nettokostnadseffekt av 

Covid-19 för cirka 3 miljoner kronor, inklusive bidrag från staten. Prognosen har högre 

kostnader för framför allt särskilt boende SoL äldre, korttidsboende SoL äldre, handläggning 

SoL äldre, särskilt boende LSS samt hälso- och sjukvård.  Prognosen innehåller en ej 

budgeterad kostnad motsvarande cirka 2,1 miljoner kronor för hyra av ett nytt äldreboende 

som förväntas bli klart tidigare än budgeterat. Statsbidrag är till viss del medräknade i 

prognosen som följd av osäkerhet om riktlinjer för användningen. 

Redovisade åtgärder 

Förvaltningen återkommer vid senare uppföljningar kring hur statsbidragen förväntas påverka 

resultatet. Förvaltningen har gett berörda verksamheter i uppdrag att vidta nödvändiga 

åtgärder för att nå en prognos i nivå med budget. Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att 

ge förvaltningen i uppdrag att till kommande ekonomiuppföljning återkomma med förslag på 

åtgärder för att prognosen ska vara i balans med budget. 

Övriga nämnder 

Kultur- och fritidsnämndens prognos är ett sammantaget överskott med 337 000 kronor. Det 

är ännu tidigt på året och osäkert hur pandemin kommer påverka nämndens kostnader. 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att bygg- och miljönämndens budget är i balans och 

ser inte att det behövs några särskilda åtgärder för att komma i balans till årets slut. 

Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet prognostiseras med ett mindre underskott 

på 52 000 kronor. Den risken förvaltningen ser för att underskottet ska öka är främst 

väderberoende och avser vinterväghållningen. 

Taxefinansierad verksamhet 

Avfallsverksamheten prognostiserar ett underskott till årets slut med 1,2 miljoner kronor 

vilket finansieras av avfallsfonden enligt planerat. VA-verksamhetens ekonomi följer budget 

och 2 miljoner kronor av VA-fonden används i år. 

Realisationsvinster och exploatering 

För närvarande prognostiseras att årets resultat påverkas med totalt 125,1 miljoner kronor, 

som följd av realisationsvinster 82,4 miljoner, övertagande av anläggningar för 42,1 miljoner 

samt bidrag från exploatör med 600 000 kronor. 

Reavinsten kommer främst från förväntad försäljning i kvarter 4 Logistik Bålsta med 67,9 

miljoner kronor och Björkvallen med 11,3 miljoner kronor men också försäljningar i Tvåhus 

och Råby. Anläggningar som förväntas övertas från exploatör under året är Frösundavik 39,5 

miljoner, Viby Äng 2,2 miljoner och Mellanby cirka 400 000 kronor. Om tidplanerna i 

projekten ändras så kan även påverkan på årets resultat ändras. 

Skatteintäkter och statsbidrag 

Skatteintäkts- och statsbidragsprognosen är 11,4 miljoner högre än budget. Prognosen utgörs 

av SKRs prognos som lämnades 18 februari. Främst är det skatteunderlagets ökningstakt som 

bedöms som 0,5 procent högre både för 2020 och för 2021. Detta påverkar resultatet med 

cirka 10 miljoner kronor. 

I prognosen ingår också det av skolverket beslutade statsbidraget för Håbo kommun på 

2 518 000 kronor för tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 

”skolmiljarden”. Syftet att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa barn 
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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 under 2021 och ska 

användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet i skolväsende. Eftersom bidraget 

inte är återbetalningspliktigt ska det redovisas som generellt statsbidrag och kommunen 

beslutar om fördelning genom budgettillskott. 

Statsbidraget för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer går nu att söka hos 

Socialstyrelsen och beloppet för Håbo är 7,5 miljoner kronor. Bidraget måste rekvireras och 

återbetalas om det inte används enligt riktlinjerna. Det gör att bidraget klassas som riktat 

statsbidrag och redovisas direkt hos vård- och omsorgsnämnden. 

I regeringens vårproposition 15 april presenterades bl a följande satsningar 

 350 miljoner extra till skolan under 2021. 

 Matchningstjänster med mera utökas med 448 miljoner kronor 2021. 

 1,1 miljarder extra under 2021 till vuxenutbildning. 

 180 miljoner kronor till kommunala sommarjobb riktat till unga med socioekonomisk 

svag bakgrund år 2021. 

Så här skriver SKR i sin prognos för februari om den samhällsekonomiska utvecklingen: 

I likhet med föregående prognos bedöms konjunkturen stärkas i Sverige 2021. En endast svag 

återhämtning beräknas ske i början av året, likt den svaga utveckling som präglade 

avslutningen av 2020. Såväl BNP som sysselsättning antas dock få bättre fart under andra 

halvan av 2021. Avgörande för utvecklingen blir naturligtvis pandemin, hur smittspridning, 

vaccinationsprogram och restriktioner fortlöper världen över. Prognososäkerheten bedöms 

ännu vara högre än normalt, även om det värsta av pandemin torde ligga bakom oss. 

Skatteunderlagsprognosen vilar på ett scenario med en utdragen återhämtning av den svenska 

samhällsekonomin, där ett balanserat konjunkturläge inte nås förrän 2024. Det låga 

resursutnyttjandet i nuläget innebär en potential för hög BNP-tillväxt, när återhämtningen väl 

tar fart igen. Därför beräknas BNP-tillväxten ligga klart högre än den trendmässiga vid en 

sådan uppgångsfas, vilket medför en åtföljande förstärkning av sysselsättningen och det 

kommunala skatteunderlaget. Sammantaget beräknas dock återhämtningen för antalet 

sysselsatta bli utdragen. Andelen arbetslösa bedöms uppgå till dryga 8 procent, som 

genomsnitt de kommande tre åren. 

Nästa prognos för skatte- och statsbidragsintäkter publiceras 29 april och ingår därför inte i 

denna uppföljning. 

Ekonomiska effekter av coronapandemin 

Följande bidrag gäller för 2021: 

 Kompensationen till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det 

normala förlängs till och med 30 juni 2021. 

 Riksdagen beslutade i januari 2021 att statsbidraget för merkostnader förlängs till och 

med december månad 2020 och att ytterligare en miljard kronor tillförs, vilket 

påverkar resultatet för 2021. 

 Regeringen har beslutat att tilldela kommunerna statsbidrag "Skolmiljarden" till 

kommunerna i syfte att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa 

barn och elever den utbildning de har rätt till, trots covid-19-pandemin. Håbos bidrag 

2 518 000 kronor har föreslagits kommunfullmäktige att fördela till barn- och 

utbildningsnämnden i form av tilläggsbudget. 

Följande ekonomiska nettoeffekter bedöms i nuläget. Samtidigt är det svårt att förutse hur 

pandemin utvecklas vilket medför en stor osäkerhet om hur det påverkar ekonomin. Nedan är 

dock inräknat i lämnade prognoser. 
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Ekonomiska effekter i samband med Corona Jan-mars, tkr Prognos  helår, tkr 

Barn- och utbildningsnämnden -1 309 -2 301 

Socialnämnden -253 -930 

Kommunstyrelsen -820 -2 027 

Tekniska nämnden 0 0 

Kultur- och fritidsnämnd -2 -775 

Bygg- och miljönämnden 0 -55 

Vård- och omsorgsnämnden -2 762 -2 960 

Summa -5 146 -9 048 
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3 Investeringsredovisning 

Nämnder, tkr 
Total 

budget 
Total 

prognos 

Utfall      
t o m 
2020 

Års-
budget 

Utfall 
jan-mars 

Prognos 
för året 

Avvikelse 
från 

årsbudget 

Kommunstyrelsen        

Fleråriga projekt, minst 5 mkr        

1103 (P) LSS boende Viby -19 800 -19 800 -354 -13 446 -558 -5 000 8 446 

1102 (P) LSS boende Dalvägen -20 300 -20 300 -336 -11 164 -526 -7 000 4 164 

1188 Ängsbacken fsk -48 000 -48 000 -6 690 -41 310 -184 -27 000 14 310 

1640 Resecentrum Bålsta C -79 400 -84 400 -51 089 -28 311 -373 -28 311 0 

1106 (P) Äldreboende Åsen -121 000 -121 000 0 -5 000 0 -5 000 0 

1184 Futurum om- och tillbyggn -182 001 -182 001 -115 585 -56 416 -3 859 -43 000 13 416 

1104 (P) Ny simhall -191 000 -191 000 -654 -79 346 -154 -25 000 54 346 

Övriga projekt    -49 274 4 154 -44 974 4 300 

Summa kommunstyrelsen -661 501 -666 501 -174 708 -284 267 -1 500 -185 285 98 982 

Kultur och fritidsnämnden        

Fleråriga projekt, minst 5 mkr        

1680 Aktivitetsparken -11 000 -11 000 0 -11 000 -33 -11 000 0 

Övriga projekt    -5 849 -229 -5 929 -80 

Summa kultur- och fritidsnämnden -11 000 -11 000 0 -16 849 -262 -16 929 -80 

Socialnämnden    -200 -126 -200 0 

Barn- och utbildningsnämnden    -11 823 -564 -7 705 4 118 

Vård- och omsorgsnämnden    -1 750 0 -1 700 50 

Tekniska nämnden, skattefinansierat        

Fleråriga projekt, minst 5 mkr        

1397 Skokloster GC-väg -8 012 -8 012 -481 -7 531 -156 -7 531 0 

1390 GC-väg Viby Vilunda -9 655 -5 982 -5 593 -4 062 -39 -389 3 673 

1364 Kraftleden trafiks 5-6 -20 847 -20 847 -2 539 -11 624 -13 -11 624 0 

Övriga projekt    -35 232 -957 -33 204 2 028 

Summa tekniska nämnden, 
skattefinansierat 

-38 514 -34 841 -8 613 -58 449 -1 165 -52 748 5 701 

Summa skattefinaniserat -711 015 -712 342 -183 321 -373 338 -3 617 -264 567 108 771 

VA        

Fleråriga projekt, minst 5 mkr        

1272 Omläg ledning pga kapacit -5 000 -5 000 -26 -4 974 -8 -4 974 0 

1269 Utloppsledn arv Bålst -13 000 -13 000 -6 670 -6 330 -44 -6 330 0 

1270 Ledn med stickspår Logist -17 000 -17 000 -6 504 -10 496 -22 -10 496 0 

1276 Reservoar ledning Krägga -20 000 -20 000 -2 186 -17 814 -5 -17 814 0 

1268 Bålsta tätort pumpstat -40 000 -40 000 -1 380 -18 620 0 -18 620 0 

1271 (P)GAP, huvudmatning -74 000 -74 000 -1 106 -10 894 0 -10 894 0 

1267 Bålsta tätort ledninga -116 900 -116 900 -15 883 -35 217 -89 -35 217 0 

Övriga projekt    -35 619 -7 594 -35 619 0 

Summa VA -285 900 -285 900 -33 755 -139 964 -7 762 -139 964 0 

Avfall, övriga projekt    -130 0 -130 0 

Summa taxefinansierat -285 900 -285 900 -33 755 -140 094 -7 762 -140 094 0 

Summa -996 915 -998 242 -217 076 -513 432 -11 379 -404 661 108 771 
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Exploateringsinvesteringar 

Exploatering, tkr 
Total 

budget 
Total 

prognos 
Utfall t o     
m 2020 

Års-
budget 

Utfall 
jan-mars 

Prognos 
för året 

Avvikelse 
från 

årsbudget 

Skattefinansierat -219 675 -295 116 -170 267 -4 015 -14 113 -73 939 -69 924 

Taxefinansierat -85 802 -110 649 -76 786 -7 913 -3 430 -32 428 -24 515 

Ökning omsättningstillgångar -74 213 -80 458 -58 641 -14 314 -105 -12 415 1 899 

Summa -379 690 -486 223 -305 694 -26 242 -17 648 -118 782 -92 540 

Kommunfullmäktige beslutar om totalbudget för fleråriga projekt som omfattar minst 5 

miljoner kronor. Dessa projekt får inte starta innan startbeslut. Projekt som inte fått startbeslut 

är markerade med (P). För övriga investeringar beslutar kommunfullmäktige om ett årligt 

ramanslag. 

Årets investeringar är budgeterade till 513,4 miljoner kronor inklusive överförd budget från år 

2021. Hittills i år har 11,4 miljoner kronor förbrukats. 404,7 miljoner kronor beräknas 

förbrukas i år och årets överskott beräknas därför till 108,8 miljoner. 

Exploateringsinvesteringar och ökning av omsättningstillgångar tillkommer med beräknade 

118,8 miljoner kronor i år. 
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4 Finansiering 

Tkr 
Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Investeringsutgifter   

Skattefinansierade verksamheter -373 338 -264 567 

Taxefinansierade verksamheter -140 094 -140 094 

Exploatering, utgifter -27 676 -69 436 

Summa investeringar -541 108 -474 097 

Egen finansiering   

Årets resultat 27 732 89 426 

Avskrivningar 77 900 76 038 

Exploatering, inkomster som periodiseras 40 851 24 657 

Summa egen finansiering 146 483 190 121 

Netto att lånefinansiera -394 625 -283 976 

I budget 2021 (KF §121/2000) beslutade kommunfullmäktige att kommunstyrelsen ska 

återkomma när behov av upplåning uppstår. Kommunfullmäktige beslutade därför 2021-02-

22 om nyupplåning med 103 miljoner kronor motsvarande det negativa saldot på 

checkkrediten per 2021-01-29. Ytterligare behov av upplåning redovisades och att det ska 

rapporteras till kommunstyrelsen när behovet uppstår. 

Nyupplåningsbehovet för år 2021 bedöms nu uppgå till ytterligare 284 miljoner kronor, 

jämfört med budgeterade 395 miljoner kronor. Främst är det lägre investeringstakt som gör att 

en del av upplåningsbehovet skjuts till nästkommande år. 

Likviditetsplaneringen från ansvariga för investerings- och exploateringsprojekten visar att 

försäljningsintäkter från mark i Logistik Bålsta kommer sent under året medan utgifterna i 

projekten uppstår relativt jämnt under resten av året. 

Om nämnderna vidtar åtgärder så att budgetramarna hålls, minskar årets lånebehov med cirka 

74 miljoner kronor till cirka 210 miljoner kronor. 

Kommunfullmäktige föreslås därför besluta att nu ta upp nya lån för högst 284 miljoner 

kronor.  
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5 Exploateringsredovisning 

Exploateringsverksamheten ingår i kommunens drift- och investeringsredovisning och i 

resultat- och balansräkning men redovisas även här för att ge en samlad bild av 

exploateringens påverkan på kommunens ekonomi. Redovisning per projekt finns i avsnittet 

för kommunstyrelsen. 

I rapporten ingår inte beslut som fattades i kommunstyrelsen den 26 april. 

Nettoexploatering 

Den totala beslutade budgeten för alla pågående projekt visar ett positivt 

kassaflöde/nettoexploatering på 39,2 miljoner kronor för hela projekttiden. Prognosen är för 

närvarande negativ, -12,9 miljoner kronor, främst på grund av Frösundavik och Draget som är 

projekt med negativa totalresultat. Till detta kommer att för flera av projekten pågår 

framtagande av nya budgetar och prognoserna är därför osäkra. 

Nettoexploatering 
Budget 
totalt 

Total 
prognos 

Utfall 
ackumuler

at 2020 

Utfall jan-
mars 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Inkomster       

Försäljning av mark 179 850 254 969 104 763 3 267 41 173 94 161 

Ersättning från företag 104 896 62 186 30 486 0 47 590 600 

Gåva mottagna anläggningar 59 406 71 110 13 182 0 31 005 42 121 

VA-anslutningsavgifter 60 381 68 556 22 510 0 21 306 24 657 

Gåva i form av VA-
anläggningar 

14 383 16 538 7 113 0 7 270 9 425 

Summa inkomster 418 916 469 630 178 054 3 267 148 344 170 964 

Utgifter       

Utgifter för kvartersmark -74 213 -80 458 -58 641 -105 -14 314 -12 415 

Anläggningar egen regi -160 269 -226 206 -157 085 -14 113 26 990 -34 018 

Anläggningar mottagna -59 406 -68 910 -13 182 0 -31 005 -39 921 

VA-anläggningar egen regi -71 419 -94 111 -69 673 -3 430 -643 -23 003 

VA-anläggningar mottagna -14 383 -16 538 -7 113 0 -7 270 -9 425 

Summa utgifter -379 690 -486 223 -305 694 -17 648 -26 242 -118 782 

Nettoexploatering 39 226 -12 865 -127 641 -14 381 122 102 52 182 
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Exploateringens påverkan på årets resultat 

Årets resultat beräknas påverkas med 124,7 miljoner kronor, som följd av realisationsvinster 

82,0 miljoner, övertagande av anläggningar 42,1 miljoner och bidrag från exploatör med 

600 000 kronor. 

Reavinst förväntas främst vid försäljning i kvarter 4 Logistik Bålsta med 67,9 miljoner kronor 

och i Björkvallen 11,3 miljoner samt i Tvåhus. Anläggningar förväntas övertas under året i 

Frösundavik 39,2 miljoner, Viby Äng 2,2 miljoner och Mellanby cirka 400 000 kronor. 

Bidrag förväntas i Mellanby med 600 000 kronor. 

Om tidplanerna i projekten förändras så kan även påverkan på årets resultat förändras. 

  
Budget 
totalt 

Total 
prognos 

Utfall 
ackumuler

at 2020 

Utfall jan-
mars 2021 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

TILL RESULTATRÄKNING       

Försäljning av mark 179 850 254 969 104 763 3 267 41 173 94 161 

Ersättning från företag 104 896 62 186 30 486 0 47 590 600 

Gåva mottagna anläggningar 59 406 71 110 13 182 0 31 005 42 121 

Verksamhetens intäkter, 
summa 

344 152 388 265 148 431 3 267 119 768 136 882 

Bokfört värde försäljning 
mark 

-74 213 -79 823 -49 269 -591 -14 023 -12 165 

Exploateringskostnader 
(försäljn/nedvärd) 

0 -635 -635 0 635 0 

Verksamhetens kostnader, 
summa 

-74 213 -80 458 -49 904 -591 -13 388 -12 165 

Årets resultat 269 939 307 807 98 527 2 677 106 380 124 717 

 0 0 0  0 0 

TILL BALANSRÄKNING 0 0 0  0 0 

Anläggningstillgångar -219 675 -295 116 -170 267 -14 113 -4 015 -76 289 

Anläggningstillgångar VA -85 802 -110 649 -76 786 -3 430 -7 913 -31 228 

Omsättningstillgångar 0 0 -8 737 486 -926 -3 219 

Tillgångar, summa -305 477 -405 765 -255 790 -17 058 -12 854 -110 736 

Skuld/förutbetalda intäkter 
VA 

74 764 0 29 623 0 28 576 34 082 

Skulder, summa 74 764 85 094 29 623 0 28 576 34 082 
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Bilagor: Nämndernas rapporter 

6 Kommunstyrelsen 

6.1 Driftredovisning 

tkr  
Budget 
2021 

Utfall jan-
mars 

Prognos för 
året 

Avvikelse 
budget 

/prognos 

Bokslut 
2020 

Kommunfullmäktige -1 593 -343 -1 593 0 -1 394 

Valnämnd -35 0 -35 0 -1 

Kommunstyrelse -3 859 -1 007 -3 859 0 -3 784 

Pensionärs- och funktionsrättsråd -194 -32 -194 0 -137 

Stöd politiska partier -1 084 -1 084 -1 084 0 -1 062 

Revision -1 500 -59 -1 500 0 -1 321 

Vigsel, lotteritillstånd 20 2 20 0 12 

Medlemsavgifter -1 800 -301 -1 700 100 -1 651 

Nämndadministration -1 620 -287 -1 563 57 -1 115 

Kommungemensamt 21 945 -361 -6 500 -28 445 0 

Fysisk- och teknisk planering -10 553 -5 594 -11 265 -712 -13 015 

Näringslivsfrämjande åtgärder -2 000 -513 -2 000 0 -3 808 

Miljö, hälsa, hållbar utveckling -720 -221 -720 0 -1 056 

Räddningstjänst -21 480 -7 160 -21 480 0 -21 050 

Säkerhet -1 371 -343 -938 433 -1 298 

Måltidsservice - Omsorg på OB-tid -249 -40 -158 91 -139 

Måltidsservice – Förskola -11 899 -2 689 -11 802 97 -11 207 

Måltidsservice – Grundskola -18 491 -4 383 -18 267 238 -17 475 

Måltidsservice – Grundsärskola -75 0 -75 0 0 

Måltidsservice – Gymnasieskola -2 848 -511 -2 702 146 -2 540 

Måltidsservice - Övergripande 
verksamhet 

-1 061 -85 -532 529 -42 

Måltidsservice - Särskilt / annat 
boende 

-1 297 -269 -1 418 -121 -1 208 

Måltidsservice - Öppen 
verksamhet 

-1 055 -776 -2 055 -1 000 -2 215 

Arrendeverksamhet 500 406 500 0 649 

Fastighet 356 -2 617 467 111 -6 898 

Lokalvård -16 827 -4 114 -17 688 -861 -15 209 

Kommundirektör, centralt stöd och 
service 

-7 477 -2 156 -7 277 200 -7 439 

Ekonomiavdelningen -6 785 -1 508 -10 099 -3 314 -6 994 

Personalavd inkl löneenhet/nämnd -8 200 -3 238 -9 500 -1 300 -9 385 

Upphandling -5 454 -1 250 -5 454 0 -4 917 

IT-avdelningen -13 451 -3 250 -13 792 -341 -12 935 

Kommunens försäkringar -1 400 -1 522 -1 400 0 -1 394 
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tkr  
Budget 
2021 

Utfall jan-
mars 

Prognos för 
året 

Avvikelse 
budget 

/prognos 

Bokslut 
2020 

Internservice -2 028 -574 -2 439 -411 -2 361 

Kansli -2 851 -494 -2 332 519 -2 112 

Kommunikation -3 994 -695 -3 831 163 -2 999 

Kontaktcenter -2 915 -709 -2 890 25 -2 894 

Summa -133 345 -47 763 -167 141 -33 796 -160 393 

6.2 Kommentarer till driftredovisning 

I delårsuppföljning per mars visar prognosen att kommunstyrelsens verksamhet beräknas 

överskrida driftbudgeten med 33,8 miljoner kronor i år om inte åtgärder vidtas. Det är en 

försämrad prognos jämfört med februari då prognosen var 30,8 miljoner kronor. 

Följande större avvikelser från budget redovisas: 

När budgeten beslutades av kommunstyrelsen, återstod kostnadsreduceringar med 28,4 

miljoner kronor för att nå budgetramen. Detta kvarstår att åtgärda. 

Ekonomiavdelningen prognostiserar underskott som följd av avslut av chef med 2,3 miljoner 

där hela kostnaden för överenskommelsen belastar 2021. Tillkommer kostnad för pension 

som redovisas under pensioner och upplupna löner. Kostnad för interimschef uppgår till 1,0 

miljon under året.  

Personalavdelningen prognostiserar underskott med 1,3 miljoner kronor som följd av en 

utredning kopplat till pensionskostnader. 

Lokalvården prognostiserar underskott med 860 000 kronor som följd av myndighetskrav på 

daglig rengöring i vårdlokaler samt den oförutsedda övergången av Pomona hus 2 till 

kommunen. Till halvårsskiftet tillkommer ytor som följd av nedläggningen av den fristående 

skolan i Skokloster, eftersom kommunen tar över verksamheten. En preliminär kostnad för de 

tillkommande ytorna lokal i ingår i prognosen, men är beroende av om befintliga ytor övertas 

eller om moduler byggs. Till viss kompenseras detta av andra högre externa intäkter från extra 

städning samt statsbidrag för hög sjuklönekostnad. 

Fysisk- och teknisk planering, det vill säga plan- och exploateringsavdelningens huvudsakliga 

verksamhet, prognostiserar underskott med 700 000 kronor. Underskottet kommer främst från 

detaljplaner med cirka 600 000 kronor. Det saknas planavtal för ett par verksamhetsområden 

som reglerar kostnaderna och innebär en risk för kommunen men även att kommunen behöver 

ligga ute med kostnaderna för detaljplanen tills att en planavgift i stället kan tas ut för arbetet 

med detaljplanen. Planerade planprogram bekostas delvis av kommunen istället för av 

exploatör vilket påverkar budgeten. Verksamheten har även ett behov av att stärka upp 

avdelningen med konsulttjänster främst inom exploateringsprojekt och mark- och 

fastighetsfrågor vilket påverkar avdelningens driftbudget. 

Internservice prognostiserar underskott med 411 000 kronor på grund av ej genomförda 

personalförändringar i avvaktan på omorganisation inom socialförvaltningen. 

IT-avdelning prognostiserar underskott med 341 000 kronor. Nytt Microsoft EA-avtal från 

juli innebär höjd prisnivå och fler licenser ger en kostnadsökning med 220 000 kronor för år 

2021. Konsulttjänst IT-chef ger en ökad nettokostnad på cirka 120 000 kronor när andra 

minskade personalkostnader räknas bort. Ny chef beräknas till 1 september. 

Fastighetsverksamheten prognostiserar överskott med 111 000 kronor. Det beror på lägre 

kostnader för inhyrda lokaler men högre kostnader på grund av ej genomförda 
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personalförändringar i avvaktan på organisationsöversyn. 

Måltidsservice prognostiserar en budget i balans. I grundskole- och gymnasieskoleköken är 

kostnaderna lägre som följd av minskade livsmedelsinköp på grund av pandemin. 

Framskjutna rekryteringar, vakanta tjänster och långtidsfrånvaro ger också en för närvarande 

en lägre personalkostnad. För de kök som överfördes från vård- och omsorgsnämnden är det 

underskott delvis på grund av resurskrävande förändringsarbete, oförändrade måltidspriser till 

kunder samt stängd restaurang Pomona med minskade försäljningsintäkter. 

Två verksamheter prognostiserar överskott som följd av vakanshållning av tjänster under året. 

Det gäller kansliet med nämndadministration 576 000 kronor samt säkerhet 433 000 kronor. 

För kommundirektörförvaltningsledning redovisas överskott med 200 000 kronor, då 

kostnaderna för utredning och upphandling av nya verksamhetssystem, bland annat 

ekonomisystem, e-handelssystem, löne/personalsystem samt fastighetssystem, bedöms som 

lägre detta år. 

Kommunikationsavdelningen prognostiserar överskott med 163 000 kronor efter avveckling 

av en tjänst. 

Överskott prognostiseras för medlemsavgifter med 100 000 kronor. 

I prognosen ingår ökade kostnader som följd av pandemin med 2,0 miljoner fördelat på olika 

verksamheter. 

Osäkerheter 

Kommunstyrelsen kan få kostnader för åtgärder som nämnder beslutar om och som kan 

förenkla och stötta företagen i Håbo. Hänsyn har inte tagits till eventuella kostnader i 

prognosen och en försämring kan ske. 

Fördelning av central budget för digitalisering 

I budget 2021 har kommunfullmäktige avsatt 6,5 miljoner kronor till digitalisering. 

Förslag finns att fördela budget till socialnämnden med 532 000 kronor för e-tjänsten 

Ekonomiskt bistånd med robotisering och till bygg- och miljönämnden med 600 000 kronor 

för personalkostnader för digitalisering. Budgeten avser engångsbudget för år 2021 för 

socialnämnden och bygg- och miljönämnden. 

Kommunstyrelsens del av budget för digitalisering utökas från 700 000 kronor till 2,5 

miljoner kronor och avser, förutom digitaliseringssamordnare, kostnader för införande och 

drift av e-tjänsteplattform. Återstår 4,5 miljoner kronor av potten för år 2021 vilket kommer 

att vara föremål för översyn/del i handlingsplan för budget i balans. Kommunstyrelsens 

digitaliseringsbudget för 2022 behandlas i samband med budgetprocess inför år 2022. 

6.2.1 Ekonomiska effekter av coronapandemin 

Negativa ekonomiska effekter som följd av pandemin uppgår till cirka 820 000 kronor till och 

med mars och beräknas i prognosen till totalt 2,0 miljoner till årets slut. Dock finns stora 

osäkerheter beroende på pandemiläget resten av året. 

Främst är det lokalvården som får ekonomiska effekter av att pandemin fortsätter. 

Myndighetskrav på daglig rengöring i alla vårdlokaler har medfört ökade kostnader. 

Restaurang Pomona är fortsatt stängd, minst under första halvåret, till följd av pandemin, 

vilket leder till minskade försäljningsintäkter avseende lunchmåltider och kiosk- och 

cateringverksamhet. 

Hyresreduktion har lämnats till en nystartad bowlingverksamhet. Reduktionen beräknas pågå 

så länge som rådande restriktioner kring sammankomster och utskänkning pågår. Beloppet 
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kan komma att justeras. 

Kostnad för kommunstyrelsens beslut att stödja näringslivet i form av presentkort till alla 

medarbetare i kommunen är 85 000 kronor för januari-mars. Kostnaden ökar om fler 

presentkort löses in. 

Ekonomiska effekter i samband med pandemin, tkr Jan-mars I prognos helår 

Bokförda kostnader: 

Presentkort för att stödja näringslivet -85 -85

Hyresreducering Bowlinghallen -50 -150

Utökad lokalvård, personal och material, utöver statsbidrag för december 
2020 

-482 -1 092

Information till näringslivet -27 -30

Material och övrigt -16 -30

Ej bokfört: 

Restaurang Pomona, uteblivna intäkter vid stängning -160 -640

Summa -820 -2 027

6.2.2 Innebär prognosen ett underskott jämfört med budget? 

Av underskottet på 33,8 miljoner kronor utgörs minst 4,6 miljoner kronor av kostnader som 

inte uppstår år 2022 och kan sägas vara engångskostnader. Hänsyn kommer att tas till det i  

handlingsplanen när det gäller långsiktiga åtgärder. 

Åtgärder som har vidtagits och som ingår i prognosen: 

Förvaltningen har infört anställningsstopp, vilket innebär att anställning måste ske i dialog 

med överordnad chef. Det har medfört att vakanser uppstår främst inom kansliet, säkerhet, 

ekonomi, kommunikation, kontaktcenter och IT och de ekonomiska effekterna ingår i 

prognosen.  

Nya åtgärder som behövs 

Arbete pågår med att ta fram en handlingsplan för de åtgärder där politiska beslut behövs. 

Redovisade 
åtgärder i 

februarirapport
, tkr 

Redovisade 
åtgärder i 

marsrapport, t
kr 

Underskott enligt prognos -30 757 -33 796

Åtgärder för att komma i balans: 

Återstår att åtgärda 30 757 33 796 

Summa 0 0 

6.2.3 Nämndens behandling av ekonomiuppföljning 

Kommunstyrelsen beslutade den 26 april att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta 

fram en handlingsplan för att åtgärda underskottet för kommunstyrelsen så att budgetramen 

hålls. 
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6.3 Investeringsredovisning 

6.3.1 Investeringsredovisning 

(P) före projektnamnet betyder att budgeten är preliminär och att igångsättningsbeslut inte är

fattat.

Budget 
totalt 

Prognos 
totalt 

Utfall tom 
2020 

Utfall 
Jan-mars 

Budget 
2021 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
budget/ 
prognos 

21 
Infrastruktur, 
skydd mm 

1702 
Bista 4:23 
Lillsjöslingan 

-23 -23 -23

24 
Väg- och 
jvgnät, parkerin 

1640 
Resecentrum 
Bålsta C 

3 961 

49 
Förvaltn gem 
verksamhet 

3290 
Kostenhet 
maskiner invent 

-250 -250

91 
Fastighetsförva
ltning 

1102 
(P) LSS boende
Dalvägen

-20 300 -20 300 -336 -526 -11 164 -7 000 4 164 

1103 
(P) LSS boende
Viby

-19 800 -19 800 -354 -558 -13 446 -5 000 8 446 

1104 (P) Ny simhall -191 000 -191 000 -654 -154 -79 346 -25 000 54 346 

1105 
Laddstolpar 
egna bilar 

-300 -300

1106 
(P) Äldreboende
Åsen

-121 000 -121 000 -5 000 -5 000

1107 
Gransäter tak 
hus A 

-1 700 -1 700

1108 
Gransäter fasad 
idrott 

-1 300 -1 300

1109 
Gransäter ytskikt 
hus C 

-5 800 -2 500 3 300 

1110 
Räddningstjänst 
tak 

-3 100 -3 100

1111 
Räddnin. byte av 
portar 

-950 -950

1112 
Räddningstjäns 
garagegolv 

-1 250 -1 250

1113 
Medborgarhuset 
ytskikt 

-7 200 7 200 

1138 
Granåsen 
toaletter o kall 

-6 786 -6 786

1181 
Planerat 
underhåll 

-487 -5 700 -12 900 -7 200

1184 
Futurum om- 
och tillbyggn 

-182 001 -182 001 -115 585 -3 859 -56 416 -43 000 13 416 

1188 Ängsbacken fsk -48 000 -48 000 -6 690 -184 -41 310 -27 000 14 310 

1190 
Säkerhetsåtgärd
er 

-3 871 -3 871

1191 
Energiåtgärd 
ventilation 

-54 -1 290 -1 290
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Budget 
totalt 

Prognos 
totalt 

Utfall tom 
2020 

Utfall 
Jan-mars 

Budget 
2021 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
budget/ 
prognos 

1195 
Solenergi utred 
install 

   -284 -5 358 -5 358  

1197 
Energieffektivise
ring 

    -1 459 -1 459  

1199 
Skeppsgården 
omby förenin 

       

1640 
Resecentrum 
Bålsta C 

-79 400 -84 400 -51 089 -373 -28 311 -28 311  

5315 
Lokalvård 
Skurmaskin 
2021 

   -66 -260 -260  

92 
Gemensam 
administration 

       

3020 IT-investeringar    -14    

3021 IT-investeringar     -2 200 -1 200 1 000 

3312 
KS inventarier 
gem 

    -500 -477 23 

 Summa -661 501 -666 501 -174 708 -2 621 -284 267 -185 285 98 982 

6.4 Kommentarer till investeringsredovisning 

Av årets investeringsbudget på 284,3 miljoner kronor förväntas 185,3 miljoner kronor 

förbrukas under året. Årets förväntade budgetavvikelse på 99,0 miljoner kronor beror på att 

projekten genomförs senare i tid. Det enda undantaget är IT-investeringar som blir 1 miljoner 

kronor lägre. 

För pågående fleråriga projekt är totalbudgeten 662 miljoner kronor. 

1102 LSS-boende Dalvägen 
Hela projektet beräknas kosta 20,3 miljoner kronor, vilket är den beslutade totalbudgeten. 

Budgeten för 2021 är 11,2 miljoner kronor varav ca 7 miljoner kommer att förbrukas under 

2021. Projektet beräknas vara färdigställt under första kvartalet 2023 och prognosen för 

projektet totalt är enligt budget 20,3 miljoner kronor. 

1103 LSS-boende Viby 
Hela projektet beräknas kosta 19,8 miljoner kronor, vilket är den beslutade totalbudgeten. 

Budgeten för 2021 är 13,4 miljoner kronor varav ca 5 miljoner kommer att förbrukas under 

2021. Projektet beräknas vara färdigställt under andra kvartalet 2023 och prognosen för 

projektet totalt är enligt budget 19,8 miljoner kronor. 

 

1104 Ny simhall 
Hela projektet beräknas kosta 191 miljoner kronor, vilket är den beslutade totalbudgeten. 

Budgeten för 2021 är 79.3 miljoner kronor varav ca 25 miljoner kommer att förbrukas under 

2021. Projektet beräknas vara färdigställt under fjärde kvartalet 2023 och prognosen för 

projektet totalt är enligt budget 191 miljoner kronor. 

1109 Gransäter ytskikt hus C 
Projektets totala budget är 5,8 miljoner kronor. Enligt ursprunglig tidplan ska projektet 

slutföras under år 2021. Projektet är under uppstart, men tidplanen måste revideras till att 

även omfatta 2022. Totalt beräknas projektet att hållas inom budget 5,8 miljoner kronor. 

1113 Komponentutbyten/renovering av Medborgarhuset 
Kultur och fritidsförvaltningen har en önskan om att åtgärderna utförs tidigast 2023. 
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Fastighetsavdelningen föreslår att medlen omfördelas till andra komponentbyten enligt 

underhållsplan. 

1138 Granåsen toaletter och kallgarage 
Kommunfullmäktiges beslut omfattar hela summan på 7 miljoner kronor för de båda 

åtgärderna ( 4 miljoner för garage och 3 miljoner för toaletter) Fastighetsavdelningen har 

föreslagit att projektet delas upp i två separata projekt. 

1181 Planerat underhåll  
Kultur och fritidsförvaltningen har en önskan om att åtgärderna i projekt 1113 

komponentbyten Medborgarhuset utförs tidigast 2023. Fastighetsavdelningen har föreslagit att 

medlen omfördelas till andra komponentbyten enligt underhållsplan i projekt 1181. Den 

beslutade budgeten för projekt 1181 är 5,7 miljoner kronor. 

1184 Futurumskolan om - och tillbyggnad 
Av hela projektets budget på 182 miljoner kronor beräknas 43 miljoner förbrukas under 2021. 

Budget för 2021 uppgår till 56,4 miljoner kronor. Projektet kommer att färdigställas under 

2022 enligt nu gällande tidplan och budget. 

1188 Ängsbackens förskola 
Av hela projektets budget på 48 miljoner kronor beräknas 27 miljoner att förbrukas under 

2021. Budget för 2021 uppgår till 41,3 miljoner kronor. Produktionen av den nya förskolan 

startar under andra kvartalet 2021. Förskolan ska vara klar att ta i bruk till höstterminen 2022 

och projektet kommer att färdigställas enligt tidplan och budget. 

1640 Resecentrum 
Projektet avser Resecentrum, Bålsta torg inkl VA, busstorg, tunnel, VA- och gataprojektering. 

Projektet överskrider inte budget i år, men projektet beräknas nu till totalt 84,5 miljoner vilket 

är 5 miljoner kronor mer än budgeterat. Ett särskilt ärende om tilläggsbudget bereds. 

3021 IT-investeringar, överskott 1 miljon kronor 
Minskat behov 2021 och strategiskt fokus på köp av tjänst snarare än att detta år bygga ut 

egen kapacitet. 

6.5 Exploatering och fastighetsförsäljning 

Exploateringens och fastighetsförsäljning påverkan på årets resultat framgår inte nedan och 

ingår inte i kommunstyrelsens budget. Det redovisas direkt i driftredovisningen. Nedan 

redovisas istället totalekonomi per projekt. 

6.5.1 Exploatering 

Pågående projekt, tkr 
Budget 

total 
Prognos 

total 
Utfall ack 

2020 
Utfall jan-

mars 
Prognos 

2021 

9013 Logistik Bålsta kv 3-4 43 819 34 195 -64 480 -512 78 227 

9015 Logistik Bålsta kv 5-6* - -4 168 -4 168 -3 0 

9021 Frösundavik -18 767 -21 975 -21 975 0 0 

9031 Draget 20 662 -10 787 -10 682 -105 -105

9051 Viby Äng 0 1 302 1 302 0 0 

9071 Mellanby 83 100 1 032 0 -932

9090 Bålsta C etapp 0/del av etapp 1* -24 000 -29 734 -3 296 -5 734 -5 734

9096 Bålsta C etapp 6* - -2 989 0 -2 989 -2 989

9100 Tvåhusplanen -2 850 -2 850 -16 118 -3 761 -4 597

9110 Lillsjöns företagspark 1 810 4 844 4 879 -9 -35
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Pågående projekt, tkr 
Budget 

total 
Prognos 

total 
Utfall ack 

2020 
Utfall jan-

mars 
Prognos 

2021 

9121 Björkvallen 0 -270 -3 090 -53 3 261 

9130 Entré Lillsjön* 11 326 12 324 -2 683 -1 215 -1 315

9140 Dalängen* 7 143 7 143 -8 362 0 -13 599

Summa nettoexploatering 39 226 -12 865 -127 641 -14 381 52 182 

* Ny budget ska tas fram.

Projekt med streck i budgetkolumnen betyder att projektet inte har någon beslutad budget.

9013 Björnbro/Logistik Bålsta kvarter 3-4 
Fastighetsbildning pågår och intäkter från markförsäljning till Dagab om 79 Mkr förväntas 

andra halvåret 2021. Håbo kommuns arbeten är klara. Denna första etapp inom Logistik 

Bålsta innehåller infrastrukturåtgärder som gynnar andra etapper exempelvis rondell. 

Slutrapporten kommer att behöva påvisa en noggrannare analys varför resultatet är sämre än 

budgeterat. 

9015 Björnbro/Logistik Bålsta kvarter 5-6 (budgetförslag under beredning, ingår ej) 

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. Detaljplanen vann 

laga kraft 26 mars. 

9021 Frösundavik etapp 1 
Slutförande beräknas ske år 2021 då övertagande sker av infrastruktur från exploatören till ett 

värde av cirka 40 miljoner kronor. Projektets utfall är per årsskiftet -22,0 miljoner kronor. 

Utredning pågår om möjligheten att förbättra ekonomin i projektet. 

9031 Draget 
En lantmäteriförrättning avseende ledningsrätter kommer att avslutas under året, vilket 

beräknas medföra en kostnad. En tomt finns kvar för försäljning. Om den säljs kommer den 

att medföra en intäkt som förbättrar prognosen. Projektet avslutas 2021 och slutrapporteringen 

kommer att tydliggöra orsakerna till fördyringen. 

9051 Viby äng etapp E:2 
Exploatören bygger ut infrastruktur och överlämnar anläggningarna utan ersättning till 

kommunen efter godkänd slutbesiktning i år. VA-anslutningsavgifter har inkommit. 

9071 Mellanby 
Projektet ska avslutas i år. Projektet innehåller dock flertalet felaktiga entreprenader och VA-

åtgärder kommer därför att behöva utföras för cirka 1,5 mkr, varav 600 tkr finansieras av 

depositionen men prognosen försämras till ett nollresultat. 

9091 Bålsta C etapp 1 (budgetförslag under beredning, ingår ej) 

I början av året överfördes tidigare nedlagda utgifter avseende scouttomtsparkering samt 

projektering för etapp 1 från investeringsprojektet 1640 till Bålsta C etapp 1. Budgetförslaget 

kommer att avse enbart projektering av etapp 1. 

9096 Bålsta C etapp 6 (budgetförslag under beredning, ingår ej) 

I början av året överfördes tidigare nedlagda utgifter avseende projektering för etapp 6 från 

investeringsprojektet 1640 till Bålsta C etapp 6. Budgetförslaget kommer att avse enbart 

projektering av etapp 6. 

9100 Tvåhusplanen 
Ett komplext projekt men tidplanen håller. Etapp 1 som handlar om fastighetsregleringar och 

genomförandet av infrastrukturen färdigställs till sommaren 2021. Prognos nu enligt budget 
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efter en genomförd fastighetsreglering, en reglering återstår. 

9110 Lillsjöns företagspark 
Projektet är i princip klart. Kommer att stängas och slutrapporteras under 2021. 

9120 Björkvallen 
Intäkter från markförsäljning om 11 miljoner kronor sker under andra halvåret 2021. Vissa 

mindre ekonomiska avvikelser har skett i sanering och projektering. Det finns risker att 

prognosen försämras. Tydligare bild av ekonomin ges efter upphandling av utbyggnaden av 

allmänna anläggningar i början av sommaren. 

9130 Entré Lillsjön  
Viss infrastruktur så som VA 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. Tidplanen och prognosen är därför osäker. 

9140 Dalängen  
Marken har varit anvisad till MacFreeze och Bovieran men på grund av att markförhållanden 

är osäkra har Bovieran dragit sig ur och förutsättningarna för projektet har påverkas och är 

osäkra. Det finns risker i projektet. Oenighet med MacFreeze finns kring vad som ska utföras 

av dem. Tidplan och prognos är osäkra. Ny exploateringsbudget behöver tas fram och 

detaljplanen göras om. 

6.5.2 Fastighetsförsäljning 

Inga större fastighetsförsäljningar planeras under året, förutom de som ingår i 

exploateringsprojekt. 
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7 Kultur- och fritidsnämnden 

7.1 Driftredovisning 

  
Budget 
2021 

Utfall jan-
mars 

Prognos för 
året 

Avvikelse 
budget pro 

Bokslut 
2020 

Kultur- och fritidsnämnd -204 -53 -214 -10 -160 

Nämndadministration -409 -48 -217 192 -277 

Turistverksamhet 0 0 0 0 -147 

Allmän fritidsverksamhet -1 912 -176 -1 572 340 -823 

Bidrag fritid -3 918 -576 -3 954 -36 -3 289 

Stöd till studieorgan. -360 -1 -360 0 -359 

Allmän kulturverksamhet -3 639 -509 -3 612 27 -1 668 

Bibliotek -6 982 -1 714 -6 982 0 -7 431 

Utomhusanläggningar -9 760 -1 738 -9 537 223 -7 501 

Ishall -5 324 -1 189 -5 268 56 -5 376 

Simhall -5 907 -1 619 -5 925 -18 -5 912 

Föreningslokaler -11 192 -3 139 -11 949 -757 -10 568 

Fritidsgårdar -6 398 -1 196 -6 398 0 -6 569 

Förvaltningsövergripande -3 701 -1 191 -3 381 320 -4 357 

Övrig kommungemensam admi 0 -5 0 0 0 

Summa -59 706 -13 154 -59 369 337 -54 437 

7.2 Kommentarer till driftredovisning 

Prognos per mars vid delårsuppföljning är ett överskott med 337 000 kronor. 
Överskottet beror på minskade kostnader för nämndearvoden och förvaltningsadministration. 

Nämndadministration överskott 192 000 kronor 
Personalkostnaderna blir lägre än budgeterat då personal även arbetar med övrig 

administration. 

Förvaltningsövergripande överskott 320 000 kronor 
Personal hemma för vård av barn. 

Utredningskostnader för lokaler 
Omprioritering av medel för att täcka kostnader för utredning ny fotbollsanläggning varför det 

redovisas ett underskott på denna verksamhet. 

Ökade utredningskostnader kommer påverka 2021 års budget. Multiarenan belastar nämnden 

med 200 000 kr, färdigställande av fotbollsutredning med 340 000 kr samt färdigställande av 

biblioteksutredning med 300 000 kr. 

Förvaltningen avvaktar med insatser inom lokalunderhåll och friluftsutveckling för att täcka 

de ökade utredningskostnaderna. 
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7.2.1 Ekonomiska effekter av coronapandemin 

De effekter som är kända idag är lägre intäkter på grund av minskat öppethållande och 

föreningslättnader. 

Det finns en risk att kostnader för utlåning av E-böcker kan öka. För att hålla mediebudgeten 

har biblioteket varit tvungna att sänka gränsen för antalet lån/vecka. 

Ekonomiska effekter i samband med pandemin, tkr Jan-mars I prognos helår 

Bokförda kostnader:   

Förbrukningsmaterial hygienartiklar -2 -10 

Ej bokfört:   

Uteblivnaintäkter pga föreningslättnader, lokalhyror  -700 

Färre besökare på fritidsgårdar  -65 

Summa -2 -775 

7.2.2 Innebär prognosen ett underskott jämfört med budget? 

Prognos innebär ej ett underskott jämfört med budget. Nämnden har per mars ett överskott 

med 337 000 kronor. 

 

7.2.3 Nämndens behandling av ekonomiuppföljning 

KFN 2021/00040 nr 2073 

Beslut att godkänna ekonomiuppföljningen. 

7.3 Volym- och resursmått 

7.3.1 Volymmått 

Mått Utfall 2020 
Utfall mars 

2020 
Utfall mars 

2021 
Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Antal besök på biblioteket 130 562 41 158 23 203 140 000 140 000 

Antal besök på biblioteket 

Första kvartalet 2021 hade Håbo bibliotek 23 203 besök. Den stora skillnaden mot 

besökssiffrorna för 2020 beror på pandemin. Biblioteket hade ordinarie öppettider under hela 

första kvartalet 2020 och verksamheten fungerade normalt. Om vi räknar med att kunna 

återgå till det normala efter sommaren så kan vi med lite medvind kunna komma upp i 

närmare 140 000 besök för helåret. 

7.4 Investeringsredovisning 

7.4.1 Investeringsredovisning 

(P) före projektnamnet betyder att budgeten är preliminär och att igångsättningsbeslut inte är 

fattat. 

   
Budget 
totalt 

Prognos 
totalt 

Utfall tom 
2020 

Utfall 
Jan-
mars 

Budget 
2021 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
budget/ 
prognos 

31 Kulturverksamhet        
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Budget 
totalt 

Prognos 
totalt 

Utfall tom 
2020 

Utfall 
Jan-
mars 

Budget 
2021 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
budget/ 
prognos 

6501 Konst 2021 0 år avsk     -1 000 -1 100 -100 

34 Idrotts- o fritidsanl.        

1396 Upprustn Gröna Dal IP -3 000 -3 000 -661  -2 339 -2 339  

1681 
HandikappWC 
Vibyspåret 

    -100 -100  

1682 
Handikappbrygga 
Kalmars 

    -300 -300  

6653 Sarg ishallen     -60 -60  

6803 Ismaskin     -1 500 -1 500  

6804 Borste redskapsbärare     -250 -250  

6805 Ljudanläggning idrott    -229 -250 -230 20 

36 
Förvaltningsövergrip
ande 

       

1680 Aktivitetsparken KFN -11 000   -33 -11 000 -11 000  

6654 Föreningsutrustning     -50 -50  

 Summa -14 000 -3 000 -661 -262 -16 849 -16 929 -80 

7.5 Kommentarer till investeringsredovisning 

6501 Konst 2021 Underskott 100 000 kronor 
Investeringen för 2021 beräknas bli dyrare än avsatt budget. 

6805 Ljudanläggning idrott överskott 20 000 kronor 
Investering i ny ljudanläggning i anläggningen Lundby ridhus gjordes under 2020. Fakturan 

blev försenad och kostnaden redovisas därför under 2021. 

Alla övriga investeringar förväntas genomföras enligt plan. 

Upphandling för investeringar pågår för: borste redskapsbärare, ismaskin och handikappramp 

Kalmarsand. 
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8 Bygg- och miljönämnden 

8.1 Driftredovisning 

 tkr 
Budget 
2021 

Utfall jan-
mars 

Prognos för 
året 

Avvikelse 
budget pro 

Bokslut 
2020 

Bygg- och miljönämnd -247 -33 -220 27 -189 

Nämndadministration -320 -74 -320 0 -266 

Fys- tekn plan, bostadsfö -2 748 -874 -2 837 -89 -2 603 

Bygglovavdelning -696 -575 -696 0 232 

Förvaltningsledning -1 967 -457 -1 967 0 -3 236 

Miljö- och hälsoskydd -4 113 -1 037 -4 051 62 -2 972 

Tillstånd 0 -72 0 0 3 

Bostadsanpassning -2 482 -409 -2 482 0 -2 246 

Summa -12 573 -3 531 -12 573 0 -11 277 

8.2 Kommentarer till driftredovisning 

Bygg- och miljöförvaltningen redovisar ingen avvikelse i förhållande till budget för 

verksamhetsåret. Inom verksamheterna finns viss mindre avvikelse vilket redovisas nedan. 

Kart, mät och GIS, underskott 89 000 kronor 
Underskottet handlar om behov av nytt kartsystem för såväl internt som externt bruk. Det 

nuvarande kartsystemet är under utfasning och har ingen support längre. Det innebär en stor 

risk att det kartstöd som kommunen är beroende av skulle kunna komma att fungera 

bristfälligt eller inte alls, och därför påbörjas nu en upphandling. Exakt kostnad för inköp, 

installation och licens är ännu inte känd. Det som efterfrågas är ett verktyg som kan 

presentera, söka, analysera, skapa och redigera geodata och verksamhetsdata via webb- och 

mobila gränssnitt. Det ska enkelt gå att administrera, visualisera, analysera, redigera och 

integrera både geodata och verksamhetsdata och kombinera information från de flesta GIS-

leverantörer, databaser och filer, men även olika verksamhetssystem. 

Bygglovavdelningen, ingen avvikelse   
Inom verksamheten finns egentligen ett visst överskott i personalprognosen som främst beror 

på föräldraledighet. Men för att täcka upp föräldraledigheten förlängs vikariatet i motsvarande 

grad för att klara god service och tidsfristerna inom handläggningen. Vad gäller intäktsnivån 

är det fortfarande lite tidigt att dra slutsatser om eventuell avvikelse. Mycket beror på hur 

detaljplanerna tas fram under året och kommer till bygglovsskede. Avdelningen har för 

närvarande mycket stort antal inkomna ansökningar och bara under mars månad är det 40 

stycken nya ärenden. Det är en toppnotering i jämförelse med tidigare år. Den sammantagna 

prognosen är mot den beskrivna bakgrunden satt enligt budget. 

Förvaltningsledning - ingen avvikelse  
Nettobudgeten är oförändrad och därför är det ingen avvikelse som rapporteras. I budget finns 

höjd tagen för en intäkt om en miljon kronor från kommunstyrelsens pott för digitalisering, 

och här ligger då även en kostnad om en miljon kronor avsatt för fortsatt 

verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. Dock är beskedet från kommunstyrelsens 

förvaltning att det ansökta beloppet inte kan medges på grund av omfattande sparkrav inom 

kommunstyrelsen. Därför har prognosen nu anpassats till utebliven intäkt och dess tänkta 

åtföljande kostnad. Konsekvensen av detta blir att utvecklingen vad gäller digitalisering 

hamnar i pausläge under år 2021. Visst utvecklingsarbete som redan är igångsatt har 



Delårsuppföljning mars 2021 28(57) 

förutsättningar att rulla på, men planerade nya aktiviteter enligt handlingsplanen har avsevärt 

försämrade förutsättningar att kunna realiseras under året. 

Miljö och hälsoskydd, överskott 62 000 kronor 
Verksamheten har under våren en viss personalomsättning som ger vakanta tjänster under 

några månader vilket bidrar till överskottet. Rekrytering är avslutad och de två nya 

inspektörerna börjar sin anställning i juni respektive september. Det genererar en viss 

personalbrist under första halvåret och därför finns höjd tagen i prognosen för tillfälligt inhyrd 

personal. I och med coronarestriktionerna är det fortsatt få konferenser. Flertalet arrangemang 

erbjuds nu istället digitalt, vilket ger att prognosen för utgifterna för konferenser  och 

kompetensutveckling bedöms ligga något under budget. 

8.2.1 Ekonomiska effekter av coronapandemin 

Vid förvaltningens enkät (genomförd under januari 2021) till personalen angående hur de 

upplever att distansarbetet fungerar framgår att majoriteten anser att det fungerar relativt bra. 

Från flera medarbetare framförs problem med sin arbetsställning på sitt "hemmakontor". 

Framförallt saknas funktionen med att kunna stå och arbeta emellanåt och på så sätt få 

variation i arbetsställningen. Mot den bakgrunden erbjuds nu höj- och sänkbara arbetsbord för 

den som framför behovet. Vid jämförelse mellan att leasa arbetsbord eller köpa så 

framkommer att det blir mest förmånligt att köpa. Därför köps sådana arbetsbord in till en 

kostnad om cirka 45 000 kronor. Ett arbetsbord som anställd har på sitt "hemmakontor" tillhör 

kommunen och ska återlämnas om behovet upphör eller om anställningen avslutas. 

Av enkäten framkommer även att ett flertal har undermåliga headsets för att tillräckligt 

effektivt kunna hantera digitala möten. Dessutom saknar några medarbetare webbkamera. 

Utrustning i form av headsets och webbkameror införskaffas mot den bakgrunden. 

Tillsynsuppdraget på serveringsställen som 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 finns kvar fram till den 

31 maj 2021. Om tillsyn utförs erhåller kommunerna ett statsstöd och det statsbidraget 

rekvireras. Behovet av tillsyn under våren 2021 bedöms som låg då tillsynen som utfördes 

2020 visat att serveringsställen anpassat sig och följer lagen på ett tillfredsställande sätt. 

Förändras situationen och det uppstår ett behov av tillsyn kommer statsbidrag sökas för utförd 

tillsyn. 

Ekonomiska effekter i samband med pandemin, tkr Jan-mars I prognos helår 

Bokförda kostnader:   

13 höj- och sänkbara arbetsbord  -45 

Webbkameror och headsets  -10 

Ej bokfört:   

Summa  -55 

8.2.2 Innebär prognosen ett underskott jämfört med budget? 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att budgeten är i balans och ser inte att det behövs 

några särskilda åtgärder för att komma i balans till årets slut. Självklart kommer ekonomin att 

vara i fokus kontinuerligt för att säkerställa att lagd budget håller. Det finns dock vissa risker 

för att obalans kan uppstå och de presenteras nedan. 

De risker som kan ses är främst kopplat till om de faktiska intäkterna kommer att uppnå 

budgeterad intäkt eller inte. Avgörande för intäktsnivån är byggtakten i kommunen, färdiga 

detaljplaner samt volymen ärenden som inkommer. Inflödet av ärenden har en tid varit relativt 

högt jämfört med tidigare år. Inom miljöavdelningens tillsynsverksamhet kan förvisso 
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pandemin påverka viss tillsyn och hur den kan genomföras coronasäkert. Alternativa metoder 

har utvecklats under föregående år genom så kallad skrivbordstillsyn. För närvarande finns 

dock inget som tyder på att budgeterade intäkter inte kan uppnås. 

När det gäller kostnadsbilden är det främst verksamheten kring bostadsanpassningsbidrag som 

förvaltningen inte kan påverka utfallet för. Kostnaderna är beroende av antal ärenden och 

vilken typ av åtgärd det handlar om och dess kostnad. I nuläget finns inget alarmerande, men i 

de fall det inkommer ett större antal kostnadskrävande åtgärder finns risk att lagd budget inte 

håller. Första kvartalet visar på att antalet inkomna ärenden relativt sett är fler än under 

samma period föregående år. Men det är ännu för tidigt att dra slutsatser om eventuell 

avvikelse. 

Förvaltningen arbetar med översyn av kostnadstäckningsgraden och i syfte ha rättvisa avgifter 

finns förslag framtagna av nya taxor inom miljöbalks- och livsmedelsområdena, dels nya 

rutiner inom geodataverksamheten som planeras ge ökad kostnadstäckningsgrad. Vid 

jämförelse med andra motsvarande kommuners verksamheter och deras 

kostnadstäckningsgrad är det just inom dessa områden som förvaltningen har störst potential 

att uppnå en ökad och mer riktig kostnadstäckningsgrad. 

För fortsatt arbete vad gäller digitalisering har förvaltningen inte erforderlig täckning i budget 

utan är beroende av medel från kommunstyrelsens avsatta medel för digitalisering. I mars 

överlämnas skrivelse till ansvarig tjänsteman inom kommunstyrelsen med redogörelse för 

aktuella åtgärder som tillsammans summerar till 1,6 miljon kronor. Förvaltningen har 

klartecken för 600 000 kronor som prioriteras till kostnader för digitalisering av detaljplaner 

genom en visstidsanställning under hela 2021. Däremot kommer i april besked om att inget 

ytterligare bidrag från kommunstyrelsens avsatta medel är möjligt att erhålla. Det gör att det 

blir pausläge i förvaltningens utveckling av verksamheten med digitalisering och åtföljande 

automatisering. 

8.2.3 Nämndens behandling av ekonomiuppföljning 

Vid senaste rapporteringen till bygg- och miljönämnden den 6 april 2021 redovisades 

månadsuppföljning per sista februari med en prognos i balans utan prognostiserad avvikelse. 

Nämnden godkände ekonomiuppföljningen utan krav på åtgärder. Risker för eventuella 

kommande avvikelser redovisades såväl vad gäller högre kostnader som lägre intäkter än 

budgeterat. 

8.3 Volym- och resursmått 

8.3.1 Volymmått 

Mått Utfall 2020 
Utfall mars 

2020 
Utfall mars 

2021 
Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Antal myndighetsbeslut till nämnd 60 18 9 50 50 

Antal startbesked/slutbesked 
anmälningsärenden 

  33 100 100 

Antal lovbeslut, startbesked och 
slutbesked bygglovavdelningen 

  103 600 600 

Antal beslut bostadsanpassningsbidrag 140 47 37 175 175 

Antal nybyggnadskartor 44 13 10 45 45 

Antal avslutade livsmedelsärenden   1 100 100 

Antal avslutade miljöbalksärenden   184 400 400 

Antal startade livsmedelsärenden   80 120 120 
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Mått Utfall 2020 
Utfall mars 

2020 
Utfall mars 

2021 
Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Antal startade miljöbalksärenden   187 400 400 

Antal inspektioner per handläggare, 
miljöavdelningen 

  6,5 80 80 

Flera av måtten ovan är nya från och med 2021 och därför finns ingen jämförelse med föregående år. 
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9 Barn- och utbildningsnämnden 

9.1 Driftredovisning 

  
Budget 
2021 

Utfall jan-
mars 

Prognos för 
året 

Avvikelse 
budget pro 

Bokslut 
2020 

Barn och utbildningsnämnd -507 -123 -507 0 -629 

Nämndadministration -367 -94 -411 -44 -301 

Allmän kulturverksamhet -676 -65 -676 0 -673 

Kulturskola -6 404 -1 510 -6 666 -262 -6 402 

Öppen förskola -2 283 -524 -2 283 0 -2 165 

Omsorg på OB-tid -1 865 -783 -3 105 -1 240 -2 957 

Förskola -144 364 -33 665 -148 130 -3 766 -133 862 

Vårdnadsbidrag 0 -58 0 0 -121 

Pedagogisk omsorg -1 058 -96 -431 627 -786 

Fritidshem -24 618 -6 255 -25 640 -1 022 -26 168 

Förskoleklass -12 100 -3 500 -14 379 -2 279 -13 860 

Grundskola -255 205 -65 931 -268 573 -13 368 -250 515 

Grundsärskola -8 726 -3 236 -13 701 -4 975 -9 430 

Gymnasieskola -106 915 -26 429 -104 187 2 728 -104 624 

Gymnasiesärskola -7 535 -1 113 -7 477 58 -6 567 

Grundl vuxenutbildning -925 -162 -926 -1 -585 

Gymnasial vuxenutbildning -4 579 -820 -4 647 -68 -1 125 

Särvux -1 002 -167 -1 137 -135 -784 

Aktivitetsansvaret -603 -82 -603 0 -618 

Svenska för invandrare -2 222 -38 -2 244 -22 -2 968 

Övergripande verksamhet -23 457 -4 840 -24 781 -1 324 -22 037 

Summa -605 411 -149 490 -630 504 -25 093 -587 176 

9.2 Kommentarer till driftredovisning 

Barn och utbildningsnämnden redovisar vid delårsuppföljning per mars ett underskott med 

25,1 miljoner kronor, en ökning sedan prognos per februari med 800 000 kronor som främst 

beror på ökade kostnader på Slottskolan på grund av nedläggning av Raoul Wallenberg. 

Befolkningsprognosen från mars 2021 visar på avvikelser från budgetförutsättningarna för 

2021. Det är främst färre barn i förskolan och fler i gymnasiet. Grundskolans verksamheter 

påverkas inte på totalen. Den fristående skolan Raoul Wallenberg (RW) avvecklas efter 

vårterminen varför dessa elever, 62 stycken, behöver kunna tas emot i de kommunala 

skolorna. Det är fortfarande osäkert hur skolvalet blir för dessa och övriga elever varför 

organisationen för grundskolorna inte är helt klar gällande förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 

7. 

Antagningarna för gymnasiet blir helt klara först i augusti/ september och då först är det helt 

klart med hur stor del som blir i egen regi och annan huvudman. 

Förskolans volymer minskar kraftigt enligt befolkningsprognosen och påverkar både 

enheterna i kommunal verksamhet och i fristående regi. Även prognosen för antalet barn i 

förskolan under hösten är osäker. 
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I underskottet finns engångskostnader som inte påverkar kommande år. Detta består främst av 

personalärenden med avslut och motsvarar nära 5 miljoner kronor. 

Kulturskola underskott 262 000 kronor 
Kulturskolan har i år ett effektiviseringskrav motsvarande underskottet beroende på att 

dansundervisningen har övergått till kommunal drift. Eftersom ämnet är nytt har det tidigare 

kunnat finansieras av medel från kulturrådet. Kulturskolan har inte heller kunnat ta ut avgift 

för kurserna så länge de finansierats med statliga pengar. 

Omsorg på OB-tid underskott 1,2 miljoner kronor 
Behovet av omsorg på obekväm arbetstid förväntas fortsatt vara lägre under 2021. Det är 

personalkostnaden som ger upphov till underskottet.  

Förskola underskott 3,8 miljoner kronor 
I förskoleverksamheten prognostiseras det med 67 färre barn än budgeterat. Det totala 

underskottet för förskola som helhet är i delårsuppföljningen 3,9 miljoner kronor. Kostnaden 

för köpta platser är 1,8 miljoner kronor lägre än budgeterat. Kostnaden för den interna 

ersättningen är 1,9 miljoner kronor lägre än budgeterat vilket drabbar enheterna som får 

minskade intäkter. 

Verksamheten i egen regi prognostiserar ett underskott om cirka 7,3 miljoner kronor. 

Underskottet beror främst på minskade barnintäkter som genererar högre personalkostnader 

än det finns utrymme för. Enheterna budgeterade med ett underskott om 8 miljoner kronor 

som vid denna prognos förväntas ligga kvar om inte personalkostnader kan minskas. 

Förskoleverksamheten har en uppräkning på ersättningarna med 4,2 procent i det ligger 

felaktigt fördelade medel för Pedagogiska handledare. Det här gör att egen regin har tappat 

cirka 0,6 miljoner kr (556 kr/barn) som måste hämtas in på annat sätt. Skulle dessa varit 

centralt hanterade hade uppräkningen till enheterna i genomsnitt blivit cirka 2 procent istället 

för 4,2. Omräkning av peng behöver därför göras. 

Underskottet i egen regi beror även på engångskostnader för personalärenden med avslut om 

1,5 miljon kronor. 

Pedagogisk omsorg överskott  627 000 kronor 
Överskottet beror på att det är färre barn i verksamheten än budgeterat. Det finns nu en 

dagbarnvårdare kvar i kommunen. 

 

Fritidshem underskott 1,1 miljon kronor 
Uppföljningen per mars visar på lägre antal barn för både egen regi och annan huvudman. 

Prognosen för antal barn i egen regi är fortsatt enligt budget eftersom barn från fristående 

skolan RW förväntas börja i egen regi. Det blir därför ett överskott för kostnader köpta 

platser. 

Det finns fortfarande en viss osäkerhet i prognosen på grund av Covid-19 och hur många 

vårdnadshavare som väljer att ha barnen hemma. 

Verksamheten i egen regi har högre personalkostnader än vad intäkterna ger. På intäktssidan 

förväntas dock en lägre intäkt vad gäller statsbidrag. Totalt underskott för egen regi är nu 1,8 

miljoner kronor och ökningen sedan föregående prognos beror på organisationen på 

Slottskolan under höstterminen till följd av nedlagd RW. 

Förskoleklass underskott 2,3 miljoner kronor 
Vid delårsuppföljningen prognostiseras köpta platser till en ännu lägre kostnad än föregående 

prognos. Verksamheten i egen regi prognostiserar ett underskott om 2,4 miljoner kronor vid 

årets slut, en förbättring med 400 000 kronor sedan föregående prognos. Det beror bland 

annat på fler elever som tidigare gått på RW. 

Förskoleklassen är sedan ett år tillbaks en obligatorisk skolform. I samband med 
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regeringsbeslutet  att förskoleklassen blev obligatorisk beslutades också att en kartläggning av 

elevernas kunskaper i förskoleklass ska genomföras. I budget 2021 har inte medel avsatts för 

detta vid tilldelning av budget. En annan orsak till underskottet är att elever i behov av särskilt 

stöd ökar markant och det gäller även i förskoleklass. 

Grundskola underskott 13,4 miljoner kronor 
Inom grundskoleverksamheten prognostiseras ett högre elevantal för egen regi budgeterat och 

färre hos annan huvudman. Köp av skolplatser hos annan huvudman samt sålda platser visar 

på ett lägre överskott än vid föregående prognos motsvarande 1,6 miljoner kronor. 

Verksamheten i egen regi prognostiserar ett underskott om 17,4 miljoner kronor. En del 

grundskolor har förbättrat sin prognos och kompenserar kostnadsökningen för ny organisation 

för höstterminen på Slottskolan. Beräknad kostnadsökning på grund av lokalisering på RW är 

1 miljon kronor. 

Kommunens särskilda undervisningsgrupper är kostnadsdrivande utifrån att där behövs 

personal med spetskompetens som specialpedagogisk utbildning. Resurser och extra personal 

krävs och grupperna är små. Dessa verksamheter får en utökad tilldelning av medel men 

klarar inte att hålla budget utifrån de förutsättningar som ges. Det beror på att elever behöver 

placeras i grupperna under året och utökade kostnader kan tillkomma i samband med ny elevs 

placering. Ett underskott på ca 3 miljoner kronor. 

På vissa skolor är elevantalet i grupperna för få vilket gör att intäkterna inte räcker för att 

verksamheten ska bedrivas utifrån tilldelade medel. Skolorna behöver ha fyllda klasser vilket 

är 25 elever på lågstadiet, 28 elever på mellanstadiet och 30 elever på högstadiet för att få 

budgeten att gå ihop. Några grundskolor ha sviktande elevtal på grund av byte till fristående 

enheter. 

Det finns klassrum som är så små att önskvärt elevtal inte kan organiseras utifrån 

arbetsmiljöaspekter. Sammanslagningar av två mindre grupper vid vissa lektioner för att öka 

effektiviteten är inte möjlig utifrån lokalernas beskaffenhet. Det beror på att arbetsmiljön inte 

är adekvat utifrån luftflöden och utrymme. Underskottsberäkning för ovanstående finns inte 

ännu. 

Grundskolorna har resurspersoner som tillsatts för att ge elever särskilt stöd. Det handlar om 

elever som behöver en stödperson i sitt lärande för att tillgodose sig undervisning, elever som 

är explosiva och tränar på att hantera sociala situationer, elever med medicinska åkommor 

som behöver assistans, resurs till grupper av elever som behöver mindre sammanhang, 

omvänt integrerade elever som tillhör personkretsen och stöd till elever som behöver extra 

stimulans utöver det vanliga. 

På två grundskolor finns även socialpedagoger som avlastar läraren i arbetet med sociala 

uppdraget och mentorskapet vilket i sin tur gör att läraren kan ägna sig mer åt undervisningen. 

De skolor som har organiserat sig så är Futurum och Gröna Dalen. På båda skolorna gäller det 

högstadiet. Organisationen har gett goda resultat vad gäller ökad måluppfyllelse och 

arbetsbelastning för lärare. Viss del av insatsen finansieras av statsbidrag. 

Grundskolorna har ett underskott i budget trots effektiviseringar vilken förutom redovisade 

orsaker beror på en underfinansiering utifrån lagstadgad timplan samt lagstadgade funktioner. 

underskottet beräknas till 10 miljoner kronor. Ett arbete för att beräkna och se över resurserna 

för en typskola i Håbo kommun har inletts. 

Det finns engångskostnader som påverkar 2021 som består främst av personalärenden med 

avslut. 

Grundsärskola underskott 5 miljoner kronor 

Volymerna för verksamheten är högre än budgeterat både per mars och per helår. Ramen är 

inte anpassad till färre sålda platser och ett större antal elever totalt. Tidigare år (exempelvis 
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2017-2019) har grundsärskolan tagit in många interkommunala elever vilket gett höga intäkter 

samtidigt som verksamheten haft ett anslag som tidigare har varit avsevärt högre än idag. I 

nuläget har verksamheten färre interkommunala elever och därmed en lägre intäkt samtidigt 

som anslaget fortfarande är på den lägre nivån. Justering av anslaget behöver korrigeras i 

budget 2022 

Det finns engångskostnader för personalärenden med avslut motsvarande 600 000 kronor. 

Gymnasieskola överskott 2,7 miljoner kronor 
Verksamhetens överskott beror främst på att kostnaderna för köp av utbildningsplats hos 

annan huvudman prognostiseras med ett överskott  på  4,4 miljoner kronor. En ökning sedan 

föregående prognos med 1,6 miljoner kronor. 

Fridegårdsgymnasiet prognostiserar ett underskott med 2,7 miljoner kronor. Skillnaden mot 

föregående prognos beror på lägre interna intäkter än förväntat. 

Särvux underskott 135 000 kronor 
Det prognosticerade underskottet beror på ökade personalkostnader under höstterminen då 

särskilda behov behöver säkerställas. 

Övergripande verksamhet underskott 1,3 miljoner kronor 
Prognostiserat underskott är 200 000 kronor lägre än vid föregående prognos och beror på 

vakant tjänst. Underskottet beror främst på högre kostnader för verksamhetssystem 

(pedagogiska och administrativa) än budgeterat. Dessa kostnader kommer öka i takt med ökad 

digitalisering. 

9.2.1 Ekonomiska effekter av coronapandemin 

De ekonomiska effekterna av pandemin beräknas för vårterminen då hösten i dagsläget 

förväntas vara i normalläge. 

Det är främst kostnader för timvikarier som utgör effekterna av covid-19. Här redovisas 

enbart kostnader för timlön, de lägre kostnaderna för månadslön i och med sjukskrivning är 

inte med. Nedan är bruttoredovisning, alltså inte den totala bilden för personalkostnaderna. 

Pandemin ger ökade kostnader för städning, extra utrustning samt ökade personalkostnader. 

Det sistnämnda för en ökad arbetsbelastning men också lärare som är i riskgrupp och inte kan 

arbeta på plats. I vissa fall behövs en vuxen på plats hos eleverna. Dessa kostnader är 

medräknade i budget 2021. 

Vissa kostnader är också knutna till IT där utrustning köpts in för att kunna hålla 

distansundervisning eller distansmöten, samt ökade kostnader för  utökad städning vid delvis 

öppen gymnasieskola. 

Per mars har nämnden fått statsbidrag för sjuklönekostnader motsvarande 978 000 kronor. 

Denna ersättning är svår att prognostisera varför en låg uppskattning görs. Tidigare var 

informationen från regeringen att ersättning skulle utgå endast 3 månader och det är den 

förutsättningen som är med i prognosen. 

Ekonomiska effekter i samband med pandemin, tkr Jan-mars I prognos helår 

Bokförda kostnader:   

Ökade personalkostnader gymnasiet 66 200 

Köpta städtjänster gymnasiet 29 300 

Handsprit gymnasiet 6 50 

Ökade personalkostnader, förskola 873 1 746 

Ökade personalkostnader, fritidshem 326 650 

Ökade personalkostnader, förskoleklass 15 30 
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Ökade personalkostnader, grundskola 722 1 400 

Ökade personalkostnader, grundsär 54 95 

Övriga kostnader 196 230 

Statsbidrag sjuklönekostnader, svårt prognostisera -978 -2 400 

Ej bokfört:   

Summa 1309 2 301 

9.2.2 Innebär prognosen ett underskott jämfört med budget? 

Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag i ett separat ärende att ta fram 

en handlingsplan för åtgärder att komma i balans med budget. Denna redovisas separat till 

nämnd. Ärende nr 2021/00060. Tjänsteskrivelse nr BOU 2021/00060 nr 61301 

I underskottet finns engångskostnader motsvarande 4-5 miljoner kronor bland annat för 

personalärenden och detta kommer inte påverka budget 2022. 

Underskottet består främst av mer personalkostnader än budget medger. 

I tabellen redovisas åtgärder för verksamheter i egen regi för att komma i balans. 

Förskola  
Verksamheten i egen regi prognostiserar ett underskott om 7,3 miljoner kronor. I detta ligger 

minskade barn intäkter på 0,6 miljoner och ökade personalkostnader om 1,5 miljoner kronor. 

Enheterna budgeterade med ett underskott om 8 miljoner kronor som vid denna prognos 

förväntas ligga kvar om inte personalkostnader kan minskas. Planerade åtgärder för en budget 

i balans är att se över hela organisationen för eventuell omorganisation för vissa enheter samt 

att inventera personalkostnader på samtliga förskolor. Personalkostnader kopplat till specifika 

HR-ärenden minskas med 1,5 miljoner kronor i samband med budgetårets slut. 

Grundskola egen regi  
Alla grundskolor arbetar för att anpassa budget utifrån tilldelad ram. Prognosen visar ett stort 

underskott. Tre av de åtta skolorna är små vad gäller antalet elever. Vibyskolan och Slotts-

skolan har en klass per årskurs från förskoleklass till årskurs sex. Båda skolorna har en extra 

resurstilldelning för att kunna bygga en organisation som gör det möjligt att fullfölja det 

skollagsreglerade uppdraget. Båda dessa skolor går i princip i balans vid prognos-

uppföljningen. Den tredje mindre skolan är grundsärskolan som från årsskiftet är en egen 

skolenhet. Verksamheten går inte i balans med budget och de ekonomiska förutsättningarna 

behöver ses över till budget 2022. 

Resterande fem skolor har ett pågående arbete och en stor utmaning med att klara sin 

verksamhet inom budgetram. Ett arbete pågår för att ta bort icke lagstadgade uppdrag. En 

genomlysning av kostnader utifrån skollagsuppdraget är också under framtagande. 

Grundskolan är den institution som har uppdraget att tillsammans med förskolan lägga 

grunden för barnens utveckling kunskapsmässigt och socialt. Grundskolan anses inom 

forskningen ofta vara en hälsofrämjande och preventiv insats när en elev klarar sin skolgång 

på ett adekvat sätt. Risken finns att Håbo kommuns grundskoleelever i större utsträckning inte 

får de förutsättningar de har rätt till för att utvecklas och klara sin skolgång med tanke på de 

effektiviseringar som krävs. 

Omfattande åtgärder för en budget i balans presenteras i en separat handlingsplan. Planen 

beskriver bland annat effektiviseringar på ledningsnivå där skolledartjänster inte återbesätts, 

icke-lagstadgade resurser avvecklas, genomlysning och effektivisering av de kommun-

gemensamma särskilda undervisningsgrupperna sker och förvaltningsövergripande 

utvecklingsuppdrag avvecklas. 

I samband med åtgärdsplanen bör riskerna för att inte genomföra de lagstadgade uppdragen 
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samt minskad måluppfyllelse beaktas. 

Gymnasiesärskola  
För verksamheten gymnasiesärskola egen regi finns inget underskott, men risk finns för 

underskott om fler elever antas. Verksamheten gymnasiesärskola köp har ett underskott på 

452 000 kronor, risk finns att underskottet ackumuleras under året. Höjd för ytterligare elever 

finns inte heller i budget. 

Barn- och elevhälsoenheten  
Verksamheten prognostiserar ett underskott om 190 000 kronor. Flera mindre åtgärder under 

året planeras, exempelvis beviljande av tjänstledighet och återhållsamhet att gå på 

utbildningar och föreläsningar, vilket beräknas ge ett nollresultat. 

Kulturskolan 
Verksamheten genomför olika åtgärder för att få ekonomin i balans bl.a. genom att inte 

återbesätta del av tjänst pedagog varit tjänstledig men inte kommer tillbaka. Vi kommer även 

att kunna ta ut avgifter för dansen då den nu drivs i kommunal regi. Åtgärderna sammantaget 

gör att det inte bör finnas ett underskott efter åtgärderna till årets slut.  

  

Redovisade 
åtgärder i 

februarirapport
, tkr 

Redovisade 
åtgärder i 

marsrapport, t
kr 

Underskott enligt prognos (använd minustecken) -24 278 -25 093 

Åtgärder för att komma i balans:   

Åtgärder redovisas i ett separat ärende Dnr 2021/00060 24 278 24 278 

Återstår att åtgärda 0  

Summa (ska bli noll) 0 -815 

9.2.3 Nämndens behandling av ekonomiuppföljning 

Månadsuppföljning februari, underskott 24,3 miljoner kronor. 
BOU §50, Dnr 2021/00042 

 

9.3 Volym- och resursmått 

9.3.1 Volymmått 

Mått Utfall 2020 
Utfall mars 

2020 
Utfall mars 

2021 
Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Antal barn i förskola, egen regi 1 093 1 122 1 087 1 096 1 052 

Antal barn i förskola, annan huvudman 235 203 280 296 282 

Antal barn i pedagogisk omsorg, annan 
huvudman 

9 10 6 10 5 

Antal barn i fritidshem, egen regi 1 013 1 045 962 1 005 1 007 

Antal barn i fritidshem, annan 147 155 132 152 117 
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Mått Utfall 2020 
Utfall mars 

2020 
Utfall mars 

2021 
Budget 
2021 

Prognos 
2021 

huvudman 

Antal barn i förskoleklass, egen regi 265 258 273 264 279 

Antal barn i förskoleklass, annan 
huvudman 

36 35 37 37 30 

Antal barn i grundskola, egen regi 2 320 2 325 2 305 2 315 2 342 

Antal barn i grundskola, annan 
huvudman 

531 529 536 547 502 

Antal barn i grundsärskola, egen regi 19 17 24 20 25 

Antal elever i gymnasieskola, egen regi 583 576 594 580 607 

Antal elever i gymnasieskola, annan 
huvudman 

516 511 458 555 445 

Antal elever i gymnasiesärskola, egen 
regi 

20 22 12 20 17 

Antal elever i gymnasiesärskola, annan 
huvudman 

3 2 3 2 2,5 

Antal barn i förskola, egen regi 

Per mars är antal barn 35 färre än föregående år och prognosen visar på 44 barn färre på helår 

för egen regi. Befolkningsprognosen från mars 21 visar på färre förskolebarn totalt under 

2021 än budgeterat. 

Antal barn i förskola, annan huvudman 

Det är 77 fler barn i förskolan hos annan huvudman per mars än föregående år. På 

helårsprognosen är bedömningen att utfallet blir lägre än budgeterat. En av fristående 

enheterna i kommunen bedömer att deras mål om antalet barn på  helår inte kommer uppnås. 

Antal barn i pedagogisk omsorg, annan huvudman 

En av de två fristående utförarna för pedagogisk omsorg har slutat och därför är antalet barn 

både för mars och prognos för helår lägre än budgeterat. 

Antal barn i fritidshem, egen regi 

Fritidshem i egen regi 2020 i mars var det  83 barn fler än under 2021. Verksamheterna tolkar 

detta som en effekt av pandemin. I prognosen för helår är fritisbarnen från RW med räknade i 

egen regi. 

Antal barn i fritidshem, annan huvudman 

Även för andra huvudmän är antalet fritidshemsbarn färre än föregående år per mars. För 

helårsprognosen påverka och RW nedläggning. 

Antal barn i förskoleklass, egen regi 

I förskoleklass är det 15 barn fler per mars 2021 jämfört från 2020. Även helårsprognosen är 

något högre än budgeterat. 

Antal barn i förskoleklass, annan huvudman 

Antalet barn blir lägre än planerat på grund av RW. 
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Antal barn i grundskola, egen regi 

Antalet barn per mars är något färre än föregående år. Trotts detta är helgårsprognosen 27 

barn fler än budgeterat. Orsaken är tillkommande barn från RW. 

Antal barn i grundskola, annan huvudman 

Antalet elever per mars 2021 är högre än föregående år. Trotts detta är helårsprognosen  45 

elever färre än budgeterat. Främsta orsaken till det är RW. 

Antal barn i grundsärskola, egen regi 

Antalet elever i mars 2021 är sju fler än mars 2020. Helårsprognosen visar fem elever fler än 

budgeterat. För denna verksamhet där eleverna är resurskrävande är detta en stor avvikelse. 

Antal elever i gymnasieskola, egen regi 

Antalet elever per mars 2021 är 20 fler än mars 2020. Helårsprognosen visar på 27 fler elever 

än budgeterat. 

Antal elever i gymnasieskola, annan huvudman 

Antalet elever är färre per mars och på helåret, då fler elever än tidigare har blivit antagna till 

Fridegårdsgymnasiet. 

Antal elever i gymnasiesärskola, egen regi 

Det är färre elever än budgetera för såväl mars som helår 2021. 

Antal elever i gymnasiesärskola, annan huvudman 

På helårsprognosen nära budget. 

9.3.2 Resursmått 

Mått Utfall 2020 
Utfall mars 

2020 
Utfall mars 

2021 
Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Kostnad kr per inskrivet barn i 
förskolan, egen regi 

98 079 23 143 23 680 99 270 108 692 

Kostnad kr per inskrivet barn i 
fritidshem, egen regi 

22 405 5 354 5 657 20 736 22 534 

Kostnad kr per inskriven elev i 
förskoleklass, egen regi 

45 371 11 934 11 264 36 705 46 763 

Kostnad kr per inskriven elev i 
grundskola, egen regi 

87 784 23 288 23 875 87 942 97 239 

Kostnad kr per inskriven elev i 
gymnasieskola, egen regi 

75 646 18 446 17 736 66 088 64 916 

Eftersom kostverksamheten inte längre ingår i nämndens regi är måtten justerade och inkluderar inte 

längre kostnader för kosten. Gäller både 2020 och 2021. 

Kostnad kr per inskrivet barn i förskolan, egen regi 

Helårskostnaden prognostiseras bli högre än budgeterat. Antalet barn förväntas bli 44 färre 

och då organisationen inte kunnat justeras enligt plan blir det högre kostnad per barn. 

Kostnad kr per inskrivet barn i fritidshem, egen regi 

Kostnad per barn i mars 2021 är högre då antalet barn är 83 färre än mars 2020. För helåret 
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ligger prognosen mer i balans med budget då antalet barn i fritids egen regi förväntas öka på 

grund av RW´s avveckling. 

Kostnad kr per inskriven elev i förskoleklass, egen regi 

Utfallet för mars 2021 är något lägre än mars 2020. Prognosen är på samma nivå som utfallet 

2020 och mycket högre än budgeterat. Antalet elever är högre än budgeterat men kostnaderna 

ökar på grund av RW´s avveckling. 

Kostnad kr per inskriven elev i grundskola, egen regi 

Redan vid utfallet per elev i mars 21 visar det på högre kostnader än budgeterat. Prognosen 

visar på nästan 10 000 kronor mer än budgeterat. Trots ökat antal elever från hösten ökar 

kostnaderna, delvis på grund av RW´s avveckling. 

Kostnad kr per inskriven elev i gymnasieskola, egen regi 

Antalet elever på gymnasiet i egen regi prognostiseras att öka utan att kostnaderna ökar i 

samma utsträckning, Därför är både utfallet per mars 21 lägre än mars 20 och prognosen är 

lägre kostnad per barn för helåret. 

9.4 Investeringsredovisning 

9.4.1 Investeringsredovisning 

(P) före projektnamnet betyder att budgeten är preliminär och att igångsättningsbeslut inte är 

fattat. 

   
Budge
t totalt 

Prognos 
totalt 

Utfall 
tom 
2020 

Utfall 
Jan-
mars 

Budget 
2021 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
budget/ 
prognos 

33 Musikskola        

3753 invent kulturskolan 2021     -80 -80  

40 Förskola        

3529 IKT Förskola 2021    -102 -100 -102 -2 

3748 
Skogsbryner möbler ny 
lko 

    -1 500  1 500 

3754 Möbler FSK 2021     -200 -200  

42 Fritidshem        

3759 Lekutrustning GD 21    -23 -250 -66 184 

44 Grundskola        

3524 Gröna Dalen  IT        

3525 Futurum IT     -289 -289  

3530 IT utrustning Grundsär     -60 -60  

3531 IT GSK FU 2021     -300 -300  

3533 IT utrustning GD    -31 -100 -100  

3534 IT utrustning VÄ    -184 -200 -184 16 

3535 IT utrustning GR     -100 -100  

3536 IT utrustning VI     -85 -85  

3537 IT utrustning SL     -45 -45  

3538 It utrustning FU F-6     -100 -100  

3745 GD möbler utr      -100 -100 

3746 Västeräng skolmöbler     -1 620  1 620 
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Budge
t totalt 

Prognos 
totalt 

Utfall 
tom 
2020 

Utfall 
Jan-
mars 

Budget 
2021 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
budget/ 
prognos 

3747 Futurm möbler nya lokal    -59    

3755 Elevmöbler FU F-6 21     -250 -250  

3756 Möbler FU 2021     -600 -600  

3760 Skolmöbler VÄ 21     -150 -155 -5 

3761 Elevmöbler GR     -400 -400  

3762 Utrustning idrott VI     -50 -50  

3763 Elevmöbler SL 21    -27 -160 -160  

3827 
Västeräng 
personalmöbler 

   -87 -76 -87 -11 

3829 GD matsal möbler    -50  -84 -84 

3830 Konferens FU F-6 21     -50 -50  

3831 FU personalmöbl 2021     -600 -600  

3832 Biblioteksmöbler SL 21     -58 -58  

45 Gymnasieskola        

3532 IT Gymnasie 2021    -1 -300 -300  

3757 
invent nylokal GYM 
2021 

    -1 000  1 000 

49 
Förvaltn gem 
verksamhet 

       

1517 Vhtanpassningar 2021     -3 000 -3 000  

3758 Möbler administrat 2021     -100 -100  

Summa     -564 -11 823 -7 705 4 118 

9.5 Kommentarer till investeringsredovisning 

Investeringsmedel beräknas användas för merparten av projekten. 

Det är främst tre investeringsprojekt för nya lokaler som inte kommer genomföras under året. 

3748 Skogsbrynet 
Investeringar av inventarier till ny lokal beräknas behövas under 2022 

3746 Västerängen skolmöbler  
Investeringar av inventarier till ombyggd lokal beräknas behövas under 2024. 

3757 Fridegård ombyggnad 
Investeringar av inventarier till ombyggd /ny lokal beräknas behövas under 2023. Utredning 

om hur denna lösning kommer se ut är inte färdig än. 
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10 Socialnämnden 

10.1 Driftredovisning 

  
Budget 
2021 

Utfall jan-
mars 

Prognos för 
året 

Avvikelse 
budget pro 

Bokslut 
2020 

Nämndverksamhet -445 -92 -445 0 -370 

Nämndadministration -192 -17 -192 0 -114 

Förvaltningsövergripande -5 703 -1 214 -5 713 -10 -5 682 

Missbrukarvård för vuxna -5 295 -987 -4 651 644 -6 357 

Barn- och ungdomsvård -33 908 -7 679 -38 064 -4 156 -32 533 

Familjerätt -3 140 -610 -3 102 38 -2 288 

Övriga insatser vuxna -1 219 -458 -1 302 -83 -1 865 

Ekonomiskt bistånd -15 991 -5 537 -22 010 -6 019 -20 086 

Flyktingmottagande -315 189 -348 -33 -719 

Arbetsmarknadsåtgärder -800 -32 -495 305 -82 

Summa -67 008 -16 438 -76 322 -9 314 -70 097 

10.2 Kommentarer till driftredovisning 

Vid delårsuppföljning per mars prognostiserar Socialnämnden ett underskott mot budget med  

9,3 miljoner kronor. Det är en förbättring med 100 000 kronor sedan prognos per februari. 

Underskottet beror främst på fler placeringar än budgeterat samt högre kostnader för 

försörjningsstöd än budgeterat. 

Osäkra faktorer som beskrevs i föregående prognos kvarstår. Det gäller flytt till nya lokaler 

för vissa verksamheter, omorganisering på kommunstyrelsen samt hur stor påverkan den 

ökade arbetslösheten har på försörjningsstöd gör att det vid denna prognos är svårt att bedöma 

eventuella ökade kostnader. 

Missbrukarvård för vuxna överskott 644 000 kronor 
Överskottet beror på vakant vikariat inom öppenvården. Prognosen för placeringar är något 

högre än budget. 

Barn och ungdomsvård underskott 4,2 miljoner kronor 
Underskottet beror främst på högre placeringskostnader på HVB hem och familjehem än 

budgeterat. I underskottet finns ett fåtal placeringar för både HVB och familjehem 

prognostiserade utöver redan kända. En dyrare placering påverkar prognosen stort. Även 

satsning på utökade hemmaplanslösningar ger en ökad kostnad men leder i förlängningen till 

kortare placeringar. 

Ekonomiskt bistånd underskott 6,0 miljoner kronor 
Digitaliseringsprojektet prognostiseras bli dyrare än budgeterat på grund av tekniska hinder 

hos systemleverantör. Ökad personalkostnad då ny handläggartjänst på 50% inrättades i mars. 

Handläggaren ska utreda felutbetalningar och återkräva då felutbetalning har skett. 

Utbetalt försörjningsstöd prognostiseras ha ett underskott med 5,5 miljoner kronor. Pandemin 

och lågkonjunktur medför ökade kostnader då fler kommer vara i behov av stöd för sin 

försörjning i form av försörjningsstöd för att uppnå en skälig levnadsnivå. 
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Arbetsmarknadsåtgärder överskott 305 000 kronor 
Överskottet beror på vakant tjänst under första halvåret då tillsättning av enhetschef tar längre 

tid än beräknat. Enheten kommer vara i full drift under hösten. 

10.2.1 Ekonomiska effekter av coronapandemin 

Nämnden beräknar att kostnaderna för placeringar på grund av coronapandemin blir lägre än 

föregående år. 

Det är ännu osäkert hur pandemin påverkar utbetalt försörjningsstöd.  I december -20 var det 

ungefär 50% fler arbetslösa än under december -19. När ersättningsperioden via a-kassan tar 

slut finns en risk att en stor grupp kan vara i behov av försörjningsstöd. 

Kostnader för ekonomiskt bistånd har fortsatt beviljats till individer vars planeringar direkt 

kopplade till pandemin stannat av eller fördröjts där de i vanliga fall skulle ha kommit vidare 

till annan försörjning eftersom behovet inte kunnat tillgodosetts på annat sätt. 

En person fortsatt placerad på HVB på grund av restriktioner utifrån corona, då alla 

inställelser på häkten och anstalter är stoppade. Placeringen avslutades 31 mars. 

Utfallet är inte bokfört korrekt för att specificera kostnaderna vilket kommer rättas till 

kommande uppföljning. 

Ekonomiska effekter i samband med pandemin, tkr Jan-mars I prognos helår 

Bokförda kostnader:   

Personalkostnader extra resurs för handläggning 82 150 

Ej bokfört:   

Försörjningsstöd på grund av pandemin 171 780 

Summa 253 930 

10.2.2 Innebär prognosen ett underskott jämfört med budget? 

Underskottet är omfattande varför förvaltningen inte ser några omedelbara möjliga åtgärder i 

dagsläget utan stor negativ påverkan på kommuninvånarna. 

Osäkra faktorer som flytt till nya lokaler, omorganisering på KS samt hur stor påverkan den 

ökade arbetslösheten gör att det vid denna prognos är svårt att bedöma eventuella ökade 

kostnader. 

Socialnämnden har tidigare genomfört effektiviseringsåtgärder om 478 000 kronor genom 

minskning på administrativt stöd och sänkt budget för föreningsbidrag.  Socialförvaltningen 

har också föreslagit åtgärder motsvarande 2,6 miljoner kronor som nämnden valt att inte 

genomföra De åtgärder som föreslagits har varit nedläggning av polarverksamheten, 

avgiftsbelägga familjerådgivning och avveckling av förvaltningens arbetsmarknadsenhet som 

samfinansieras med vård- och omsorgsnämnden. 

Ytterligare effektiviseringar i form av neddragningar av verksamhet inom socialnämndens 

ansvarsområde är möjliga i första hand i de frivilliga verksamheterna som arbetar med 

förebyggande insatser. Nettoeffekten av sådana åtgärder är svårberäknad då neddragningar i 

de verksamheterna riskerar att, utöver försämrat stöd för medborgarna, med stor sannolikhet 

medföra ökade kostnader i de obligatoriska verksamheterna och därmed inte utgöra någon 

faktisk effektivisering. 

Förvaltningen hittar inga andra åtgärder än de som socialnämnden sedan tidigare beslutat att 

inte genomföra och ber därför nämnden att föreslå inriktning på vilka vidare åtgärder som 

nämnden vill att förvaltningen ska vidta. 
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Redovisade 
åtgärder i 

februarirapport
, tkr 

Redovisade 
åtgärder i 

marsrapport, t
kr 

Underskott enligt prognos  -9 401 -9 314 

Åtgärder för att komma i balans:   

Återstår att åtgärda 9 401 9 314 

Summa  0 0 

10.2.3 Nämndens behandling av ekonomiuppföljning 

Månadsuppföljning per februari, underskott 9,4 miljoner kronor 
SN§20 Dnr 2021/00016 

 

10.3 Volym- och resursmått 

10.3.1 Volymmått 

Mått Utfall 2020 
Utfall mars 

2020 
Utfall mars 

2021 
Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Antal med försörjningsstöd som är 
arbetslösa. 

164 78 79 215 215 

Antal hushåll med försörjningsstöd. 270 201 176 295 295 

Antal bidragsmånader försörjningsstöd. 1 517 480 435 1 950 1 950 

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

95 62 26 95 95 

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

356 142 59 595 300 

Antal med försörjningsstöd som är arbetslösa. 

Enligt prognos från arbetsförmedlingen kan fler personer komma söka försörjningsstöd på 

grund av att de ej längre har rätt till A-kassa och därmed står helt eller delvis utanför 

arbetsmarknaden. 

Antal hushåll med försörjningsstöd. 

Enligt prognos från arbetsförmedlingen kan fler personer komma söka försörjningsstöd på 

grund av att de ej längre har rätt till A-kassa och därmed står helt eller delvis utanför 

arbetsmarknaden. Personer som står långt från arbetsmarknaden kommer fortsatt vara i behov 

av försörjningsstöd. 

Antal bidragsmånader försörjningsstöd. 

Antalet bidragsmånader kommer öka p.g.a att de personer som står långt ifrån 

arbetsmarknaden har svårt att komma ut i egen försörjning. Prognosen är den samma som 
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budget. 

Antal bidragsmånader försörjningsstöd för skyddsbehövande (Projekt. Inte i 

driftsbudget.) 

Prognosen för antal bidragsmånader för skyddsbehövande är lägre än budget. Flera flyttar från 

kommunen. 

10.4 Investeringsredovisning 

10.4.1 Investeringsredovisning 

(P) före projektnamnet betyder att budgeten är preliminär och att igångsättningsbeslut inte är 

fattat. 

   
Budget 
totalt 

Prognos 
totalt 

Utfall tom 
2020 

Utfall Jan-
mars 

Budget 
2021 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
budget/ 
prognos 

50 
Förvaltnings-
övergripande 

       

4818 
IFO 2021 
kontorsmöbler 

   -126 -200 -200  

Summa     -126 -200 -200  

10.5 Kommentarer till investeringsredovisning 
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11 Vård- och omsorgsnämnden 

11.1 Driftredovisning 

  
Budget 
2021 

Utfall jan-
mars 

Prognos för 
året 

Avvikelse 
budget pro 

Bokslut 
2020 

Nämndverksamhet -394 -77 -394 0 -381 

Nämndadministration -317 -144 -489 -172 -385 

Förvaltningsövergripande -11 269 -2 360 -10 402 867 -12 047 

Hemtjänst i ord. boende -54 184 -10 840 -53 384 800 -48 572 

Särskilt / annat boende -82 541 -19 710 -89 322 -6 781 -75 463 

Korttidsboende -12 680 -3 290 -14 499 -1 819 -13 077 

Dagverksamhet -4 736 -905 -4 702 34 -2 992 

Boendestöd -5 831 -1 067 -5 454 377 -4 472 

Öppen verksamhet -5 893 -1 303 -5 781 112 -4 893 

Övr insatser ord. boende -1 141 -213 -1 061 80 -1 054 

Handläggning SoL -5 169 -1 345 -5 887 -718 -4 115 

Personlig assistans -24 523 -5 817 -24 873 -350 -18 678 

Särskilt boende LSS -53 360 -12 496 -53 899 -539 -47 708 

Daglig verksamhet LSS -14 670 -2 864 -14 108 562 -11 099 

Övriga insatser LSS -5 398 -486 -4 013 1 385 -3 764 

Handläggning LSS -2 262 -622 -2 342 -80 -1 825 

Färdtjänst -7 868 -905 -6 662 1 206 -5 524 

Hälso- och sjukvård -33 249 -7 841 -33 833 -584 -27 004 

Bostadsverksamhet -50 37 -50 0 -135 

Summa -325 535 -72 246 -331 155 -5 620 -283 189 

11.2 Kommentarer till driftredovisning 

Vård- och omsorgsnämnden lämnar en prognos per mars på ett underskott på cirka 5,6 

miljoner kronor. 

Jämfört med budget har prognosen per mars högre kostnader för framför allt särskilt boende 

SoL äldre, korttidsboende SoL äldre, handläggning SoL äldre, särskilt boende LSS samt 

hälso- och sjukvård. Lägre kostnader prognostiseras förvaltningsövergripande, inom 

hemtjänst, daglig verksamhet LSS, övriga insatser LSS samt färdtjänst. 

Jämfört med föregående prognos är prognosen försämrad med cirka 2,3 miljoner kronor. 

Kostnadsökningen återfinns inom särskilt boende SoL äldre och personlig assistans. 

Kostnadsminskningar redovisas inom hemtjänst samt förvaltningsövergripande. 

Prognosen innehåller förväntade merkostnader till följd av covid-19 motsvarande cirka 6,1 

miljoner kronor. Samtidigt förväntas covid-19 medföra positiva avvikelser motsvarande cirka 

3,2 mkr, där cirka 1,3 miljoner kronor utgör förväntat lägre kostnader för färdtjänst och cirka 

1,9 miljoner kronor motsvarar förväntad ersättning för merkostnader kopplade till covid-19. 

Sammantaget medför det en ekonomisk nettoeffekt med ökade kostnader motsvarande cirka 3 

miljoner kronor. De ekonomiska effekterna av covid-19 är dock svårbedömda och skapar en 

oförutsägbarhet i prognosarbetet. 

Regeringen meddelade i januari att de avser att ersättningsperioden för merkostnader till följd 
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av covid-19 ska utökas till att även omfatta december år 2020. Förvaltningen kommer 

retroaktivt att ansöka om ersättning vilket är medräknat i redovisad prognos. 

För de merkostnader som uppstår till följd av covid-19 under år 2021 finns ingen ersättning 

beslutad. 

Nämndadministration underskott 172 000 kronor 
Förvaltningen köper från mars nämndtjänst av kommunkansliet. Kostnaden kommer att bli 

något högre än budgeterat. 

Förvaltningsövergripande överskott 867 000 kronor 
Förvaltningsövergripande redovisas ett överskott jämfört med budget och tidigare prognos. 

Överskottet är en följd av att förvaltningen avser att finansiera tjänster med statsbidrag. 

Hemtjänst i ordinärt boende överskott 800 000 kronor 
Förvaltningen prognostiserar färre antal biståndsbedömda hemtjänsttimmar vilket medför en 

lägre kostnad än budgeterat. Kommunal hemtjänstutförare redovisar merkostnader kopplade 

till covid-19 vilket medför ett litet prognostiserat underskott mot budget. 

Särskilt / annat boende SoL underskott 6,8 miljoner kronor 
Prognosen innehåller obudgeterade hyreskostnader, motsvarande cirka 2,1 miljoner kronor för 

perioden november-december, för det nya äldreboendet på Västerhagsvägen. 

För äldreboenden i egen regi redovisas högre kostnader för personal. En del av boendena har 

haft extrakostnader för covid-19 samt extrabemanning i samband med vård i livets slut, vilket 

påverkar helårsprognosen negativt. I organisationen finns kostnadsökningar kopplat till 

tillfälligt behov under pandemin av centralbemanning. En utvärdering av dessa tjänster 

kommer att genomföras under våren. En del av äldreboendena i egen regi redovisar lägre 

intäkter i form av hyra och avgift för omvårdnad motsvarande cirka 900 000 kronor då ett 

flertal boendeplatser i somatiskt boende är lediga. De lediga platserna är utspridda i 

äldreboendena vilket medför behov av en relativt oförändrad bemanning trots färre boende 

per enhet. 

Behovet att köpa externa platser på särskilt boende socialpsykiatri och särskilt boende för 

äldre är högre än budgeterat och föregående prognos. 

Korttidsboende SoL underskott 1,8 miljoner kronor 
Korttidsboende i egen regi redovisar ett litet överskott till följd av att verksamheten under 

årets första månader delvis varit stängd. 

Förvaltningen har beslutat att tillsätta särskild nattpersonal på det somatiska korttidsboendet 

för att säkra upp det omvårdnads- och hälso- och sjukvårdsbehov som finns i 

korttidsverksamheten. Tidigare har nattbemanningen varit samordnad för korttids och särskilt 

boende. Prognosen är lagd utifrån förutsättningen att kostnaden för nattbemanning på 

korttidsboende finansieras med statsbidrag under år 2021. 

Förvaltningen bedömer att det under året finns ett behov av att köpa externt korttidsboende. 

Behovet uppskattas motsvara cirka 2,5 miljoner kronor varav cirka 700 000 kronor bedöms 

vara köpta platser till följd av covid-19. Korttids behöver också köpas till följd av brist på 

demensplatser på särskilt boende. 

Boendestöd överskott 377 000 kronor 
Boendestöd redovisar lägre kostnader för lokaler då tillträde till nya lokaler sker senare än 

budgeterat. 

Öppen verksamhet överskott 112 000 kronor 
De öppna träffpunkterna prognostiserar lägre kostnader till följd av att verksamheten under 

delar av året är stängd. 
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Handläggning SoL underskott 452 000 kronor 
Handläggning SoL äldreomsorg prognostiserar högre kostnader jämfört med budget och 

föregående prognos då en utökning av tjänst gjorts till följd av högre arbetsbelastning. Även 

handläggning SoL socialpsykiatri prognostiserar något högre personalkostnader. 

Personlig assistans underskott 350 000 kronor 
Jämfört med föregående prognos har antalet timmar personlig assistans enligt LSS ökat 

markant och ligger nu i nivå med budgeterat. Personlig assistans som utförs i kommunal regi 

prognostiserar merkostnader till följd av covid-19 vilka inte bedöms rymmas i tilldelad 

budget. 

Särskilt boende LSS underskott 539 000 kronor  
I delar av verksamheten ingår oförutsedda kostnader till följd av både covid-19 och 

sjukfrånvaro i prognosen. Dessa kostnader prognostiseras bli högre jämfört med föregående 

prognos. 

Behovet av att köpa boendeplatser externt är lägre än budgeterat. 

Daglig verksamhet LSS överskott 562 000 kronor 
Daglig verksamhet prognostiserar ett överskott till följd av något lägre personalkostnader och 

att delar av budgeterade kostnaden för habiliteringsersättning finansieras med statsbidrag. 

Övriga insatser LSS överskott 1,4 miljoner kronor 
För insatsen korttidsboende för barn och unga prognostiserar förvaltningen lägre kostnader till 

följd av senarelagda insatser, främst med anledning av covid-19. Även för insatserna 

korttidstillsyn, kontaktfamilj och avlösarservice prognostiserar förvaltningen lägre kostnader. 

Färdtjänst överskott 1,2 miljon kronor 
Färdtjänst redovisar ett överskott till följd av lägre resande orsakat av covid-19. 

Kostnadsminskningen motsvarar sammantaget cirka 1,3 miljoner kronor. Verksamheten 

redovisar högre kostnader för handläggning. 

Hälso- och sjukvård underskott 584 000 kronor 
För förbrukningsmaterial, som under pandemin delvis köps in övergripande, prognostiseras en 

kostnad på cirka 1 miljon kronor. Hemsjukvård prognostiserar högre kostnader till följd av 

förväntat behov av att förstärka sjuksköterskebemanningen under sommaren med hänsyn till 

rådande pandemi. 

11.2.1 Ekonomiska effekter av coronapandemin 

Prognosen innehåller förväntade merkostnader till följd av covid-19 motsvarande cirka 6,1 

miljoner kronor. Samtidigt förväntas covid-19 medföra positiva avvikelser motsvarande cirka 

3,2 mkr, där cirka 1,3 mkr utgör förväntat lägre kostnader för färdtjänst och cirka 1,9 mkr 

motsvarar förväntad ersättning för merkostnader kopplade till covid-19. Sammantaget medför 

det en ekonomisk nettoeffekt med ökade kostnader motsvarande cirka 3 mkr. 

De ekonomiska effekterna av covid-19 är svårbedömda och skapar en oförutsägbarhet i 

prognosarbetet. Pandemin belastar fortsatt vilket medfört och framöver förväntas medföra 

merkostnader. 

Riksdagen beslutade i januari år 2021 att utöka ersättningsperioden för merkostnader till följd 

av covid-19 till att även omfatta december år 2020. Förvaltningen kommer retroaktivt att 

ansöka om ersättning för de merkostnader som avser perioden december år 2020 och som 

uppfyller kriterierna för statsbidrag. Detta kommer att påverka prognosen för år 2021 positivt 

och ett preliminärt belopp är medräknat i prognosen. 

För de merkostnader som uppstår till följd av covid-19 under år 2021 finns ingen ersättning 

aviserad. Prognosen utgår ifrån att ingen ersättning erhålls för de merkostnader som uppstår 
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under år 2021. 

Hemtjänst redovisar merkostnader för anpassade arbetssätt för att minska risken för 

smittspridning. 

Särskilt boende för äldre har under början av året haft merkostnader för personal då 

verksamheter bemannats utöver ordinarie nivå för att begränsa smittspridning. 

Korttidsboende SoL äldre har högre kostnader för förstärkt nattbemanning. 

Förvaltningen förväntas behöva köpa korttidsvistelse utanför kommunen då kommunens egna 

verksamhet, för att begränsa risken för smittspridning, inte är i full drift. 

Dagverksamhet äldre bemannar med ytterligare en personal för att kunna bedriva 

dagverksamhet på ett smittskyddssäkert sätt. 

Merkostnader har uppstått inom personlig assistans till följd av kohortvård och karantänvård 

och högre personalfrånvaro än vanligt. 

Särskilt boende LSS redovisar högre kostnader för personal till följd av ett ökat 

bemanningsbehov. 

Merkostnader beräknas att uppstå i hemsjukvård till följd av det förväntade behovet av att 

förstärka sjuksköterskebemanningen under sommaren med hänsyn till rådande pandemi. 

Förvaltningen köper till följd av covid-19 in material i form av personlig skyddsutrustning 

och medicinteknisk utrustning. Kostnaden är kopplad till rekommendationer från 

Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket. 

Ekonomiska effekter i samband med pandemin, tkr Jan-mars I prognos helår 

Bokförda kostnader:   

Hemtjänst i ordinärt boende -297 -890 

Särskilt boende SoL äldre -854 -855 

Korttidsboende SoL äldre -188 -915 

Dagverksamhet -62 -275 

Personlig assistans -351 -800 

Särskilt boende LSS -285 -1 060 

Hälso- och sjukvård -19 -315 

Förbrukningsmaterial; personlig skyddsutrustning och medicinteknisk 
utrustning 

-706 -1 000 

Ej bokfört:   

Förväntat statsbidrag merkostnader dec 2020, Socialstyrelsen  1 850 

Färdtjänst, lägre kostnader  1 300 

Summa -2762 -2 960 

11.2.2 Innebär prognosen ett underskott jämfört med budget? 

Nämnden prognostiserar en negativ avvikelse på cirka 5,6 miljoner kronor jämfört med 

budget. Den lämnade prognosen är osäker till följd av covid-19. En viss generell osäkerhet 

finns också kring förväntade insatsvolymer då prognosen lämnas relativt tidigt på året. 

Prognosen innehåller en ej budgeterad kostnad motsvarande cirka 2,1 miljoner kronor för hyra 

av ett nytt äldreboende som förväntas bli klart tidigare än budgeterat. Prognosen innehåller 

också merkostnader till följd av covid-19 vilka utifrån lagd prognos inte förväntas ersättas av 

statsbidrag. Majoriteten av merkostnaderna bedöms inte rymmas inom ram utan resulterar i 

underskott. 
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En del av äldreboendena i egen regi redovisar lägre intäkter i form av hyra och avgift för 

omvårdnad motsvarande cirka 900 000 kronor då ett flertal boendeplatser i somatiskt boende 

är lediga. De lediga platserna är utspridda i äldreboendena vilket medför behov av en relativt 

oförändrad bemanning trots färre boende per enhet. 

Förvaltningstotalt redovisas ett underskott på 5,6 miljoner kronor. Prognosen innehåller en 

nettokostnadseffekt om 3 miljoner kronor orsakad av pandemin, oförutsedda hyreskostnader 

om 2,1 miljoner kronor och intäktsbortfall orsakade av lägre beläggning på särskilt boende 

SoL äldre motsvarande 900 000 kronor. Försiktigt beräknat kan hälften av intäktsbortfallet 

kopplas till den pågående pandemin. Med hänsyn tagen till detta skulle effekten bli en 

prognos i nivå med budget. 

Vissa av nämndens verksamheter har dock svårt att nå en prognos i nivå med budget även om 

man bortser från ekonomiska effekter av pandemin. Dessa verksamheter behöver vidta 

åtgärder för att komma i balans med budget. Förvaltningen har därför inlett ett arbete att 

komma till rätta med de underskott som inte är kopplade till pandemin. Åtgärderna omfattar 

bland annat översyn av schema i gruppbostäder LSS och analys av personalkostnader inom 

särskilt boende SoL äldre. De ekonomiska effekterna av översynen är i samband med 

uppföljning per mars inte färdigberäknade varför förvaltningen inte redovisar åtgärdernas 

konkreta ekonomisk effekt. Förvaltningen har gett berörda verksamheter i uppdrag att vidta 

nödvändiga åtgärder för att nå en prognos i nivå med budget. Detta arbete är inlett och 

förvaltningen återkommer i samband med delårsuppföljning per augusti. 

När prognosen lämnas är förvaltningen inte helt klar med beredning av hur de tilldelade 

statsbidragen ska användas, varför de bara till del är medräknade i presenterad prognos. De 

statsbidrag som ännu ej intecknats av förvaltningen uppgår till cirka 8 miljoner kronor. 

Förvaltningen återkommer vid senare uppföljningar kring hur stor positiv effekt statsbidragen 

förväntas få på nämndens prognos. 

  

Redovisade 
åtgärder i 

februarirapport
, tkr 

Redovisade 
åtgärder i 

marsrapport, t
kr 

Underskott enligt prognos  -3 300 -5 620 

Åtgärder för att komma i balans:   

Återstår att åtgärda 3 300 5 620 

Summa  0 0 

11.2.3 Nämndens behandling av ekonomiuppföljning 

Ekonomiuppföljning februari, prognos underskott 3,3 miljoner kronor 

2021-04-06 VON§24 Dnr 2021/00024 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna ekonomiuppföljning per februari 2021 

och överlämna den till kommunstyrelsen. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att till kommande 

ekonomiuppföljning återkomma med förslag på åtgärder för att prognosen ska vara i balans 

med budget. 
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11.3 Volym- och resursmått 

11.3.1 Volymmått 

11.4 Investeringsredovisning 

11.4.1 Investeringsredovisning 

 

   
Budget 
totalt 

Prognos 
totalt 

Utfall 
tom 
2020 

Utfall Jan-
mars 

Budget 
2021 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
budget/ 
prognos 

50 
Förvaltningsövergripa
nde 

       

4374 
inv förv-övergripande 
2021 

    -665 -665  

51 
Vård & omsorg 
äldr+funkt 

       

4011 elcyklar hemtjänst 2021     -120 -120  

4175 förråd till elcyklar 2021     -30 -30  

4176 
vht-möbl boendestöd 
2021 

    -25 -25  

4378 
vårdsängar Dalängen 
2021 

    -130 -130  

4379 invent boendestöd 2021     -25 -25  

4380 invent arbetsstöd 2021     -25 -25  

4381 invent källan träffp 2021     -25 -25  

52 Insatser enligt LSS        

4173 
vht-möbler DV Spj-v, 
2021 

    -100 -100  

4174 tandemcykel 2021     -80 -80  

4382 
ljudabsorbenter DV 
2021 

    -25 -25  

4383 invent oms-lager 2021     -150 -100 50 

54 Hälso- och sjukvård        

4375 inv hemsjukvård 2021     -100 -100  

4376 invent rehab 2021     -100 -100  

4377 inv hjälpm-förråd 2021     -150 -150  

 Summa     -1 750 -1 700 50 

11.5 Kommentarer till investeringsredovisning 

Nämnden redovisar en prognos för investeringar i form av inventarier ungefär i nivå med 

budget. 
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12 Tekniska nämnden 

12.1 Driftredovisning 

  
Budget 
2021 

Utfall jan-
mars 

Prognos för 
året 

Avvikelse 
budget pro 

Bokslut 
2020 

Tekniska Nämnden -214 -38 -214 0 -216 

Nämndadministration -276 -55 -263 13 -239 

Gator, vägar, parkering -36 540 -9 256 -36 730 -190 -28 952 

Parker -4 473 -797 -4 274 199 -5 012 

Kommersiell verksamhet 0 0 0 0 403 

Lokalvård 0 0 0 0 0 

Teknisk vht övergripande -274 -196 -348 -74 -1 727 

Summa -41 777 -10 342 -41 829 -52 -35 744 

12.2 Driftredovisning taxefinansierad verksamhet 

  Budget 2021 Utfall jan-mars Prognos för året 
Avvikelse 
budget pro 

Bokslut 2020 

Total      

VA-verksamhet 0 4 265 0 0 0 

Avfallshantering 0 3 275 -1 238 -1 238 -732 

Summa 0 7 540 -1 238 -1 238 -732 

12.3 Kommentarer till driftredovisning 

De skattefinansierade verksamheterna inom förvaltningen prognosticerar sammantaget ett 

underskott på 52 000 kronor. 

De taxefinansierade verksamheterna VA och avfall prognosticerar ett lägre uttag från VA-

respektive avfallsfonden än budgeterat med totalt 62 000 kronor. 

Gator, vägar, parkering - underskott 190 000 kronor 

Vinterväghållningen beräknas överskrida budget med drygt 2 miljoner kronor. Årets budget 

för vinterväghållning kommer att vara överskriden redan innan perioden januari-april är över. 

För resterande period, november-december, kvarstår fasta kostnader för beredskaps- och 

jourersättningar på cirka 500 000 kronor och materialkostnader på cirka 400 000 kronor. 

Utöver det kommer kostnader för de utryckningar som måste göras i samband med halka och 

snöfall. I prognosen har vi räknat med enbart en större utryckning under perioden november-

december. 

Underskottet påverkas också av att intäkterna för markupplåtelse prognostiseras bli lägre än 

budgeterat då taxan för markupplåtelser inte har antagits av kommunfullmäktige. 

Underskottet balanseras upp av bland annat lägre kapitalkostnader främst till följd av 

exploateringsprojekt som inte färdigställs i planerad takt. Även personalkostnaderna är lägre 

än budgeterat då en person har avslutat sin anställning och tjänsten kommer inte att 

återbesättas inom gatu- och parkavdelningen. Personen arbetade mycket i investerings- och 

exploateringsprojekt och i och med att tjänsten försvinner så kommer även avdelningens 

intäkter för tidsredovisning att minska. 
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Parker - överskott 199 000 kronor 

Parkverksamheten visar på ett överskott om 199 000 kronor. Överskottet beror på minskade 

personalkostnader till följd av att en person har gått ner i tid samt sjukskrivning under januari 

och februari. 

Teknisk vht övergripande - underskott 74 000 kronor 

Underskottet beror på kvarvarande kostnader för tjänst som avslutades under 2020. 

VA-verksamhet 

I budget 2021 har VA-verksamheten budgeterat att använda 2,0 miljoner kronor ur VA-

fonden. Främsta orsaken till användningen av de fonderade medlen är för att utföra ett antal 

säkerhets och miljöfrämjande åtgärder samt ökade drift och underhållskostnader under 2021. 

Prognosen är i balans med budget men det finns avvikelser inom prognosen. Till följd av 

senarelagda exploateringsprojekt beräknas kapitalkostnaderna bil lägre än budgeterat. Även 

personalkostnaderna beräknas bli lägre än budget till följd av flera vakanser som tillsätts 

senare än budgeterat. Däremot ökar kostnaderna för bland annat mindre reparationer och 

konsultkostnader. 

Avfallshantering - underskott 1,24 miljoner kronor 

I budget 2021 har avfallsverksamheten budgeterat att använda 1,3 miljoner kronor av fonden. 

Främsta orsaken till användningen av de fonderade medlen är för att avfallstaxan justerades 

marginellt inför 2021. 

Prognosen är 62 000 kronor bättre än budget och visar att 1,238 miljoner kronor behöver 

användas av fonden jämfört med budgeterade 1,3 miljoner kronor. 

Beroende på hur mycket förpackningar och matavfall som kommuninvånarna sorterar ut i 

fyrfackskärlen samt hur mycket material som kan gå till försäljning på återvinningscentralen 

kan behovet av att använda fonderade medel minska. Resultaten ser hittills mycket bra ut 

gällande utsorteringen i fyrfackskärlen men då det bara finns resultat för de tre första 

månaderna är det svårt att göra en beräkning på vad det kommer att innebära rent ekonomiskt. 

Det råder däremot fortfarande viss osäkerhet kring avfallsmängderna på 

återvinningscentralen, pandemieffekten med mycket bygg- och rivningsavfall verkar hålla i 

sig vilket medför fortsatt höga behandlingsavgifter på återvinningscentralen. 

12.3.1 Ekonomiska effekter av coronapandemin 

Mängden grovavfall fortsätter att öka på återvinningscentralen, precis som samma period 

föregående år. I nuläget är det svårt att avgöra om det kommer att fortsätta och vilken 

eventuell påverkan det kan medföra rent ekonomiskt. Det är även svårt att veta hur stor del av 

ökningen som bror på covid-19. 

Ekonomiska effekter i samband med pandemin, tkr Jan-mars I prognos helår 

Bokförda kostnader:   

 0 0 

Ej bokfört:   

 0 0 

Summa 0 0 

12.3.2 Innebär prognosen ett underskott jämfört med budget? 

De taxefinansierade verksamheten prognosticerar ett lägre underskott än budgeterat. Medel 

från avfalls- respektive VA-fonden har budgeterats att tas i anspråk under året för att nå en 
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budget i balans. 

De skattefinansierade verksamheterna prognosticerar ett underskott på 52 000 kronor. 

Förvaltningen arbetar med att se över verksamheten för att finna åtgärder för en ekonomi i 

balans. Underskottet bedöms dock som så litet att det bör gå att täcka genom att till exempel 

planerade utbildningar och konferenser inte blir av. 

Den risken förvaltningen ser för att underskottet ska öka är främst väderberoende. Kostnader 

för vinterväghållningen kan bli mycket högre vid en kall och snörik vinter för perioden 

november-december. Det är svårt att i dagsläget veta hur många utryckningar som kan bli 

nödvändiga. Det är också svårt att ta höjd för denna risk genom att underlåta att utföra andra 

driftåtgärder och planerat underhåll under sommarperioden. Det finns en risk att det påverkar 

anläggningarna negativt vilket kan leda till kostnader på sikt. 

  

  

Redovisade 
åtgärder i 

februarirapport
, tkr 

Redovisade 
åtgärder i 

marsrapport, t
kr 

Underskott enligt prognos (använd minustecken) -49 -52 

Åtgärder för att komma i balans:   

   

Återstår att åtgärda 49 52 

Summa (ska bli noll) 0 0 

12.3.3 Nämndens behandling av ekonomiuppföljning 

Tekniska nämnden har inte beslutat om åtgärder med anledning av det befarade underskottet 

på 49 000 kronor som redovisades i ekonomiuppföljning februari. 

12.4 Volym- och resursmått 

12.4.1 Volymmått 

Mått Utfall 2020 
Utfall mars 

2020 
Utfall mars 

2021 
Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Antal besök vid återvinningscentralen 100 747 19 298 16 228 102 000 101 000 

Grovavfall, kg/inv 284 39 43 285 285 

Förpackningar, kg/inv 76 16 24 106 100 

Restavfall, kg/inv 168 44 31 158 125 

Matavfall, kg/inv 42 9 16,5 43 65 

Antal besök vid återvinningscentralen 

Besöken på återvinningscentralen har minskat jämfört med samma period förra året, vilket till 

stor del antas bero på den kalla vintern samt att Bytesboden varit stängd för byte under hela 

perioden. 2020 var Bytesboden bara stängd på helgerna under samma period. Mars månad 

hade lika många besökare som samma period föregående år. 

Grovavfall, kg/inv 

Mängden grovavfall ser ut att hamna på samma nivå som föregående år. Effekterna av 

pandemin, med renovering, om- och tillbyggnad samt utrensning ser ut att hålla i sig. 
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Förpackningar, kg/inv 

Den insamlade mängden förpackningar för perioden Q1 2021 jämfört med Q1 2020 har ökat 

med motsvarande 24 kg/invånare och år. Den förbättrade sorteringen hos småhusen i 

fyrfackssystemet är så klart en stor del av förklaringen men det kan även finnas pedagogiska 

effekter på lägenhetshushållen och så klart en pandemieffekt som bidrar till detta. 

Restavfall, kg/inv 

Den insamlade mängden restavfall för perioden Q1 2021 jämfört med Q1 2020 har minskat 

markant, med motsvarande 50 kg/invånare och år. Den förbättrade sorteringen hos småhusen i 

fyrfackssystemet är så klart en stor del av förklaringen men det kan även finnas pedagogiska 

effekter på lägenhetshushållen och så klart en pandemieffekt som bidrar till detta. 

Matavfall, kg/inv 

Den insamlade mängden matavfall under perioden Q1 2021 jämfört med Q1 2020 har ökat 

markant, med motsvarande 20 kg/invånare och år. Den förbättrade sorteringen hos småhusen i 

fyrfackssystemet är så klart en stor del av förklaringen men det kan även finnas pedagogiska 

effekter på lägenhetshushållen och så klart en pandemieffekt som bidrar till detta. 

12.4.2 Resursmått 

Mått Utfall 2020 
Utfall mars 

2020 
Utfall mars 

2021 
Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Gatubelysning, kr/inv 199 37 33 192 192 

Vinterväghållning, kr/inv 96 57 150 168 272 

Beläggningsunderhåll, kr/inv 323 0 0 322 322 

Gatubelysning, kr/inv 

Tack vare omfattande investeringar och ett långsiktigt arbete för att energieffektivisera och 

förbättra gatubelysningsanläggningen har kostnaden per invånare kunnat sänkas. 

Vinterväghållning, kr/inv 

För att kunna hålla budgetramen så har budget för vinterväghållning (snöröjning, 

halkbekämpning, snötransport och sandupptagning) sänkts till ett minimum. I 

vinterväghållningen finns fasta kostnader i form av jour och beredskap, rörliga kostnader för 

material för halkbekämpning samt rörliga kostnader för utryckningar vid halka och snöfall. 

De rörliga kostnaderna är av förklarliga skäl svåra att beräkna. Under perioden januari-mars 

har väderläget varit sådant att budget för vinterväghållningen i stort sett redan har förbrukats. 

Beläggningsunderhåll, kr/inv 

Inga underhållsbeläggningar har utförts vid tidpunkten för delårsuppföljningen per sista mars. 

Arbetet påbörjas tidigast under kvartal 2. 
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12.5 Investeringsredovisning 

12.5.1 Investeringsredovisning 

(P) före projektnamnet betyder att budgeten är preliminär och att igångsättningsbeslut inte är 

fattat. 

   
Budget 
totalt 

Prognos 
totalt 

Utfall tom 
2020 

Utfall Jan-
mars 

Budget 
2021 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
budget/ 
prognos 

24 
Väg- och 
jvgnät, parkerin 

       

1301 
Trafiksäkerhetsh
öj. åtg 

   -66 -1 600 -1 600  

1307 
Trygghetsåtgärd
er gatubel 

   -32 -900 -900  

1308 
Renovering 
gatubelysnings 

   -425 -2 200 -2 200  

1310 Utbyte till LED    -29 -2 940 -2 940  

1311 
Seriebyte av 
ljuskällor 

    -488 -488  

1319 Laddstolpar     -500 -500  

1320 
Omb belysning 
landsbyggd 

    -800 -800  

1321 
GCV Fagerdalsv 
Busshlp Gr 

   -26 -1 000 -1 000  

1322 
Busshlp Gc 
Kalmarled Futu 

   -20 -375 -375  

1323 
Parkeringsfickor 
ind omr 

   -7 -1 000 -507 493 

1324 
Vägmärkesplan 
genomför ny 

   -1 -150 -150  

1325 
belysning gc 
centrumleden 

   -2 -350 -350  

1326 
belysning 
Prästberget 

   -1 -1 300 -1 300  

1327 
Ny gatu-belys 
Kalmarv 

   -1 -900 -900  

1358 
Planerat uh 
beläggningar 

   -128 -7 100 -7 100  

1364 
Kraftleden trafiks 
5-6 

-20 847 -20 847 -2 539 -13 -11 624 -11 624  

1378 
Konstbyggn 
(brokonstr) 

   -20 -4 805 -3 270 1 535 

1390 
GC-väg Viby 
Vilunda 

-9 655 -5 982 -5 593 -39 -4 062 -389 3 673 

1397 
Skokloster GC-
väg 

-8 012 -8 012 -481 -156 -7 531 -7 531  

1399 
Flytt 
gatubelysningsc
entr 

   -81 -598 -598  

25 Parker        

1317 
Utegym 
Skokloster 

   -69 -359 -359  

1328 
Mötesplatser 
sittplatser 

    -1 080 -1 080  

1329 
Utveckling 
frilufsområden 

    -200 -200  
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Budget 
totalt 

Prognos 
totalt 

Utfall tom 
2020 

Utfall Jan-
mars 

Budget 
2021 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
budget/ 
prognos 

1379 
Utv.offentl 
utemiljö park 

   -2 -2 500 -2 500  

1382 
Upprustning 
lekplatser 

   -37 -4 000 -4 000  

1394 
Gångbro 
Järnvägsparken 

   -11 -87 -87  

Sum
ma 

 -38 514 -34 841 -8 613 -1 166 -58 449 -52 748 5 701 

12.5.2 Investeringsredovisning taxefinansierat 

(P) före projektnamnet betyder att budgeten är preliminär och att igångsättningsbeslut inte är 

fattat. 

   
Budget 
totalt 

Prognos 
totalt 

Utfall 
tom 
2020 

Utfall 
Jan-
mars 

Budget 
2021 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
budget pro 

76 
Vattenförs. o 
avloppshant 

       

1213 
Omläggning 
ledningar 

   -775 -13 358 -13 358  

1214 
Nya 
förbindelsepunkter 

   -113 -4 352 -4 352  

1219 Exploatering tätort    282    

1253 Bålsta reningsverk    -892 -4 925 -4 925  

1255 
Skokloster 
reningsverk 

   -128 -534 -534  

1256 
Skokloster 
vattenverk 

   -1 724 -10 487 -10 487  

1266 
Vattentornet, 
skal/fasad 

    -1 963 -1 963  

1267 
Bålsta tätort 
ledninga 

-116 900 -116 900 -15 883 -590 -35 217 -35 217  

1268 
Bålsta tätort 
pumpstat 

-40 000 -40 000 -1 380 -15 -18 620 -18 620  

1269 
Utloppsledn arv 
Bålst 

-13 000 -13 000 -6 670 -2 664 -6 330 -6 330  

1270 
Ledn med stickspår 
Logist 

-17 000 -17 000 -6 504 -22 -10 496 -10 496  

1271 
(P)GAP, 
huvudmatning 

-74 000 -74 000 -1 106 -1 058 -10 894 -10 894  

1272 
Omläg ledning pga 
kapacit 

-5 000 -5 000 -26 -8 -4 974 -4 974  

1276 
Reservoar ledning 
Krägga 

-20 000 -20 000 -2 186 -55 -17 814 -17 814  

77 Avfallshantering        

1412 Skyltar ÅVC     -100 -100  

1413 Asfaltsarbeten ÅVC     -30 -30  

Summa  -285 900 -285 900 -33 755 -7 762 -140 094 -140 094  

12.6 Kommentarer till investeringsredovisning 

I dagsläget är det projekt 1390 GC-väg Viby-Vilunda som prognostiserar en avvikelse från 

beslutad totalbudget, se nedan. För övriga projekt med beslutad totalbudget har förvaltningen 



Delårsuppföljning mars 2021 57(57) 

inga indikationer på avvikelser från budget. 

Nedan beskrivs de avvikelser som förvaltningen kan se i dagsläget. 

1323, Parkeringsfickor i industriområden, + 493 000 kronor 
Årets budget beräknas inte förbrukas på grund av att det saknas personella resurser för 

planering. Under 2021 kommer parkeringsfickor i Västerskog att färdigställas. Arbetet 

kommer att fortsätta under 2022 i andra industriområden, under förutsättning att resterande 

medel får överföras till nästkommande år. 

1378, Konstbyggnader, + 1,5 miljoner kronor 
Årets budget beräknas inte kunna förbrukas då vi först måste göra en upphandling för 

genomförandet. Förfrågningsunderlag är under framtagande. Arbetet behöver fortsätta under 

2022 under förutsättning att resterande medel får överföras till nästkommande år. 

1390, Gc-väg Viby-Vilunda, + 3,7 miljoner kronor 

Överskott i projektet beror främst på att priset i samband med anbudsgivningen blev 

förmånligare än budgeterat. Projektet har en beslutad totalbudget på 9,65 miljoner kronor och 

den totala prognosen är 5,98 miljoner kronor. Enbart mindre åtgärder kvarstår att slutföra och 

kostnaden för 2021 bedöms till 389 000 kronor. 

Avdelningen avser att föreslå kommunfullmäktige att få använda resterande medel i projektet 

för att bygga en förlängning av gång- och cykelvägen förbi Bastubacken. Förlaget gick upp i 

tekniska nämnden den 30 mars 2021. Nämnden fattade beslut enligt förvaltningens förslag 

och ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige i juni. 



 

 Protokoll 

 Datum  

 2021-05-09  

Kommunstyrelsen 
 

 

Protokoll från KomSam 18 maj 2021 

Deltagande 

För Håbo kommun Mattias Jonsgården, kommundirektör, Mats Ståhl-

Elgström, biträdande kommundirektör, Andreas Nyhus, 

personalchef 

För Kommunal Majlene Westerberg 

Åsa Andersson 

För Lärarnas Riksförbund Joakim Läbom 

För Akademikerförbundet SSR Charlotta Bjälkebring Carlsson 

För Vision Jenny-Lee Karlsson 

För Lärarförbundet Clara Kantor 

Somir Patrik Sinha Ray 

För DIK Sofia Wirström 

Mötessekreterare Olle Forsmark 

 



 

 Protokoll 

 Datum  

 2021-05-09  

Kommunstyrelsen 
 

 
 

1. Omorganisationerna av kommunstyrelsens förvaltning och 

samhällsbyggnadsförvaltningen (information) 

Personalchefen informerar. Riskbedömningar pågår. Klara denna 

vecka. Alla riskbedömningar kommer att distribueras inför nästa 

KomSam. SSR:s representant undrar om inte samverkan också ska ske 

inom Ksam. Personalchefen säger att man måste komma igång med 

denna samverkan efter sommaren men att omorganisationerna 

behöver hanteras av KomSam. SSR:s representant anser ändå att 

KSam kunde varit ett bra forum för omorganisationerna.  

 

2. Delårsbokslut mars 2021 (information) 

Biträdande kommundirektören informerar. Delårsbokslutet visar på 

underskott hos bl a kommunstyrelseförvaltningen och barn- och 

utbildningsförvaltningen. De förvaltningar som har underskott ska ta 

fram handlingsplaner för att få budgeten i balans. Jag vill också 

påpeka att det finns en felaktig formulering i delårsrapporten, 

nämligen att det skulle vara anställningsstopp på 

kommunstyrelseförvaltningen. Detta stämmer inte, dock måste man i 

detta läge iaktta stor restriktivitet med nya anställningar. 

 

Visions representant undrar över inhyrningen av konsulter, t ex 

ekonomichef och HR-chef. Av en händelse fick Vision kännedom om 

att man tagit in en konsult som ekonomichef på lång tid och att HR-

konsulten helt plötsligt har titeln ”biträdande HR-chef”.Biträdande 

kommundirektören svarar att man i bland behöver kunna anlita 

konsulter när någon exempelvis avslutar sin anställning. Visions 

representant menar att det är arbetsgivaren som valt att göra de 

ändringar som föranlett vakanta chefstjänster samt att personalchef är 

nytillsatt som HR-chef utifrån rådande situation och då förutsetts klara 

det. Konsulter kostar mycket pengar samtidigt som vi ska arbeta med 

att få en budget i balans. SSR:s representant anser att alla 

chefstillsättningar borde komma upp i samverkan. Biträdande 

kommundirektören instämmer i att rekryteringen av chefer ska 

samverkas, dock inte om det rör sig om en hastigt uppkommen 

situation där man behöver ta in en konsult. Personalchefen klargör att 

Jenny Broman har anställts som HR-konsult för att avlasta honom. 

Personalchefen är dock fortfarande personalchef och Jenny avlastar 

med bl a lönefrågor.  

Visions representant undrar om Jenny har anställts som biträdande 

HR-chef och hur länge hon kommer att ha sitt uppdrag. 

Personalchefen svarar att verksamhetens behov får avgöra hur länge 

hon blir kvar. Det är heller inget konstigt att hon fått gå in som 

biträdande HR-chef då min situation är som den är, menar 

personalchefen. Lärarförbundets representant (Clara Kantor) menar 

att Jenny tar hand om operativa frågor medan exempelvis 

arbetsmiljöfrågor ligger kvar på personalchefen. Hon undrar om man 



 

 Protokoll 

 Datum  

 2021-05-09  

Kommunstyrelsen 
 

 
 

undersökt möjligheterna att ta in någon från den egna organisationen i 

stället för att anlita konsult. Biträdande kommundirektören menar att 

konsulter så långt möjligt ska undvikas. Arbetsmiljön är alltid viktig. 

SSR:s representant tycker att föregående representants fråga är 

relevant. Det är hennes intryck att HR verkar underbemannat och man 

borde då anställa personer fast i stället för att ta in konsult. 

Kommundirektören menar att restriktivitet måste gälla när det gäller 

anlitande av konsulter men att man ibland får en situation som måste 

hanteras. Ett alltför stort beroende av konsulter gör att man tappar 

styrningen. Biträdande kommundirektören säger att situationen under 

våren varit väldigt speciell. Personalchefen hänvisar avslutningsvis till 

38 § MBL andra stycket.    

    

3. Hantering av individärenden i samverkansgrupper (information)  

Personalchefen inleder och säger att individärenden ej ska samverkas 

utan hanteras av den enskildes fackförbund. SSR:s representant håller 

med om detta och menar att det är viktigt att följa regelverket. Önskar 

få följande uttalande protokollfört:  

” Det är allvarligt att arbetsgivaren blandar ihop den tystnadskultur 

som utvecklats under lång tid i kommunen, med 

sekretessbestämmelser i personalärenden. Det skyddsombud gått ut 

och sagt är att det finns en tystnadkultur och rädsla hos medarbetarna 

att gå ut och säga vad de tycker i olika frågor. Den 

medarbetarundersökning som gjorts visar också att 6 av 10 i 

personalen inte skulle rekommendera Håbo kommun som 

arbetsgivare. Det visar att medarbetarna inte är nöjda med sin 

arbetssituation vilket kan bero på just tystnadkultur. Vi från 

Akademikerförbundet SSR beklagar om dokument som undertecknats 

mellan parterna kommit ut i media. Samtidigt har vi förståelse för att 

före detta anställda som själva gett sitt samtycke genom att tala om det 

inträffade med media har sin fulla rätt att göra det. Vi har full 

förståelse för att samverkansavtalet inte hanterar enskilda ärenden. 

Den fråga som Naturvetarna ställt tidigare i KomSam anser vi har 

förvrängts. Även om personfrågan inte kan lyftas i Komsam så kan 

frågan lyftas hur arbetsgivaren på ett bra sätt avslutar en anställning på 

dennes initiativ och att rutiner för detta utarbetas som kan diskuteras i 

KomSam. I delar av vår organisation upplevs en stark linjestyrning 

och strikt hierarki där personer förlöjligas, osynliggörs och förväntas 

lyda order. Detta sprider sig rädsla, oro och skam kring att tänka olika. 

I en sådan organisation väljer hen att vara tyst istället för att ta risken 

att säga vad hen tycker. Vi akademikerförbundet SSR hoppas att vi nu 

gemensamt kan öppna upp dialogen och komma vidare i vårt 

gemensamma arbete mot en gott arbetsklimat. Med det hoppas vi att 

de anklagelser som riktats mot oss fackligt förtroendevalda och olika 

politiska partier nu kan få sitt slut.”  



 

 Protokoll 

 Datum  

 2021-05-09  

Kommunstyrelsen 
 

 
 

Visions representant menar att det är hennes roll att föra fram 

medlemmarnas frågor och att medarbetare som mår dåligt måste 

stöttas. Kommundirektören påpekar vikten av att uppträda 

professionellt, rättssäkert. Det som man kan lämna ut ska man lämna 

ut men det är lika viktigt att det som inte kan lämnas ut inte heller 

lämnas ut. Man förväntar sig det av oss. Om det finns en 

tystnadskultur måste det tydliggöras, i annat fall kan vi inte hantera 

det.  

Lärarförbundets representant (Somir Patrik Sinha Ray) frågar sig 

hur man ska hantera att man inte kan kommentera vissa saker. 

Kommundirektören säger att han gör fel om han kommenterar det man 

inte ska kommentera. Viktigt med ett respektfullt bemötande för alla. 

Lärarförbundets representant (Clara Kantor) tycker att man måste 

lyfta vissa saker. Ju mer tydligt ett uppdrag formuleras desto mindre är 

risken att tystnadskulturen breder ut sig. Tror att tystnadskulturen är 

ganska utbredd i kommunen. SSR:s representant anser att om personer 

som blivit utköpta själva väljer att gå ut i media så är det deras sak. 

Det måste de ha rätt att göra. Biträdande kommundirektören säger att 

en överenskommelse är en överenskommelse och att ingen av parterna 

går ”lottlös”. Som kommun kan man inte gå ut och kommentera detta 

(utan att kränka en enskild). Kommunals representant (Majlene 

Westerberg) menar att det kan vara frustrerande att inte unna redovisa 

allt. 

 

4.  Medarbetarundersökningen (dialog) 

Personalchefen informerar. Ingen riktig medarbetarundersökning har 

gjorts på länge. Brilliant har valts som partner i detta. Undersökningen 

är att betrakta som en ”nollmätning” då det inte finns några värden att 

jämföra med. Uppföljning sker hösten 2022. Personalchefen går 

igenom utskickad presentation.  

 Svarsfrekvens 77% (brukar ligga runt 60 %) 

 Lägst svarsfrekvens hos kommunstyrelseförvaltningen och 

socialförvaltningen, högst hos bygg-och miljöförvaltningen 

och kultur- och fritidsförvaltningen 

 Fem olika index framtagna: engagemang, ledarskap, team 

effektivitet, organisatorisk och social arbetsmiljö samt 

attraktiv arbetsgivare 

 Kommunen har högst index för engagemang och lägst för 

attraktiv arbetsgivare 

 Engagemangsindexet redovisar att 25 % av medarbetarna är 

engagerade men 11 % är uttråkade med såväl låg energi som 

otydliga mål 
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 Datum  
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Kommunstyrelsen 
 

 
 

 När det gäller ledarskapet så finns det en del att jobba med, 

viktigt med en bra dialog här 

  

Lärarförbundets representant (Clara Kantor) tycket det är viktigt att 

lita på medarbetarnas kompetens. Personalchefen undrar om det 

stämmer att om man har en chef som man uppskattar så upplever man 

att man är mer engagerad. Närvarande personalrepresentanter 

instämmer i detta. Kommunals representant (Majlene Westerberg) 

menar att om alla förstår sina roller så blir det mycket enklare. 

Upplever att vissa chefer inte vill göra vissa saker. Personalchefen 

menar att arbetsmiljödelegationerna här är tydliga. Det är ett 

anmärkningsvärt resultat att chefer är mindre positiva än övrig 

personal. Lärarförbundets representant (Clara Kantor) undrar om 

cheferna har blivit informerade om detta. Personalchefen svarar ja på 

detta och säger att syftet är att ta tag i detta. Kommundirektören 

kommer att tillse att de resurser som behövs kommer att finnas. 

Kommunals representant (Åsa Andersson) tycker det är viktigt att 

presentationen av detta kommer från arbetsgivaren.      

 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras för Håbo kommun 

 

Olle Forsmark 

Justeras för Håbo 

 

Andreas Nyhus 

Justeras:  

För Lärarnas Riksförbund 

 

Joakim Läbom 

För Vision 

 

Jenny-Lee Karlsson 

För Akademikerförbundet SSR 

 

Charlotta Bjälkebring Carlsson  

För kommunal 

 

Majlene Westerberg 
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För Lärarförbundet 

 

Clara Kantor 

För DIK 

 

Sofia Wirström 

 

  

 









  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2021-05-11  

Vård- och omsorgsnämnden  

 

  

VON § 40 Dnr 2021/00024  

Ekonomiuppföljningar  

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna ekonomiuppföljning per 

mars 2021 och överlämna den till kommunstyrelsen. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att till de-

lårsuppföljning per augusti återkomma med förslag på åtgärder för att lämna en 

prognos i balans med budget.   

Sammanfattning 

 

Vård- och omsorgsnämnder lämnar en prognos per mars på ett underskott på 5,6 

miljoner kronor. De ekonomiska effekterna av covid-19 är fortsatt svårbedömda 

och skapar osäkerhet i prognosarbetet. Med hänsyn tagen till nettokostnadseffekten 

av pandemin, oförutsedda hyreskostnader samt intäktsbortfall skulle nämnden 

kunna lämna en prognos i nivå med budget.  

Förvaltningen har i uppdrag att redovisa förslag på åtgärder för att åtgärda under-

skottet och har inlett ett arbete för att åtgärda underskott som inte är kopplade till 

rådande pandemin. De ekonomiska effekterna är i samband med uppföljning per 

mars inte färdigberäknade varför förvaltningen inte redovisar åtgärdernas konkreta 

ekonomiska inverkan på resultatet. När prognosen lämnas är förvaltningen inte helt 

klar med beredningen av hur de tilldelade statsbidragen ska användas, varför de 

bara till del är medräknade i presenterad prognos.  

 

Barnperspektivet 

Beslutet har ingen påverkan ur ett barnperspektiv. 

 

Näringslivsperspektivet 

Beslutet har ingen påverkan på näringslivet. 

 

Uppföljning 

Beslutet kräver att förvaltningen får uppdrag att redovisa delårsuppföljning per au-

gusti.    

Beslutsunderlag 

 

Denna tjänsteskrivelse nr 5266, daterad 2021-04-21 

Ekonomiuppföljning mars 2021, nr 5284, daterad 2021-05-05 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Inga förslag lämnades 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2021-05-11  

Vård- och omsorgsnämnden   

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om nämnden godkänner ekonomiuppföljning och finner att så 

är fallet. 

______________ 
Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2021-05-05  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

  

BOU § 71 Dnr 2021/00070  

Delårsuppföljning mars 2021 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsuppföljning per mars 

2021 och ger förvaltningen i fortsatt uppdrag att redovisa åtgärder för att 

nå en budget i balans.  

Sammanfattning  

Barn och utbildningsnämnden redovisar vid delårsuppföljning per mars ett 

underskott med 25,1 miljoner kronor, en ökning sedan prognos per februari 

med 800 000 kronor som främst beror på ökade kostnader på Slottskolan på 

grund av nedläggning av Raoul Wallenberg. Befolkningsprognosen från 

mars 2021 visar på avvikelser från budgetförutsättningarna för 2021. Det är 

främst färre barn i förskolan och fler i gymnasiet. Grundskolans verksam-

heter påverkas inte på totalen. Den fristående skolan Raoul Wallenberg 

(RW) kommer avvecklas efter vårterminen varför dessa elever, 62 stycken, 

behöver kunna tas emot i de kommunala skolorna. Det är fortfarande osäkert 

hur skolvalet blir för dessa och övriga elever varför organisationen för 

grundskolorna inte är helt klar gällande förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 

7. Antagningarna för gymnasiet blir helt klara först i augusti/ september och 

då först är det helt klart med hur stor del som blir i egen regi och annan hu-

vudman. Förskolans volymer minskar kraftigt enligt befolkningsprognosen 

och påverkar både enheterna i kommunal verksamhet och i fristående regi. 

Även prognosen för antalet barn i förskolan under hösten är osäker. I under-

skottet finns engångskostnader som inte påverkar kommande år. Detta be-

står främst av personalärenden med avslut och motsvarar nära 5 miljoner 

kronor. 

Förvaltningen fick i uppdrag i samband med månadsuppföljning februari 

2020 att redovisa åtgärder för att nå en budget i balans.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, 2021-04-12, BOU 2021/00070 nr 61300 

– Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport mars 2021  
 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningens ledningsgrupp  

Ekonomichef 

Kommunstyrelsens kansli 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2021-05-04  

Kultur- och fritidsnämnden  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 36 Dnr 2021/00040  

Månadsuppföljning, delårsuppföljning, delårsrapport 
och årsredovisning/bokslut 2021 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1, Kultur- och fritidsnämnden godkänner ekonomiuppföljning mars 2021.   

Sammanfattning  

Kultur och fritidsnämnden redovisar ett överskott med 337 000 kronor vid 

årets andra prognos.  

Överskottet beror på minskade kostnader för nämnden samt minskade löne-

kostnader på förvaltningskontoret.  

De ekonomiska effekterna av covid-19 är lägre intäkter på grund av minskat 

öppethållande och hyreslättnader. 

Alla investeringar förväntas genomföras enligt plan.  

Upprustning av Friidrottsarenan och förberedelse för upphandling av aktivi-

tetsområde vid ishallen pågår enligt plan. Handikappanpassning av Kal-

marsand är i slutfasen.  

 

Ökade utredningskostnader kommer påverka 2021 års budget. Multiarenan 

belastar nämnden med 200 000 kr, färdigställande av fotbollsutredning med 

340 000 kr samt färdigställande av biblioteksutredning med 300 000 kr. 

Förvaltningen avvaktar med insatser inom lokalunderhåll och friluftsut-

veckling för att täcka de ökade utredningskostnaderna. 

  Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse nr KFN 2021/00040 nr 2170 

Delårsuppföljning mars 2021, 2021-04-29   

       

Beslutsgång 

Ordföranden Per Widén (C) frågar om kultur- och fritidsnämnden kan god-

känna redovisningen för ekonomiuppföljningen mars 2021 och finner att så 

sker.            

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2021-05-04  

Bygg- och miljönämnden 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 33 Dnr 2021/00038  

Delårsuppföljning mars 2021 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

1. Godkänna redovisningen av delårsuppföljning per sista mars 2021 och 

överlämna den till kommunstyrelsen.   

Sammanfattning  

Bygg- och miljönämnden har upprättat delårsuppföljning per sista mars 

2021, se bilaga. Detta har gjorts i enlighet med anvisningarna från kommun-

styrelsen.  

Med utgångspunkt från utfallet per sista mars och bedömning av kommande 

resultat så lämnas årsprognosen att bygg- och miljönämnden inte uppvisar 

någon avvikelse. Förvaltningen konstaterar att budgeten är i balans och det 

är ingen nämnvärd avvikelse från lagd budget. Det finns inga större oros-

moln som ger signaler om risk för avvikelse mot årets slut. Dessutom är det 

ännu tidigt på året för att bedöma om avvikelse i något avseende kan 

komma uppstå. 

Ärendet 
Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att budgeten är i balans och ser inte 

att det behövs några särskilda åtgärder för att komma i balans till årets slut. 

Självklart kommer ekonomin att vara i fokus kontinuerligt för att säkerställa 

att lagd budget håller. Det finns dock vissa risker för att obalans kan uppstå 

och de presenteras närmare i rapporten.  

En konsekvens värd att nämna är att utvecklingen inom förvaltningens digi-

talisering med åtföljande automatisering avstannar något på grund av att an-

sökt bidrag från kommunstyrelsens pott för digitalisering inte utgår annat än 

för digitalisering av detaljplaner. Därmed är det en miljon kronor i förväntad 

intäkt som uteblir och därmed måste kostnadsbilden anpassas därefter.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ingen avvikelse från nämndens beslutade budget för 2021 väntas. 

Barnperspektivet 

Beslutet har ingen påverkan ur ett barnperspektiv.  

Näringslivsperspektivet 

Företagarna i kommunen kan möjligen märka av att satsningarna vad gäller 

digitalisering och den smidigare hantering som därav följer minskar. Det 

kan påverka NKI, nöjdkundindex, samt företagsklimatet negativt.  
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Uppföljning 

Föreliggande beslut kräver ingen separat uppföljning utan rapportering vad 

gäller ekonomi följer kommunens fastställda årshjul för uppföljning.     

Beslutsunderlag 

 Delårsuppföljning för bygg- och miljönämnden mars 2021   

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Förvaltningschef 

Avdelningschefer 

Förvaltningsekonom   

 
 

 





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-31 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 169 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 

Tjänsteskrivelse 

KF 2021-05-10 § 59 

Parkeringsutredning Bålsta centrum  

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Owe Fröjd (Båp) yrkar i första hand att ärendet återremitteras, i andra hand 

avslag  

Ärende 20



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2021-05-31  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Christian Nordberg (-) yrkar att ärendet avgörs idag och bifall till Liselotte 

Grahn Elgs (M) förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen beslutar 

ärendet återremitteras eller avgörs idag och finner att det avgörs idag.  

Omröstning begärs 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras i 5 minuter för partiöverläggningar.  

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för att behandla 

ärendet idag, nej-röst för att återremittera.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Per-Arne Öhman (M), Helene 

Zeland Bodin (C), Kjell Dufvenberg (L), Christian Nordberg (-), Fred 

Rydberg (KD), Ann-Sofi Borg (SD), Thomas Moore (SD) 

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Helene Cranser (S), Fredrik 

Anderstedt (S), Lars-Göran Bromander (S), Owe Fröjd (Båp).  

Med 8 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att behandla 

ärendet idag.  

Beslutsgång 2 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 

eller avslår förvaltningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 

bifaller förslaget.  

Reservation 

Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:  

Parkeringsutredningen framgår mer som en presentation fylld med 

frågeställningar, än en seriös utredning. 

Den bygger på detaljplaner som inte finns, samt förutsättningar som saknar 

politiska beslut.  

Att inte göra om och göra rätt är ett stort misstag som kommer att kosta 

kommunen onödiga skattepengar, samt att förvärra en redan besvärlig 

parkeringssituation i Bålsta tätort    

 

______________ 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2021-03-24 KS 2021/00153 nr 100597 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och exploateringsavdelningen 
Annika Kieri, Samhällsplanerare 
 
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   

__________ 
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Tekniska förvaltningen 

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(3) 

 Sammanträdesdatum  

 2021-05-10  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 59 Dnr 2021/00153  

Parkeringsutredning för allmänna parkeringar i Bålsta 
centrum 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för framtagande av en 

parkeringsutredning som bygger på verkligheten.  

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 

KS 2021-04-26 § 92 

KSAU 2021-04-12 § 92 

Tjänsteskrivelse 

Parkeringsutredning Bålsta centrum 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar i första hand återremiss för framtagande av en 

parkeringsutredning som bygger på verkligheten. I andra hand yrkas avslag.  

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut.  

Christian Nordberg (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Lars-Göran Bromander (S) yrkar att utredningen läggs till handlingarna och 

att en ny utredning ska tas fram.   

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige beslutar att 

ärendet ska återremitteras eller behandlas idag och finner att det ska 

behandlas idag.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för att behandla 

ärendet idag, nej-röst för att återremittera.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M), Per-Arne 

Öhman (M), Ulf Winberg (M), Christoffer Bonde (M), Carl-Johan 

Torstensson (M), Nils-Åke Mårheden (M), Tommy Rosenkvist (M), Roger 

von Walden (M), Björn Hedö (M), Lisbeth Bolin (C), Per Widén (C), Helen 

Zeland Bodin (C), Gunilla Alm (L), Kjell Dufvenberg (L), Fred Rydberg 

(KD), Christian Nordberg (-), Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Robin 

Jande (V), Michael Rubbestad (SD), Linnea Leinonen (SD), Ann-Sofie 

Borg (SD), Thomas Moore (SD), Kristian Leinonen (SD), Carol Lundahl 

Moore (SD), Zinaida Belonoshko (SD), Tiina Fransson (SD) 

Nej-röst lämnas av: 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), Carolina Cranser (S), 

Maria Annell (S), Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman 

(Båp) 

Med 27 ja-röster och 14 nej-röster beslutar fullmäktige att återremittera 

ärendet genom kommunallagens regler för minoritetsåterremiss. Därmed 

faller övriga förslag till beslut.    

Protokollsanteckning 

Liselotte Grahn Elg (M) lämnar följande protokollsanteckning: 
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Vi får en rapport om ALLMÄNNA parkeringsplatser i centrala Bålsta. Att 

återigen höra vänsteroppositionen yra om bostadsbyggande blir bara 

tramsigt. Vi tar ansvar för byggnationerna i centralorten och säkerställer 

att parkeringar finns för dem som pendlar, handlar eller besöker vårt 

Bålsta.   

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Uppdragslista 

Plan- och exploateringsavdelningen 

Tekniska avdelningen 

 

 

 



20 januari 2021

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
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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
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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 Perifert läge
Boende-
parkering
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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 
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E
Etapp 0, 

Etapp 1

Bålsta C, genomförande

E

Ianspråktas

Ny/utökad parkering
Reservparkering
Tf. ersättningsparkering

N
(N)
E

N
Nedre pendlarparkeringen tas i 
anspråk för bostäder

Ersättningsparkering på Scouttomten

Parkeringsbyggnad anläggs på Övre 
pendlarparkeringen

Ersättningsparkering på ytan för 
Talltorps förskola
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N

N

Bålsta C, genomförande
Etapp X

(N)

N

(N)

(N)

Ianspråktas

Ny/utökad parkering
Reservparkering
Tf. ersättningsparkering

N
(N)
E

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)
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Etapp 6

Bålsta C, genomförande

N

N

N

(N)

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.

Ianspråktas

Ny/utökad parkering
Reservparkering
Tf. ersättningsparkering

N
(N)
E
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Bålsta C, genomförande

N

Ianspråktas
Ny/utökad parkering
Reservparkering
Tf. ersättningsparkering

N
(N)
E

Etapp 7

Etapp 8

Etapp 9

Norra badhusparkeringen tas i anspråk för 
bostäder/gymnasium. Ny byggnad ska innehålla 
minst lika många offentliga parkeringar som idag.

Pendlarparkeringen vid Sparbanken tas i anspråk 
för bostäder. Parkering ersätts i parkeringsbyggnad 
norr om järnvägen

Ersättningsparkeringen på scouttomten tas i 
anspråk för bostäder. Parkering ersätts i 
parkeringsbyggnaden norr om järnvägen
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N

N

E
Etapp 0

Etapp 1

Etapp 6

Etapp 7

Bålsta C, genomförande - samlat

E

Etapp 8

Etapp 9

Etapp X

(N)

N

(N)

Ianspråktas

Ny/utökad parkering
Reservparkering
Tf. ersättningsparkering

N
(N)
E

N

N

(N)

(N)
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N

N

Etapp 1

Etapp 6

Etapp 7

Bålsta C, genomförande - slutläge

Etapp X

(N)

N

(N)

Ny/utökad parkering
Reservparkering

N
(N)

N

N

(N)

(N)
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Parkeringsläget

F

2.

6.

6.

3

1.
E

C
C

B

7

A

D

5

4.

• 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

G
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A

Pendlarparkering

Besökare till 
verksamheter

Centrum
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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
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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
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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)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-31 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 170 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 

Ärende 21
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Kommunstyrelsen    
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styrdokument föreslår förvaltningen att antagandet av framtida och 

komplettering av befintliga riktlinjer inom personal- och arbetsmiljöområdet 

delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Beslutsunderlag 

KF 2021-05-10 § 67 

KS 2021-04-26 § 94 

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  

Protokoll extra KomSam 2021-04-27 

SSR yttrande arbetsmiljöpolicy 

Förvaltningens svar på SSRs yttrande 

DIKs yttrande angående arbetsmiljöpolicy 

Protokoll KomSam 2021-05-11 dialogmöte 

Yttrande kopplat till återremiss kopplat till arbetsmiljöpolicy 2021   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christian Nordberg (-) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut enligt 

följande:  

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     

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 

förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 
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§ 67 Dnr 2021/00072  

Arbetsmiljöpolicy, riktlinjer för systematiskt 
arbetsmiljöarbete och riktlinjer för straffansvar och 
uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för att invänta svar på 

anmälan till arbetsmiljöverket, synpunkter från fackliga organisationer samt 

sammanställning av medarbetarenkäten och utifrån detta lyfta dokumentet 

till en högre ambitionsnivå.  

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 

styrdokument föreslår förvaltningen att antagandet av framtida och 

komplettering av befintliga riktlinjer inom personal- och arbetsmiljöområdet 

delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott.  
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Beslutsunderlag 

KS 2021-04-26 § 94 

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 

Agneta Hägglund (S) yrkar att arbetsmiljöpolicyn återremitteras för att 

invänta svar på anmälan till arbetsmiljöverket, synpunkter från fackliga 

organisationer, sammanställning av medarbetarenkäten och utifrån detta 

lyfta dokumentet till en högre ambitionsnivå.  

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar i första hand bifall till Agneta Hägglunds (S) 

yrkande om återremiss. I andra hand yrkas avslag.  

Christian Nordberg (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut.   

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar först om ärendet ska återremitteras eller 

behandlas idag och finner att det ska behandlas idag.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: ja-röst för att behandla 

ärendet idag, nej-röst för att återremittera.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M), Per-Arne 

Öhman (M), Ulf Winberg (M), Christoffer Bonde (M), Carl-Johan 

Torstensson (M), Nils-Åke Mårheden (M), Tommy Rosenkvist (M), Roger 

von Walden (M), Björn Hedö (M), Lisbeth Bolin (C), Per Widén (C), Helen 

Zeland Bodin (C), Gunilla Alm (L), Kjell Dufvenberg (L), Fred Rydberg 

(KD), Christian Nordberg (-), Michael Rubbestad (SD), Linnea Leinonen 

(SD), Ann-Sofie Borg (SD), Thomas Moore (SD), Kristian Leinonen (SD), 

Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida Belonoshko (SD), Tiina Fransson (SD) 

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene 

Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Pyry Niemi (S), Lars-Göran Bromander 
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(S), Inger Wallin (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Carolina Cranser (S), 

Maria Annell (S), Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman 

(Båp), Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Robin Jande (V) 

Med 25 ja-röster och 16 nej-röster återremitterar kommunfullmäktige 

ärendet genom kommunallagens regler för minoritetsåterremiss. Därmed 

faller övriga förslag till beslut.   

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.  Vid 

sidan av detta har Sverigedemokraterna även vid detta sammanträde lämnat 

in en motion kring införandet av arbetsmiljöutbildning för förtroendevalda. 

För Sverigedemokraterna i Håbo 

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Uppdragslista 

Personalchef 

Personalavdelningen 

Kommundirektör 

Biträdande kommundirektör 
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§ 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 
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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 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(3) 

 Sammanträdesdatum  

 2021-04-26  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

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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§ 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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 Sammanträdesdatum  

 2021-04-12  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

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.  

______________ 

 
 
 

 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2021-02-11 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  
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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 
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1. 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. 
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RIKTLINJER FÖR 

Systematiskt 

arbetsmiljö-

arbete 
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aktualitetsprövning 

Ersätter tidigare versioner - 

Relaterade styrdokument Arbetsmiljöpolicy KS 2021/00072 nr 99790, Riktlinjer för 

straffansvar och uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter KS 

2021/00072 nr 99792 
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1. 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.  
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 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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5.2 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) 

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. 

10.2 Medarbetare 

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 

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. 

10.4 Företagshälsovården 

Företagshälsovården arbetar med arbetsmiljö och hälsofrågor för anställda i Håbo 

kommun och är avsedd för arbetsrelaterade ärenden. 
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1. 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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5. 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 

 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 

 

6. 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 2020-04-

14 § 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. 
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9. 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. 



 

Antaget av Kommunfullmäktige 

Antaget 2019-09-30 § 133 

Giltighetstid Tills vidare. Omprövas i enlighet med KS 2017/00064 nr 79279. 

Dokumentansvarig Personalchef 

POLICY 

Medarbetarpolicy 



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. 
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 Datum Vår beteckning 

 2018-10-08 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 4(6) 

Datum Vår beteckning 

2018-10-08 KS 2018/00753 nr 92999 

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 5(6) 

Datum Vår beteckning 

2018-10-08 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 6(6) 

Datum Vår beteckning 

2018-10-08 KS 2018/00753 nr 92999 

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. 



 

 Protokoll 

 Datum  

 2021-04-27  

Kommunstyrelsen 
 

 

Protokoll från Kommunstyrelsens extra samverkan 27 april 2021 

Tid: 13:00 – 16:00 
Plats: Via Teams 

 

Deltagande 

För Håbo kommun Mats Ståhl-Elgström, biträdande kommundirektör, 

Andreas Nyhus, personalchef, Mats Eriksson, 

samhällsbyggnadschef 

För Kommunal - 

För Akademikerförbundet SSR Charlotta Bjälkebring Carlsson, Anette Lokvist 

För Vision Jenny Lee Karlsson 

För Lärarförbundet Clara Kantor 

För DIK Sofia Wirström 

För Vårdförbundet 

För Naturvetarna 

För Lärarnas Riksförbund 

För Ledarna 

För Sveriges ingenjörer  - 

För AKAVIA   

För Sveriges Arkitekter  - 

Mötessekreterare 

- 

- 

Joakim Läbom 

- 

- 

- 

- 

Anna Gabrielsson 

 

 

 

 



Protokoll 

Datum 

2021-04-27 

Kommunstyrelsen 

Fastställelse av dagordning 

1. Omorganisationerna (Kommunledning & Samhällsbyggnad)

2. Reflektion och dialog kring budgetkonferensen

3. Hantering av individärenden i Samverkansgrupper

4. Medarbetarundersökning  Punkten utgår pga. lågt deltagande

5. Nya HR-system (Stella, Novi & Personalhandboken)

6. Arbetsmiljöpolicy Punkten utgår pga. lågt deltagande

7. Samverkansavtal och facklig tid/verksamhet

1. Omorganisationerna (Kommunledning & Samhällsbyggnad)

Information

Skapandet av samhällsbyggnadsförvaltningen 

Planerade aktiviteter: 

1. Information till medarbetarna

2. Sedan går riskbedömningarna ut till respektive chef gällande de

planerade förändringarna.

Mats Eriksson visar en PowerPoint som visar resultatet av 

sammansättningen som man nu tänker sig.  

Den största förändringen gäller plan- och exploatering som kommer 

att dela på sig då avdelningen annars kommer att bli för stor. En ny 

avdelning skapas som kallas för Avdelning för projekt, mark och 

offentligmiljö. Grupperna är fördelade efter arbetssätt och är ungefär 

lika stora. På torsdag kommer detta att presenteras för alla 

medarbetare.  

Charlotta: Det vi fått till oss är en skiss, hur chefer och medarbetare 

påverkas vet vi inte, därför är det svårt att uttala sig om förslaget.  

Viktigt ta hänsyn till att processbeskriva det som ska göras utifrån de 

funktioner som ska bemanna organisationen utifrån den organisations 

skiss som gjorts.  Ta in risk och konsekvensanalys från samverkande 

aktörer om hur den nya organisationen påverkar dem, dvs. även 

aktörer utanför den egna förvaltningen. 



Protokoll 

Datum 

2021-04-27 

Kommunstyrelsen 

För att uttala sig måste vi få se vilka funktioner som finns bakom den 

skiss som visas.  Hur är de tänkt att Kommunstyrelsen ska klara 

hanteringen av utökade ärenden? Överväg ett utskott att förbereda de 

frågor som sedan går vidare för beslut i KS.  

Andreas påpekar att detta kommer tas upp i riskbedömningen och 

informerar om att politiken inte önskat nya utskott. Mats påpekar att 

det kommer att bemannas efter de val som görs. Andreas informerar 

om att vissa större enheter bryts ner till avdelningar för att skapa 

förutsättningar för struktur. Det handlar om att få ihop en ny 

ledningsgrupp som samverkar. Från idé till genomförande.  

Jenny Lee: Ett förtydligande behövs när det gäller ändring av titlar 

mm utifrån detta nya arbetssätt. Detta måste förankras på ett tydligt 

sätt med berörda. Det måste förtydligas hur denna skiss och teoretiska 

modell ska förankras ute i verksamheten, i det praktiska utövandet. 

Vad kan konsekvenserna bli? 

Andreas informerar om hur informationen sker och att det finns ett 

formulär där man kan skicka in sina frågor om omorganisationen. 

Detta nya arbetssätt kommer att växa fram med tiden. Det kommer att 

vara stora förändringar för vissa, för andra inte. Den känslomässiga 

förändringen är nog större än den fysiska. Det är många frågor som 

måste lösas snabbt. Håbo kommun har inte tidigare inte arbetat som en 

hel kommun, därför behövs detta omtag.  

Mats anser att vi måste hitta ett sätt att hantera vårt uppdrag, och det 

är svårt med den organisationen som finns idag.  

Anette frågar hur arbetssättet ser ut i grupperna och påpekar vikten av 

processkartläggning och arbetsbeskrivningar. Andreas säger att det 

kommer att krävas ett internt samarbete, att vi tar tag i problemen 

tillsammans.  

Jenny Lee undrar varför inte alla förvaltningar ska göra en risk- och 

konsekvensanalys, hon önskar att även de-centrala avdelningar också 

får vara med. Hon önskar att de som indirekt påverkas av förändringen 

också blir delaktiga. Andreas informerar att det bara är berörda 

avdelningar som deltar och att han kommer att samtala med dessa. 

Kallelse till möten kommer.  

Jenny Lee uttrycker en oro över den stress som är över att sjösätta 

den nya organisationen. Andreas informerar om att 1 juni är en 

utgångspunkt men beroende på vad som framkommer från risk- och 

konsekvensanalyserna kan detta ändras. Detta kommer att redovisas 

för alla inkluderade. 



 

 Protokoll 

 Datum  

 2021-04-27  

Kommunstyrelsen 
 

 
 

Organisationsförändring gällande Kommunstyrelsens 

förvaltnings grundar sig i två olika processer.  

Pågående aktiviteter: 

1. Information till medarbetarna 21 april 

2. Riskbedömningar går ut under veckan 16 till respektive chef 

gällande de planerade förändringarna.  

 

2. Reflektion och dialog kring budgetkonferensen 

Information - Håbo kommun önskar få de fackligas bild av konferensen och 

deltagandet i den. 

Clara: Det var jättebra men blev lite chokad över dialogen högre upp, den 

borde kunna skötas bättre. Förbryllad över samtalsklimatet.  

Joakim: Jättekul och intressant att få en överblick och insyn.  

Sofia: Bra information och upplägg. Beklämd över hur man kommunicerar 

inom politiken.  

Charlotta: Tacksam för att mötet spelades in. Bestört över hur reaktionerna 

var över detta. Samtalsklimatet måste vi ta tag i.  

Jenny Lee: Uppskattade forumet. Det var intressant att höra om 

tillitsbaserad styrning. 

Anette: Äntligen hände det något, det var rakt på sak. Bra forum som borde 

kvarstå. Finns det någon plan för att dessa dispyter ska ta slut så att vi 

kommer vidare?  

Somir: Irriterad över den politiska tonen, men bra att forumet finns.  

Andreas informerar att det igår togs ett beslut på KS som godkänner facklig 

närvaro vid politiska möten, även om kommunallagen redan beviljar redan 

detta.  

Charlotta påpekar att arbetsgivaren inte kallar idag och det måste de göra 

för att man ska kunna få ersättning. Funderar på om ett fackligt råd skulle 

vara bra då arbetet måste styras upp. 

Lärarförbundet har fått en del kallelser men Joakim påpekar att förr i tiden 

kom det fler kallelser än vad det gör nu.  
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 2021-04-27  

Kommunstyrelsen 
 

 
 

Andreas vill ta denna fråga vidare och redovisa vilka som borde vara 

delaktiga, vilka individer som bör delta som facklig representant. Detta 

borde beslutas i KomSam. Andreas föreslår en facklig dag innan juni där 

hösten planeras och samverkansfrågorna. Arbetsmiljöfrågor, 

samverkansavtal mm.  

Kommande budgetdag är planerad till den 23 september. 

 

3. Hantering av individärenden i Samverkansgrupper  

Punkten utgår och tas på nästa KomSam pga. lågt deltagande.  

 

4. Medarbetarundersökning  

Punkten utgår och kommer att tas i ett separat möte pga lågt deltagande. 

Information - Andreas Nyhus, HR-chef, önskar boka ett separat möte för 

detta, för de fackliga.   

Jenny Lee önskar ett möte med skyddsombuden för att få ta del av detta. 

Andreas planerar för ett separat möte om detta. Andreas skickar ut ett 

förslag.  

 

5. Nya HR-system (Stella, Novi & Personalhandboken) 

Information - Andreas Nyhus, HR-chef, redogör för de nya systemen som 

kommer komma inom kort. 

Stella: Chefer har blivit kallade till utbildning. Det är ett GDPR-säkrat 

system. Inköpt och riggat och snart klart för lansering. Ev. kan det 

också användas som en whistleblower funktion. Det är ett 

rapporteringssystem som är integrerat med försäkringskassan och 

arbetsmiljöverket och används vid arbetsskador och tillbud. Andreas 

visar runt i systemet.  

Charlotta: Under punkten kom frågan upp om hur en som anställd kan 

påkalla stöd av företagshälsovården utan att gå via chef. Tidigare 

upphandling har möjliggjort att anställd vid ett inledande tillfälle 

kunnat söka stöd av företagshälsovård utan chefs vetskap. En 

diskussion fördes utifrån scenario att det var chef som var 

arbetsmiljöproblemet. Om det eller annan anledning där arbetstagaren 

först inte vill ta kontakt med chef bör det utredas att möjlighet ska 

kunna finnas att vid ett samtal gå direkt till företagshälsovård för råd 



 

 Protokoll 

 Datum  

 2021-04-27  

Kommunstyrelsen 
 

 
 

och stöd. I de fall det skulle vara så att det är chefen som är 

arbetsmiljöproblemet eller någon annan fråga som gör att 

medarbetaren först behöver stöd av företagshälsovård, för att klara gå 

vidare med frågan till chef.  Vid ny upphandling ska AG ta hänsyn till 

att detta möjliggörs. Detta för att ytterligare trygga den anställdes 

möjlighet för råd och stöd via företagshälsovård i sin dialog med chef. 

Mats anser att det behövs en tydlig struktur för att komma åt problemen. 

Delegationen måste följas.  

Jenny Lee påpekar att det ligger ett värde i att gå rätt väg, dvs. att beställa 

företagshälsovård av chefen, men man behöver inte berätta vad det gäller. 

Arbetsrelaterad ohälsa. Viktig statistik kan tappas om medarbetare kan gå 

själva utan notis.  

Novi: Anderas informerar om att detta är ett GDPR-säkrat system som 

gäller dokumentering. Statistik över medarbetarsamtal mm. 

Personalhandboken: den är publicerad och finns på intranätet. Flera 

uppdateringar har gjorts. En arbetsmiljöhandbok kommer att 

tillkomma. Fortsatt arbete med innehållet.  

 

6. Arbetsmiljöpolicy 

Anderas informerar om att införandet av dessa dokument är ett 

grundläggande lagkrav och icke existerande för tillfället. En högre ambition 

finns men det kräver mer beredning.   

Håbo kommun håller på att bereda nya styrdokument kopplat till 

arbetsmiljö. Det initiala styrdokumenten är kommunens nya 

arbetsmiljöpolicy, riktlinje för straffansvar och delegering av arbetsmiljö 

samt riktlinje för systematiskt arbetsmiljöarbete. Kommande dokument som 

kommer beredas politiskt är riktlinjer gällande; alkohol och droger, våld och 

hot och rehabilitering och sjukfrånvaro. Andreas informerar om att riktlinjer 

kommer tas och att dessa är grundläggande. Grunden till detta är uppe i 

politiken just nu. Fokus på dessa lagkrav innan vi kan fokusera på 

hälsofrämjande aspekter. Utbildnings insatser kommer att ske inom dessa. 

Han ber alla att läsa dessa dokument. Vi måstes skapa ordning och reda. 

Följande beslut togs i KS 27/4 och ska nu upp till KF. 

1. Kommunfullmäktige antar Arbetsmiljöpolicy KS 2021/00072 nr 99790  

2. Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete 

KS 2021/00072 nr 99791 
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Kommunstyrelsen 
 

 
 

3. Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för straffansvar och 

uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter KS 2021/00072 nr 99792 

4. Kommunfullmäktige upphäver Medarbetarpolicy KS 2018/00753 nr 

92999 

 

Charlotta: Enligt SSR är det olyckligt om dokument gällande 
tillvägagångssätt, rutiner och processer upphör att gälla utan att detta  har 
meddelats till vare sig fackliga förbund eller medarbetare och utan att de nya 
dokumenten och riktlinjerna har samverkats innan de antagits. Gamla 
dokument som är inaktuella bör inte heller ligga kvar på hemsidor och 
interna kataloger, då detta ger upphov till förvirring och felaktigheter. Inga 
dokument bör heller lyftas till politiskt beslut innan frågan samverkats med 
de fackliga parterna. Det är viktigt att de fackliga organisationerna får ge sin 
syn på saken innan beslut fattas i kommunstyrelsen. Detta för att ge bättre 
underlag till beslut annat än minsta möjliga som krävs utifrån lagstiftningen. 
Denna brist på delaktighet visar sig nu i kommunens revisionsrapport som 
rapporterar stora brister i arbetsmiljön. Det är arbetsgivarens ansvar att 
informera chefer och mellanchefer om de har bristande kunskaper i 
beslutsfattande och inte tar sitt arbetsmiljöansvar utifrån den lagstiftning 
som finns. De revisionsrapporter som utarbetas bör även tillsändas samtliga 
i KomSam. Likväl som den nyligen gjorda arbetsmiljöenkäten bör komma 
ledamöterna till del i sin helhet så att de kan bemöta eventuella frågor som 
kan uppstå. SSR ställer sig även frågande till att de resultat som enkäten 
visar delas upp i så kallade arbetsgrupper under respektive chef då vissa 
chefer enbart har en tiotal medarbetare under sig. Detta äventyrar den 
sekretess som utlovas i början av enkäten. 
 

7. Samverkansavtal och facklig tid/verksamhet 

Information 

Håbo kommun har nu genomfört överläggningar med de lokala förbund som 

har mer än 20 medlemmar. Det kommer vara en inkörningsperiod under 

våren där vi ämnar att inleda dialog och förhandling gällande vårt nya 

samverkansavtal efter sommaren. 

 

 



Protokoll 

Datum 

2021-04-27 

Kommunstyrelsen 

Vid protokollet Justeras för Håbo kommun

Anna Gabrielsson 

Justeras för Håbo 

Andreas Nyhus 

För Lärarnas Riksförbund 

Joakim Läbom 

För Vision 

Jenny Lee Karlsson 

För Akademikerförbundet SSR 

Charlotta Bjälkebring Carlsson 

För DIK 

Sofia Wirström 

För Lärarförbundet 

Clara Kantor 



 

 

Akademikerförbundet SSR 

Lokalföreningens namn 

Box 128 00, 112 96 Stockholm 

08-617 44 00 

kansli@akademssr.se 

www.akademssr.se  

  

HR-avdelningen 

HR-chef Andreas Nyhus 

 

 

 

 

 

Yttrande angående förslag om ”riktlinjer för systematiskt 

arbetsmiljöarbete” och ”Straffansvar och 

uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter” 

 

 

Riktlijerna för det systematiska arbetsmijöarbetet. 
Vi vill lägga till ett stycke i punkt 4.2” där diskrimineringslagens krav som ställs på 
arbetsgivaren skall förtydligas. 
-organisatorisk arbetsmiljö, trakasserier, kränkande särbehandling, ohälsosam 
arbetsbelastning, resurser för arbetet, sexuella trakasserier och den sociala 
arbetsmiljön. 
 
Under 4.2 önskar vi också att utöver brandskydd ska digital skyddsrond läggas till. 
Med digital skyddsrond menas att det finns tillräckligt personalt, digitalt bandbredd 
för att kunna sköta sina åtaganden som personal i sin tjänsteutövning.  
 
Under 10.3 vill vi lägga till att utrymme ska finnas för att kunna utföra skyddsarbetet 
på respektive arbetsställe utan att det ska leda till stress i den ordinarie 
tjänsteutövningen. Det innebär att närmaste chef ska leda och fördela arbetet på ett 
sådant sätt att skyddsombudet kan fullfölja sina uppgifter. 
 
Under 10.4 företagshälsovården tillägg: ”Medarbetare ges möjlighet att 3 gånger/år 
medarbetaren kunna kontakta företagshälsovården för enskilda arbetsrelaterade 
frågor. 
 
Riktilnjer för straffansvar och uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter 
 
Istället för ”straffansvar” i rubriken i löpande text,  skriva ”påföljd” 
 
Under punkt 1 vill vill lägga till ” Kommunstyrelsen har alltid kvar skyligheten att 
uppgiftsfördelninen av arbetsmiljöarbetetet fungerar. Ansvaret går dock inte att 
delegera bort. 
 
Under punkt 5.1 punktsats 3. ”Kommunstyrelsen fullgör sitt arbetmiljöansvar genom 
tillsyn för att säkerställa att nämnderna och förvaltningarna följer arbetsmiljöpolicyn 
med tillhörande riktlinjer och arbetsmiljölagstiftningen. 
  
Under punkt 5.1, under stycket ” Enhetschef/rektor”. Byt ut ordet Arbetsmiljöansvar 
till arbetsmiljöuppfift. 
 
Under punkt 6.2, andra stycket ska följande stå: ”nämnden är i egenskap av 
arbetsgivare ansvarig för respektive förvaltnings arbetsmiljö, Arbetsmiljöansvaret 
kan inte delegeras, men nämnden kan genom förvaltningschef fördela 
arbetsmiljöuppgifter enligt tidigare ordning. Huvudansvar för uppföljning av 
arbetmiljöuppgifterna har Kommunstyrelsen. 
 
(Se sista punkten) ” Se till att Kommunstyrelsen får återkoppling på förvaltningens 
arbetsmiljöarbete.  
(Tillägg av punkt) ”Förvaltnngen ska se till att nämnden får återkopplingom 
arbetsmiljöarbetet.  



 

 2 (2) 

 
Under punkt 6.5 ska det tilläggas. Se till att utrymme ska finnas för att kunna utföra 
skyddsarbetet på respektive arbetsställe utan att det ska leda till stress i den 
ordinarie tjänsteutövningen. Det innebär att närmaste chef ska leda och fördela 
arbetet på ett sådant sätt att skyddsombudet kan fullfölja sina uppgifter. 
 
Under punkt 6.3, sista meningen istället för ” Håbo kommuns samverkansavtal” ” 
Håbo kommuns samverkansarbete enligt MBL” 
 
Under punkt 6.6 ,fjärde punkten tillägg; ” Ta del av riskbedömningar 
/konsekvensanalyser och tillsammans med närmsta chef och vara delaktiga i 
processen. 
 
 
 
Bålsta den 18 maj 2021 
 
 
 
 
Anna-Lena Wallvik 
Styrelseordförande 
Lokalföreningen Akademikerförbundet SSR 
Håbo kommun 
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  TYP AV DOKUMENT 1(4) 

 Datum Vår beteckning 

 åååå-mm-dd  

Kommunstyrelsens förvaltning 
Personalavdelningen 
Andreas Nyhus, HR-chef 
 

 

Svar på SSRs yrkande kopplat till arbetsmiljöpolicyn 

Riktlijerna för det systematiska arbetsmijöarbetet. 
 
Vi vill lägga till ett stycke i punkt 4.2” där diskrimineringslagens krav som ställs på 
arbetsgivaren skall förtydligas. 
-organisatorisk arbetsmiljö, trakasserier, kränkande särbehandling, ohälsosam 
arbetsbelastning, resurser för arbetet, sexuella trakasserier och den sociala 
arbetsmiljön. 
 
Håbo kommuns svar 
Enligt den plan om nya arbetsmiljödokument, som våra lokala fackliga har tagit 
del vid ett flertalet tillfällen, kommer diskrimineringslagens krav på arbetsgivaren 
hanteras i ett särskilt dokument/riktlinje då vi inte ska blanda arbetsmiljölagens 
krav med diskrimineringslagens krav, med anlending av de olika lagrummen och 
eventuella påföljder av en händelse/incident.  
 
Samtliga punkter som SSR redogör för ovan kommer att hanteras och är förövrigt 
inkluderade i vårt systematiska arbetsmiljöarbete.  
 
 
 
Under 4.2 önskar vi också att utöver brandskydd ska digital skyddsrond läggas 
till. 
Med digital skyddsrond menas att det finns tillräckligt personalt, digitalt 
bandbredd för att kunna sköta sina åtaganden som personal i sin tjänsteutövning.  
 
Håbo kommuns svar 

Digital skyddsrond ingår i den fysiska och psykosociala arbetsmiljön och är 
därmed reglerad i riktlinjen gällande systematiskt arbetsmiljöarbete. De digitala 
förutsättningarna på arbetsplatsen är en viktig aspekt både utifrån ett 
hälsoperspektiv men även utifrån kommunens långsiktiga attraktivitet. Frågan 
ska hanteras lokalt inom chefens ansvarsområde då våra olika verksamheter har 
olika förutsättningar och utmaningar kopplat till den digitala arbetsmiljön. 
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 Datum  

 2021-05-19  

 

Under 10.3 vill vi lägga till att utrymme ska finnas för att kunna utföra 
skyddsarbetet på respektive arbetsställe utan att det ska leda till stress i den 
ordinarie tjänsteutövningen. Det innebär att närmaste chef ska leda och fördela 
arbetet på ett sådant sätt att skyddsombudet kan fullfölja sina uppgifter. 
 
Håbo kommuns svar 

Arbetsmiljöarbete och skyddsarbete ska få ta den tid som situationen kräver. 
Detta har Håbo kommun redogjort för i särskilda överläggnignar med respektive 
förbund gällande facklig tid. Kommunen har även tecknat lokala kollektivavtal om 
detta med SSR där frågan är konstaterad och hanterad. 
 
 
 
Under 10.4 företagshälsovården tillägg: ”Medarbetare ges möjlighet att 3 
gånger/år medarbetaren kunna kontakta företagshälsovården för enskilda 
arbetsrelaterade frågor. 
 
Håbo kommuns svar 

Företagshälsovården är arbetsgivarens expertstöd gällande arbetsmiljö och 
hälsa på arbetsplatsen. Håbo kommun tillsammans med våra lokala fackliga ska 
arbeta för att utveckla dialogen mellan närmaste chef och medarbetare där vi 
som arbetsgivare alltid ska erbjuda stödstamtal och andra åtgärder från 
företagshälsovården när det finns behov för detta.  
 
Idag görs beställningarna av arbetsmiljöinsatser av närmaste chef, efter dialog 
med medarbetare och i många fall är HR och fackliga parter inkopplade. 
 
 
 
Riktilnjer för straffansvar och uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter 
 
Istället för ”straffansvar” i rubriken i löpande text,  skriva ”påföljd” 
 
Håbo kommuns svar 

Straffansvar är det uttryck som arbetsmiljöverket använder sig av. 
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Datum 

2021-05-19 

Under punkt 1 vill vill lägga till ” Kommunstyrelsen har alltid kvar skyligheten att 
uppgiftsfördelninen av arbetsmiljöarbetetet fungerar. Ansvaret går dock inte att 
delegera bort. 

Under punkt 5.1 punktsats 3. ”Kommunstyrelsen fullgör sitt arbetmiljöansvar 
genom tillsyn för att säkerställa att nämnderna och förvaltningarna följer 
arbetsmiljöpolicyn med tillhörande riktlinjer och arbetsmiljölagstiftningen. 

Håbo kommuns svar 
Kommunstyrelsen har inte ansvaret för uppgiftsfördelningen. Det har alltid 
överordnad instans där kommunstyrelsen har ett tillsynsansvar, vilket 
kommunens HR funktion ansvara för att samordna och säkerställa. Men själva 
ansvaret för vidare delegering ligger alltid på överordnad instans.  

Under punkt 5.1, under stycket ” Enhetschef/rektor”. Byt ut ordet 
Arbetsmiljöansvar till arbetsmiljöuppfift. 

Håbo kommuns svar 

Vid fullgörnade av sina arbetsmiljöuppgifter har ansvarig chef tagit sitt 
arbetsmiljöansvar. Dessa två begrepp hör ihop där kommunen i sina 
styrdokument behöver vara tydlig kring ansvarsfördelningen gällande arbetsmiljö. 
Straffansvar däremot är en fråga som hanteras under och efter en händelse där 
myndigheten kan utkräva ett personligt ansvar av någon i delegationskedjan.  

Under punkt 6.2, andra stycket ska följande stå: ”nämnden är i egenskap av 
arbetsgivare ansvarig för respektive förvaltnings arbetsmiljö, Arbetsmiljöansvaret 
kan inte delegeras, men nämnden kan genom förvaltningschef fördela 
arbetsmiljöuppgifter enligt tidigare ordning. Huvudansvar för uppföljning av 
arbetmiljöuppgifterna har Kommunstyrelsen. 

(Se sista punkten) ” Se till att Kommunstyrelsen får återkoppling på 
förvaltningens arbetsmiljöarbete.  
(Tillägg av punkt) ”Förvaltnngen ska se till att nämnden får återkopplingom 
arbetsmiljöarbetet.  

Håbo kommuns svar 

Se kommunens tidigare svar kring arbetsmiljöansvar och straffansvar. Detta 
framgår även i styrdokumenten. 
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Under punkt 6.5 ska det tilläggas. Se till att utrymme ska finnas för att kunna 
utföra skyddsarbetet på respektive arbetsställe utan att det ska leda till stress i 
den ordinarie tjänsteutövningen. Det innebär att närmaste chef ska leda och 
fördela arbetet på ett sådant sätt att skyddsombudet kan fullfölja sina uppgifter. 

Håbo kommuns svar 

Se kommunens tidigare svar gällande tid för arbetsmiljöarbete. 

Under punkt 6.3, sista meningen istället för ” Håbo kommuns samverkansavtal” ” 
Håbo kommuns samverkansarbete enligt MBL” 

Håbo kommuns svar 
Håbo kommun har inte lyckats hitta en arbetsrättslig definition av 
”Samverkansarbete enligt MBL”, detta framgår heller inte i lagtexten vilket gör att 
vi inte kan ta med det i våra styrdokument. Håbo kommun avser att utveckla vårt 
samverkansavtal, de förbund som inte önskar ingå i detta hanteras enligt 
reglerna i lagen om medbestämmande i arbetslivet.  

Under punkt 6.6 ,fjärde punkten tillägg; ” Ta del av riskbedömningar 
/konsekvensanalyser och tillsammans med närmsta chef och vara delaktiga i 
processen. 

Håbo kommuns svar 
Arbetsmiljöarbetet kommer se olika ut i våra olika verksamheter. Samtlig dokumentation 

gällande skydds/arbetsmiljöarbetet skav vara tillgängligt för organisationen och för 

medarbetarna på arbetsplatsen. Delaktighet för den stora gruppen kommer främst att 

hanteras under arbetsplatsträffar, efter det att chef och skyddsombud har genomfört 

skyddsrond och riskbedömning. Framtagning av arbetsplatsnära rutiner ska alltid 

publiceras så att alla är medvetna om risker och arbetssätt som minimerar ohälsa och 

skada.  



DIK, Bondegatan 21, 116 33 Stockholm    dik.se Sid 1 (1) 

DIK:s synpunkter 
och yrkanden 
2021-05-18 

Dessa yrkanden gäller följande dokument: 
 Arbetsmiljöpolicy, Håbo kommun

 Riktlinje för systematiskt arbetsmiljöarbete, Håbo kommun

 Riktlinje för straffansvar och fördelning av arbetsmiljöavgifter, Håbo

kommun

 Arbetsmiljöplanering

Generella synpunkter & yrkanden 
DIK ser mycket positivt på det arbetsmiljöarbete som har påbörjats i Håbo 

kommun. Dokumenten ovan är en bra grund till det fortsatta arbetet med 

medarbetarnas arbetsmiljö. Dock återstår mycket arbete, speciellt i att 

medvetandegöra medarbetare och i att säkerställa god arbetsmiljö inom 

organisationens alla avdelningar och enheter.  

DIK anser att även om utformning och innehåll i dessa dokument förändras 

nämnvärt så bör de ses över regelbundet (varje eller vartannat år). 

DIK yrkar för att särskild uppmärksamhet ska ges till nyanställda chefer och nya 

skyddsombud genom att de som fort som möjligt efter anställning/tillträdande får 

en introduktion och utbildning i arbetsmiljöarbetet. Detta bör ske med hjälp av 

närmaste chef eller Personalavdelningen. Utbildning av skyddsombud kan även 

ske genom den fackliga organisationen som skyddsombudet tillhör, men det bör 

följas upp att det genomförs. 

Det är också av yttersta vikt att alla medarbetare i kommunen har kännedom om 

dessa dokument samt rättigheter och skyldigheter. Kommunikation genom 

intranät och närmaste chef är då viktig. DIK yrkar på att Personalavdelningen 

säkerställa att rätt information når medarbetarna.  



Protokoll 

Datum 

2021-05-09 

Kommunstyrelsen 

Protokoll från KomSam dialogmöte 11 maj 2021 

Deltagande 

För Håbo kommun Mats Ståhl-Elgström, biträdande kommundirektör, 

Andreas Nyhus, personalchef 

För Kommunal Majlene Westerberg 

För Lärarnas Riksförbund Joakim Läbom 

För Akademikerförbundet SSR Charlotta Bjälkebring Carlsson 

För Vision Jenny-Lee Karlsson 

För Lärarförbundet Clara Kantor 

För DIK Sofia Wirström 

Mötessekreterare Olle Forsmark 

1. Arbetsmiljö; nya styrdokument och plan för implementering

under 2021 (dialog)

Personalchefen inleder och går igenom planen för arbetsmiljöarbetet

och vilka styrdokument som är under beredning. Han påpekar att

fullmäktige fortfarande har arbetsmiljöansvaret och att detta behöver

delegeras ner i organisationen. Tre grundläggande styrdokument är

under beredning:

 Arbetsmiljöpolicy

 Riktlinje gällande arbetsmiljöansvar

 Riktlinje gällande systematiskt arbetsmiljöarbete

Personalchefen redogör också för arbetsmiljöarbetets tidslinje. 

Innan sommaren: Centralisering facklig tid > Antagande av nya 

styrdokument > Planering/bokning av utbildning 

Efter sommaren: Utbildningarna genomförs > Chefer börjar arbeta 

utifrån SAM-planeringen > Nytt samverkansavtal > Resterande 

styrdokument 



Protokoll 

Datum 

2021-05-09 

Kommunstyrelsen 

Personalrepresentanternas synpunkter: 

Lärarförbundets representant: 

Detta är verkligen något som behövs. Hur är det tänkt att det ska 

fungera fram tills att allting är på plats? Svar: Närmaste chef är 

ansvarig.  

Önskar att det fanns en struktur för själva övergången också. Svar: 

Egentligen är strukturen enkel. Arbetsmiljöansvaret ska delegeras till 

nämnden. Förvaltningschef ska sedan delegera ner ansvaret till 

underställda chefer.  

Tyvärr upplever jag att medarbetare inte får några svar i dag, det har 

gått för långt. Svar: Problemet är inte nytt. Kommer att gå ut med 

detta och förtydliga. 

Vi stödjer absolut detta arbete. 

SSR:s representant: 

Deltog i gårdagens fullmäktige. Viss förvirring kring detta. Går 

förhoppningsvis att få ordning på.  

När det gäller det nya samverkansavtalet, kan man ”spetsa” detta på 

något sätt? Svar: Det kommer i sådana fall att kosta pengar. Vill heller 

inte ha ett dokument med ”tomma” skrivningar.  

Lärarnas riksförbunds representant: 

Bra att man styr upp detta med både politiken och chefer. Kommer 

man att ta fram ett nytt samverkansavtal? Svar: Det kommer vi behöva 

göra.  

DIK:s representant: 

En grund behövs. Hur ofta ska arbetsmiljöpolicyn ses över? Svar: Nytt 

innehåll om ca 2 år. Den ska vara ett levande dokument.  

Kommunals representant: 

Ofattbart att det sett ut så här. Grunden ser bra ut tycker vi. 

Visions representant:  

Vi är positiva till detta, absolut. Förstår att det tar tid att implementera 

allt, men viktigt med en god arbetsmiljö oavsett.  



Protokoll 

Datum 

2021-05-09 

Kommunstyrelsen 

Personalrepresentanterna behöver ta ställning till planen och 

arbetsmiljöpolicyn, riktlinjen gällande systematiskt arbetsmiljöarbete 

och riktlinjen gällande straffansvar. Man behöver då välja något av 

alternativen: 

- Ställer sig för arbetsgivarens plan

- Ställer sig emot arbetsgivarens plan

- Tar inte ställning till arbetsgivarens plan

2. Är det en samverkansfråga eller inte? (information)

Personalchefen informerar om att man på gårdagens fullmäktigemöte

återremitterade ärendet om ny politisk nämndorganisation. Detta är

olyckligt då politiska beslut ej ska vara föremål för samverkan.

Fullmäktige ska inte besluta i denna fråga utifrån rollen som

arbetsgivare. SSR:s representant menar att man kanske ville ha in

synpunkter för att se om detta skulle påverka den politiska

organisationen. Personalchefen menar att det är viktigt att veta vilka

frågor som KomSam ska hantera och vilka frågor man inte ska

hantera.

3. Medarbetarundersökningen (dialog)

Personalchefen säger att enskilda svar ej kommer att gå att få ut.

Endast svar på aggregerad nivå kommer att redovisas. Visions

representant undrar vad som kommer att ske med fritextsvaren. Bakas

de in i svaren på något sätt? Viktigt att de fritextsvar som inte varit

positiva hanteras så att problem inte kvarstår. Personalchefen menar

att det inte varit så mycket fritextsvar. Dessa ska inte läggas ut på

sociala medier. Visions representant menar att det borde gå att

anonymisera dessa svar. Personalchefen svarar att det inte bara varit

negativa svar och det är viktigt att som arbetsgivare beakta sekretess

och anonymitet. SSR:s representant tycker det är synd att man inte

kan jobba med dessa svar, det finns också en risk att varje chef får

frisvaren från sina medarbetare.

Personalchefen anser det viktigt att stå fast vid vad man har beslutat 

och biträdande kommundirektören menar att det skulle bli en konstig 

dialog om man frångick det man tidigare beslutat. Det vore att svika.  

Kommunals representant instämmer helt med arbetsgivarens hållning 

i detta.  

Personalchefen meddelar att man kommer att gå igenom resultatet mer 

på nästa KomSam. Lärarförbundets representant tycker sig ha märkt 

att stressen ökat bland skolledarna. Personalchefen säger att det är 

viktigt att ha respekt för det dagliga arbetet. Man måste möjliggöra en 
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2021-05-09 

Kommunstyrelsen 

bra arbetsmiljö. Det ska vara 100 % deltagande i medarbetarsamtalen. 

Processerna ska vara anpassade efter de medarbetare man har.  

Vid protokollet Justeras för Håbo kommun

Olle Forsmark 

Justeras för Håbo 

Andreas Nyhus 

Justeras: 

För Lärarnas Riksförbund 

Joakim Läbom 

För Vision 

Jenny-Lee Karlsson 

För Akademikerförbundet SSR 

Charlotta Bjälkebring Carlsson 

För kommunal 

Majlene Westerberg 

För Lärarförbundet 

Clara Kantor 

För DIK 

Sofia Wirström 



YTTRANDE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2021-05-29 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Personalenheten 
Andreas Nyhus, HR-chef 
andreas.nyhus@habo.se 

Återremiss – Inför antaganden av nya arbetsmiljödokument 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fattade i maj 2021 beslut om en minoritetsåterremiss 

av arbetsmiljödokumenten med hänvisning till att arbetsmiljöpolicyn inte 

varit uppe i central partsamverkan. 

Utöver detta efterfrågades även en ambitionsökning gällande arbetsmiljön 

och innehållet i arbetsmiljöpolicyn. 

Synpunkter 

Efter revisionens granskning med påföljande kritik av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet i Håbo kommun har arbetsmiljöfrågan varit en prioriterad 

fråga i kommunens centrala samverkansgrupp, sedan hösten 2020.  

Under våren har kommunen fört en löpande dialog med de lokala fackliga 

organisationer, där de också inför ärendeberedning till kommunfullmäktige 

av de nu återremitterade arbetsmiljödokumenten fått möjlighet att inkomma 

med synpunkter.  

Flera förbund har i dialog återkopplat att de är positiva till utvecklingen, att 

arbetsmiljöfrågan hanteras och att de nya dokumenten är tydliga och 

säkerställer att arbetsmiljöansvaret blir klarlagt. Arbetsgivaren har 

tydliggjort att dokumenten hanterar lagkrav och är ett nödvändigt första steg 

i att säkerställa att Håbo kommun följer arbetsmiljölagen. 

Under resten av 2021 är det viktigt att kommunens nämnder och 

förvaltningar fokuserar på att det systematiska skyddsarbetet kommer igång 

och att arbetsmiljöarbetet även inkluderas i nämndernas och 

förvaltningarnas systematiska kvalitetsarbete.  

Under 2022 kommer den centrala samverkansgruppen fortsätta att utveckla 

arbetsmiljöarbetet tillsammans, där nästa steg är att hitta fungerande system 

och strukturer för att utöka arbetsmiljöarbetet till att även inkludera ett 

hälsofrämjande arbete.  

Kommunledningen kommer under 2022 bereda förslag om hur en 

kommunövergripande ambitionsökning kan se ut, vilket behöver 

formaliseras inom ramen för budgetberedningen 2023. 

Om de nya styrdokumenten antas har respektive nämnd möjlighet att anta 

mål och prioritera medel för att ytterligare förbättra arbetsmiljön inom 

nämndens egna ansvarsområde.  

Ställningstagande 

Kommunstyrelsens föreslår att återremissen ska anses besvarad. 



Interpellation till Christian Nordberg rörande Håbohus ägardirektiv

Alliansens gruppledare har lagt fram ett förslag till nya ägardirektiv för Håbohus.
Traditionellt så har ambitionen varit att försöka vara politiskt överens om ägardirektiven.
Detta för att kunna ge Håbohus förutsättningar att kunna agera långsiktigt och förutsägbart.
Ännu mer anmärkningsvärt är att förslaget tagits fram av alliansens gruppledare själva.
Detta förslag skapar dock en massa frågor. För att få svar på dessa frågor så yrkade därför
vi i Kommunstyrelsen på att förlaget på ägardirektiv skulle återremitteras för en Risk och
konsekvensanalys. Något som tyvärr Alliansen och Sverigedemokraterna röstade nej till.
Dock så kvarstår behovet av att få svar på vissa frågor. Christian Nordberg lovade på
kommunfullmäktige 2021-03-29 att svara på dessa frågor. För att ge honom chans och
möjlighet att göra detta så lämnar jag även in dem som en interpellation till Christian
Nordberg för svar 2021-05-10.

1. Varför har ni tagit fram detta förslag utan tjänstemannastöd?
2. Vilket förslag på ägardirektiv från länsstyrelsen syftar Alliansen och SD på?
3. En borgensavgifter inom allmännyttan ligger i snitt på 0.36%. Den kan ligga högre för

misskötta bolag med högre risk. I Alliansens föreslog att ligga på 1,3%.  Vilket är
långt högre än något annat allmännyttigt bolag. Anser Alliansen och SD att Håbohus
är så misskött?

4. I Alliansen förslag till Kommunstyrelsen med den höjda borgensavgiften skulle det
innebära en hyreshöjning på ca 6000 kr per lägenhet. Helt utan mervärde för
hyresgästerna. Varför tycker Alliansen och SD att det är rimligt att Håbohus
hyresgäster ska betala 6000 kr extra till kommunens kassa?

5. Det finns regler ska förhindra dold värdeöverföring från kommunala bolag. Anser
Alliansen och SD att detta inte är dold värdeöverföring?

6. I Alliansens förslag så minskas antalet sociala kontrakt. Har det utretts vilka
konsekvenser det kommer få?

7. Alliansen vill att Håbohus Max får ha 1400 lägenheter. I Dagsläget så har Håbohus
drygt 1500 lägenheter. Detta innefattar dock även lokallägenheter, vårdboenden och
de kooperativa lägenheterna. Vad syftar Alliansen och SD på när ni säger
lägenheter?

8. I dagsläget har Håbohus gått igenom sitt bestånd för att se vilka fastigheter är bäst
att behålla och vilka som bör avyttras. I Alliansens förslag så finns ett maxantal
lägenheter. Allt över den siffran skall avyttras. Varför anser Alliansen och SD att
fastigheter skall säljas när det är mest fördelaktig att behålla dem?



9. Representanter för Alliansen har vid upprepade tillfällen påstått att pga lånen som
Håbohus kommer hindra kommunens möjligheter att ta upp lån. Vad baserar ni detta
på?

10. Alliansen skriver att ”Bolaget skall särskilt beakta områden /.../ med ensidigt
upplåtelseform som behöver kompletteras med bostadsrätter”. Håbo är ett utpräglat
villasamhälle med många villaområden. Är det Alliansen och SD,s mening att
Håbohus skall bygga bostadsrätter i villaområdena?

För Socialdemokraterna i Håbo  Fredrik Anderstedt



Svar på interpellation ärende 26 KF 2021-05-10 

Christian Nordberg (-) 2021-05-10 (2021-05-06) 
1 

Svar på interpellation från Fredrik Anderstedt (S) till Christian Nordberg (-) rörande 

Håbohus ägardirektiv, ärende 26 KF 2021-05-10 

Tack Fredrik Anderstedt för interpolationen, nedan svarar jag på de frågor som ställs 
i interpellationen, och det är ett svar från hela Håboalliansen. Jag är vilde, men 
frågan är avstämd med Liberalerna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och 
Moderaterna.  

1.Varför har ni tagit fram detta förslag utan tjänstemannastöd?

Svar 1.: Ägardirektiv är ägarens dokument som ska avspegla ägarens viljeyttring för 
bolagets verksamhet och utveckling. Förslaget till ägardirektiv som går upp till 
fullmäktige har varit på remiss till Håbohus där bolagets VD lämnat sina synpunkter. 
Dessa synpunkter har behandlats i Håbohus styrelse. Det förslag som kommer upp 
till fullmäktige för beslut kommer då alltså att vara beredda i samråd mellan ägare 
och bolag, inkluderat bolagets tjänstemannaorganisation.  

Det är dessutom en del av en bostadspolitisk styrning, och den måste komma från 
politiken och inte från tjänstemännen. Politiken kan inte förlita sig helt på tjänstemän 
för att se hur vi ska styra kommunen på strategisk nivå. Det kan spåras att så har 
varit fallet under det tidigare socialistiska styret, och då kan man också se det som att 
nödvändig styrning i bostadspolitiken saknats. Annars hade vi inte haft en så kraftig 
obalans mellan bostadsrätter och hyresrätter. 

Vad avser er fråga runt samverkan inom politiken, och att vi tidigare alltid kommit 
överens om ägardirektivet brett inom politiken, så tror vi att frånvaron av den 
överenskommelsen beror helt på er (S) inställning till samarbete inom politiken, dvs 
ni vill inte samarbeta med oss övriga och komma överens om saker. Ni driver istället 
en hätsk opposition i alla frågor, och samarbetar hellre med andra mindre 
konstruktiva parter.  

Ni har flera gånger sagt i olika sammanhang att ”förr i tiden så var vi överens om 
XXX innan vi beslutade om det”. Ni kanske behöver tänka över hur ni agerar för att 
skapa förutsättningar för att vara en politisk samtalspart. Jag tycker att det är 
anmärkningsvärt att ett betydligt yngre parti är en god möjlig avstämningspart 
(Sverigedemokraterna) medan ett gammalt rutinerat parti som Socialdemokraterna 
inte alls verkar i den riktningen. Ni kanske skulle titta på hur de arbetar snarare än att 
anklaga dem för att vara smyg Moderater. Ni har själva valt er situation, sluta skylla 
det på alla andra. Välj om, var konstruktiva runt politiska beslut, även om förslagen 
kommer från alliansen eller Sverigedemokraterna.   

2. Vilket förslag på ägardirektiv från länsstyrelsen syftar Alliansen och SD på?

Svar 2.: SKR har tagit fram allmänna anvisningar och förslag på styrdokument för 
kommunalägda bolag. Dessa anvisningar och mallar har beaktats i framtagningen av 
förslaget till nya ägardirektiv för Håbohus, dock ska tilläggas att strukturen i det nya 
förslaget är mycket likt det nu gällande direktivet.  
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Inför 2015 gav regeringen länsstyrelserna i uppdrag att särskilt föra fram behovet av 
att kommunerna i ägardirektiven till sina bostadsföretag betonar deras allmännyttiga 
och sociala roll. Länsstyrelserna har kartlagt kommunernas ägardirektiv till sina 
kommunala bostadsaktiebolag. 
Rapporten ”Ägardirektiv till allmän nytta” (ISBN/ISSN-nr: 978-91-7675-028-5, 2015) 
redovisar resultaten av denna kartläggning. Rapporten syftar till att inspirera till en 
aktiv dialog om allmännyttans roll och utformningen av ägardirektiven så att de bidrar 
till att kommunen lever upp till lagstiftningens intentioner om att alla ska få leva i goda 
bostäder. Ägardirektiven kan då också fungera som ett strategiskt verktyg i 
kommunernas arbete för de mänskliga rättigheterna. Detta menar länsstyrelserna är 
viktigt, inte minst för att värna barnets rättighet att växa upp i en god bostad i en trygg 
boendemiljö. Rapporten har gåtts igenom och beaktats i arbetet. Alla de områden 
som länsstyrelserna anser ska finnas inom ramen för ett ägardirektiv är medtagna. 
Innehållet är givetvis anpassat till den bostadspolitik som vi anser ska bedrivas i 
Håbo, utifrån de effekter vi vill ska infinna sig och de risker vi vill hantera. 

Som ett resultat av detta stärks direktivet i sin ägarstyrning, sin ekonomiska styrning, 
rättsliga risker för överuttag och olagliga statsstöd minskar, boendemiljöerna stärks 
utifrån ett ordningsperspektiv, bolagets hållbarhetsarbete stärks, vissas skyddsregler 
för barnfamiljer införs m.m. m.m. 

3. En borgensavgifter inom allmännyttan ligger i snitt på 0.36%. Den kan ligga högre
för misskötta bolag med högre risk. I Alliansens föreslog att ligga på 1,3%. Vilket är
långt högre än något annat allmännyttigt bolag. Anser Alliansen och SD att Håbohus
är så misskött?

Svar 3.: I det aktuella förslaget till ägardirektiv som antogs av kommunstyrelsen finns 
inget förslag till förändring av borgensavgiften. Skrivelsen i de nya direktiven är 
identisk med gällande direktiv.  

Frågan om vad som utgör en marknadsmässig borgensavgift (det vill säga en 
borgensavgift utan konkurrenssnedvridning) fick förnyad aktualitet genom lagen om 
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag från 2011. Lagen innebär bland annat 
att kommunerna, i de fall de går i borgen, ska ta ut en marknadsmässig avgift för att 
kompensera för de ekonomiska fördel detta innebär för det kommunala 
bostadsaktiebolaget. Genom att ställa en garanti för ett lån uppkommer risk för 
garantigivaren att få stå för det garanterade beloppet. För denna risk ska ersättning 
utgå till garantigivaren. Om den ersättning som betalas för garantin är minst lika hög 
som motsvarande avgift för lån på finansmarknaden, innehåller garantin inte stöd. 
Finansmarknaden fungerar således som riktmärke för att bestämma borgensavgiften 
enligt den marknadsekonomiska investerarprincipen. Bolagets uppskattade 
finansieringskostnader utan borgen ska alltså utgöra underlag för hur 
borgensavgiften beräknas. Det går därför inte att hänvisa till ett rikssnitt. 

SKR ger i sin modell följande exempel:  
”Bolaget tog upp en kredit i juni 2007 med en löptid på 5 år och en kreditmarginal 
med kommunal borgen om +0,03 %. Utredningen visar att vid denna tidpunkt 
bedöms bolaget ha kunnat låna upp en motsvarande kredit utan borgen till +0,18 %. 
Borgensavgiften fastställs därmed till +0,15 %. Från 2011 och fram till juni 2012 
betalar bolaget denna avgift för just denna kredit.” 
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Det har dock diskuterats en höjning av borgensavgiften utifrån det perspektivet att 
borgenssumman har vuxit för kraftigt och att den värdering som vi redovisar ovan 
varit för låg. Nu begränsas istället ytterligare riskexponering för kommunen genom ett 
målspann för hur många lägenheter Håbohus ska ha i sitt bestånd. Detta främst 
eftersom ränteläget just nu är lågt och man vid en beräkning inte kommer upp i en 
bostadspolitisk lämplig nivå. Istället hanteras frågan om lånevolymens begränsning 
med spannet för antal lägenheter. 

Men borgensavgiftsfrågan måste bevakas så att kommunen varken tar ut för mycket 
eller för litet, då båda de situationerna är i strid med gällande lagstiftning.  

4. I Alliansen förslag till Kommunstyrelsen med den höjda borgensavgiften skulle det
innebära en hyreshöjning på ca 6000 kr per lägenhet. Helt utan mervärde för
hyresgästerna. Varför tycker Alliansen och SD att det är rimligt att Håbohus
hyresgäster ska betala 6000 kr extra till kommunens kassa?

Svar 4.: Se svar fråga 3, det kan dock observeras att hyresgästerna på sikt alltid 
måste bära kostnader för fastighetsägarens finansiering, det är inte speciellt konstigt. 
Det som diskuterats runt borgensavgift är om den är på en rimlig nivå. Kommunen är 
genom statsstödsreglerna (som är gemensamma inom EU) förhindrade att 
subventionera Håbohus, det är inte heller rimligt med hänsyn till andra behov inom 
kommunen.  

5. Det finns regler ska förhindra dold värdeöverföring från kommunala bolag. Anser
Alliansen och SD att detta inte är dold värdeöverföring?

Svar 5.: Se svar fråga 3, ej aktuellt. 

Det som diskuterats runt borgensavgift är om den är på en rimlig nivå. Det är inte 
bara förbjudet att på vissa premisser överföra värde till kommunen, men också från 
kommunen till bolaget. Kommunen är genom statsstödsreglerna (som är 
gemensamma inom EU) förhindrade att subventionera Håbohus, det är inte heller 
rimligt med hänsyn till andra behov inom kommunen.  

6. I Alliansens förslag så minskas antalet sociala kontrakt. Har det utretts vilka
konsekvenser det kommer få?

Svar 6.: Ja, det bedöms inte medföra någon större risk. 

Nuvarande procentsats på 5% bostadssociala kontrakt infördes i samband den stora 
flyktingvågen. Innan den stora flyktingvågen var den lägre, därför att behovet var 
lägre. Vi är nu tillbaka på den nivån.  

Vi bedömer att det långsiktiga behovet av lägenheter framgent kommer att minska till 
följd av att det nationella mottagandet av nyanlända minskat de senaste åren och att 
Sveriges migrationspolitisk förändrats. Behovet bedöms alltså vara lägre framgent 
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och då är det ansvarsfullt att gå tillbaka till en lägre procentsats. På detta vis kan vi 
sänka kommunens kostnader (nu står flertal lägenheter tomma, i dagsläge står 25 
lägenheter tomma varav 5 reserverade vilket ger en årlig kostnad på ca 1 500 tkr vid 
en genomsnittlig hyra på 6 000: - kronor per månad) samt öka det antal lägenheter 
som blir tillgängliga för Håboborna att söka. Således bedömer vi att konsekvenserna 
av en sänkt procentsats till övervägande del blir positiva. 

Detta överensstämmer med den faktiska användning som sker, som redovisas i 
berörd nämnd. Det är inte heller rimligt gentemot andra kommuninvånare att hålla var 
20:e lägenhet utanför systemet för bostadskö utan att det finns ett trängande behov. 

7. Alliansen vill att Håbohus Max får ha 1400 lägenheter. I Dagsläget så har Håbohus
drygt 1500 lägenheter. Detta innefattar dock även lokallägenheter, vårdboenden och
de kooperativa lägenheterna. Vad syftar Alliansen och SD på när ni säger
lägenheter?

Svar 7.: Vi räknar på samma sätt som Håbohus gör i årsredovisningen, i 
årsredovisningen för 2020 anges att bolaget har 1476 lägenheter. I denna siffra ingår 
bostadslägenheter (vanliga hyresrätter, kooperativa hyresrätter och olika sorters 
vårdboenden), lokaler ingår ej.  

8. I dagsläget har Håbohus gått igenom sitt bestånd för att se vilka fastigheter är bäst
att behålla och vilka som bör avyttras. I Alliansens förslag så finns ett maxantal
lägenheter. Allt över den siffran skall avyttras. Varför anser Alliansen och SD att
fastigheter skall säljas när det är mest fördelaktig att behålla dem?

Svar 8.: Det är inte ett så enkelt konstaterande att det bästa är behålla alla 
lägenheter. Det är en bostadspolitisk fråga som inte kan avgöras utifrån ett internt 
perspektiv inom Håbohus AB. Håbohus har inte heller påtagit sig den rollen att uttala 
sig om kommunens bostadspolitik, och vi har vägt in Håbohus bedömning. I grunden 
finns det dock ett problem med att vi har för få bostadsrätter i kommunen och att 
Håbohus då antingen måste bygga bostadsrätter eller ombilda, eller en kombination 
av detta. 

Håbohus har varit och ska fortsätta vara en part på fastighetsmarknaden i Håbo. 
Bolaget har byggt, förvaltat och sålt fastigheter. Vi har sålt främst genom ombildning 
till bostadsrätter och till eget ägande. Försäljningarna har varit, och är en del i att 
främja bolagets långsiktiga förmåga att kunna ta sitt ansvar som fastighetsägare och 
underhålla och utveckla sitt bestånd i Håbo. Vi bedömer att en ombildning är bra för 
Håbohus då det minskar bolagets riskexponering vid ett högre ränteläge, men vi 
anser också att det är positivt för de boende att kunna göra en bostadsresa till eget 
ägande.  

9. Representanter för Alliansen har vid upprepade tillfällen påstått att pga lånen som
Håbohus kommer hindra kommunens möjligheter att ta upp lån. Vad baserar ni detta
på?

Svar 9.: Det är uppenbart så att i det fall kommunen bär en stor ränterisk så påverkar 
det kommunens möjligheter till ytterligare finansiering. Det baseras alltså på 
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vedertagna och allmänt kända ekonomiska principer. Räntekostnader har varierat 
historiskt och det är rationellt att gå mot ett läge där kommunen har en lämplig volym 
av lånefinansiering, inte för mycket eller för lite.  

Håbo kommun har stora investeringar framför sig i kommunal infrastruktur som VA, 
vägar och andra kommunala anläggningar för medborgarna (simhall och andra 
idrottsanläggningar). Håbo kommuns lånestock kommer därför att ökas kraftigt för att 
möjliggöra dessa investeringar. Då Håbohus är en del av Håbo kommun anser vi att 
det är ansvarsfullt att hålla nere den totala låneskulden som Håbo kommun ansvarar 
för. 

Det är snarare uppfattningen att det är naturligt att skuldbördan ska tillåtas att bara 
växa över tid som är tveksamt underbyggd. 

10. Alliansen skriver att ”Bolaget skall särskilt beakta områden /.../ med ensidigt
upplåtelseform som behöver kompletteras med bostadsrätter”. Håbo är ett utpräglat
villasamhälle med många villaområden. Är det Alliansen och SD,s mening att
Håbohus skall bygga bostadsrätter i villaområdena?

Svar 10.: Håbohus uppdrag runt att beakta områden med ensidig upplåtelseform 
omfattar primärt befintligt bestånd. Uppdraget för Håbohus räkning innefattar därför 
att ombilda områden med övervägande del hyresrätter till bostadsrätter. En jämnare 
fördelning mellan hyresrätter och bostadsrätter bedömer vi på sikt leder till ett mer 
attraktivt boende för alla.  

Både hyresrätten och bostadsrätten är och ska förbli en del av bostadsmarknaden i 
Håbo kommun. Vår vilja är dock att de ska mixas på ett klokt sätt, uppdraget som 
Håbohus får blir att verka för detta.  

Det byggs också i närheten av villaområden både i Bålsta och i Skokloster, och då 
kan det mycket väl vara lämpligt att Håbohus är med som en aktör och då bygger 
bostadsrätter istället för hyresrätter.  

Sammanfattningsvis tror vi att lite begränsningar och en justerad styrning kommer att 
ge bäst effekt för kommuninvånarna för de skattepengar vi har investerat i bolaget. 

Christian Nordberg (-) 
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§ 72 Dnr 2021/00224 

Interpellation till Christian Nordberg angående 
Håbohus ägardirektiv 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

2. Kommunfullmäktige bordlägger frågan till kommande sammanträde.

Sammanfattning 

Fredrik Anderstedt (S) lämnar en interpellation till Christian Nordberg (-), 

ordförande i Håbohus, avseende Håboalliansens förslag till ägardirektiv för 

Håbohus. Följande frågor ställs i interpellationen:  

1. Varför har ni tagit fram detta förslag utan tjänstemannastöd?

2. Vilket förslag på ägardirektiv från länsstyrelsen syftar Alliansen och SD

på?

3. En borgensavgifter inom allmännyttan ligger i snitt på 0.36%. Den kan

ligga högre för misskötta bolag med högre risk. I Alliansens föreslog att

ligga på 1,3%. Vilket är långt högre än något annat allmännyttigt bolag.

Anser Alliansen och SD att Håbohus är så misskött?

4. I Alliansen förslag till Kommunstyrelsen med den höjda borgensavgiften

skulle det innebära en hyreshöjning på ca 6000 kr per lägenhet. Helt utan

mervärde för hyresgästerna. Varför tycker Alliansen och SD att det är

rimligt att Håbohus hyresgäster ska betala 6000 kr extra till kommunens

kassa?

5. Det finns regler ska förhindra dold värdeöverföring från kommunala

bolag. Anser Alliansen och SD att detta inte är dold värdeöverföring?

6. I Alliansens förslag så minskas antalet sociala kontrakt. Har det utretts

vilka konsekvenser det kommer få?

7. Alliansen vill att Håbohus Max får ha 1400 lägenheter. I Dagsläget så har

Håbohus drygt 1500 lägenheter. Detta innefattar dock även lokallägenheter,

vårdboenden och de kooperativa lägenheterna. Vad syftar Alliansen och SD

på när ni säger lägenheter?

8. I dagsläget har Håbohus gått igenom sitt bestånd för att se vilka

fastigheter är bäst att behålla och vilka som bör avyttras. I Alliansens förslag

så finns ett maxantal lägenheter. Allt över den siffran skall avyttras. Varför

anser Alliansen och SD att fastigheter skall säljas när det är mest fördelaktig

att behålla dem?
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Kommunfullmäktige 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Interpellationen ställs vid dagens sammanträde. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Anderstedt (S) föreslår att ärendet bordläggs för att istället 

behandlas vid kommande sammanträde.  

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om interpellationen får ställas och 

finner att så sker.  

Ordförande frågar därefter om fullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till 

kommande sammanträde och finner att så sker.  

______________ 
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