
 

 

 KALLELSE 
 Datum  
 2016-05-16  

Kommunstyrelsen 
 

 

Ledamöter Ersättare 
Carina Lund (M), Ordförande 
Liselotte Grahn Elg (M), 1:e vice ordförande 
Leif Zetterberg (C) 
Christian Nordberg (MP) 
Håkan Welin (L) 
Fred Rydberg (KD) 
Agneta Hägglund (S) 
Lars-Göran Bromander (S) 
Eva Staake (S) 
Fredrik Anderstedt (S) 
Werner Schubert (S) 
Michael Rubbestad (SD) 
Owe Fröjd (Båp) 

Tommy Rosenkvist (M) 
Christer Staaf (C) 
Sabine Noresson (MP) 
Bengt Björkman (SD) 
Leif Lindqvist (V) 
Helene Cranser (S) 
Johan Tolinsson (S) 

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 

Tid Måndagen den 23 maj 2016, kl. 10:00 

Förmöten från kl. 09:00 

Plats Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 
 

Ärenden Tid (ca) Föredragande/anm. 

1.  Mötets öppnande 

- Upprop/kontroll av närvaro 
- Val av justerare 
- Fastställande av dagordning 

10:00 - 

2.  Översyn av avfallsverksamheten 
Dnr 2016/00272  

10:05 Föredragning: 
Extern konsult 

3.  Information KS 2016-05-23 10:35 Föredragning: 
Per Nordenstam 
Anna-Karin Bergvall 

4.  Redovisning av delegationsbeslut till KS 2016-05-23 
Dnr 2016/00231  

11:00 - 

5.  Redovisning av protokoll och minnesanteckningar till 
KS 2016-05-23 
Dnr 2016/00232  

11:05 - 



 

 KALLELSE 
 Datum  
 2016-05-16  

Kommunstyrelsen 
 

 

6.  Anslutning till gemensam nämnd för överförmyndar-
verksamheten 
Dnr 2016/00295  

11:10 - 

7.  Utredning om organisationsform för kommunala fas-
tigheter 
Dnr 2015/00293  

11:20 För frågor: 
Vipul Vithlani 

8.  Delårsuppföljning per mars 2016 
Dnr 2016/00220  

11:30 Föredragning: 
Vipul Vithlani 

9.  Årsredovisning år 2015 för stiftelsen samfond inom 
skolområdet 
Dnr 2016/00226  

11:40 - 

10.  Årsredovisning år 2015 för stiftelsen socialsamfond  
Dnr 2016/00224  

11:45 - 

11.  Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet 
Uppsala län 
Dnr 2016/00256  

11:50 - 

12.  Budget 2017 
Dnr 2016/00292  

13:00 Föredragning: 
Vipul Vithlani 

13.  Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen  
Dnr 2016/00207  

13:30 För frågor: 
Johan Utter 

14.  Remiss om vissa frågor i samband med likvidationen 
av Regionförbundet Uppsala län 
Dnr 2016/00236  

13:35 - 

15.  Svar till pensionärsorganisationerna rörande upphand-
ling Pomona äldreboende samt LOV gällande hem-
sjukvården 
Dnr 2016/00210  

13:40 - 

16.  Svar på medborgarförslag: Förbättra möjligheten för 
kommunens barn, ungdomar och vuxna med funkt-
ionsnedsättning att ta sig till habiliteringen i Bålsta 
Dnr 2014/00060  

13:45 - 

17.  Tilläggsbudget för extra statsbidrag flyktingsituation-
en 
Dnr 2016/00235  

13:50 - 
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 2016-05-16  

Kommunstyrelsen 
 

 

18.  Redovisning av öppna ärenden per 2016-04-25 
Dnr 2016/00267  

13:55 För frågor: 
Johan Utter 

19.  Höjning av högsta avgiften för äldreomsorg 
Dnr 2016/00279  

14:05 - 

20.  Försäljning av fastigheten Bista 5:28 och plan för 
Skeppsgården som föreningslokal 
Dnr 2015/00346  

14:10 - 

21.  Utvärdering och revidering av arvodesregler för Håbo 
kommun 
Dnr 2015/00257  

14:20 För frågor: 
Johan Utter 

22.  Namnsättning av gator inom detaljplan 425, Väppeby 
äng 
Dnr 2016/00239  

14:30 För frågor: 
Anna-Karin Bergvall 
 

23.  Yttrande över remiss: Riktlinjer för tillgänglighet i 
kollektivtrafiken i Uppsala län för personer med 
funktionsnedsättning 
Dnr 2016/00257  

14:35 För frågor: 
Anna-Karin Bergvall 

24.  Delegation om försäljning av kommunens tomter 
inom Dragets verksamhetsområde 
Dnr 2016/00255  

14:40 För frågor: 
Anna-Karin Bergvall 

25.  Återtagande av uppdrag om detaljplan, Yttergran 2:8 
Dnr 2016/00266  

14:45 För frågor: 
Anna-Karin Bergvall 

26.  Beslut om samråd och granskning: Detaljplan 427, 
Frösunda 3:1, Viby förskola och skola 
Dnr 2013/00150  

14:50 För frågor: 
Anna-Karin Bergvall 

27.  Planuppdrag: Detaljplan för Bista 15:7 och del av 
Bista 15:1 
Dnr 2016/00263  

14:55 För frågor: 
Anna-Karin Bergvall 

28.  Antagande av tillägg till detaljplan K11 Råby 
4:24,4:26 för Råby 4:123 m.fl. 
Dnr 2015/00055  

15:00 För frågor: 
Anna-Karin Bergvall 

29.  Tillägg till köpeavtal: Försäljning, del av Väppeby 6:1 
Dnr 2015/00277  

15:05 För frågor: 
Anna-Karin Bergvall 
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30.  Exploateringsavtal berörande del av av Väppeby 6:1, 
Håbohus  
Dnr 2016/00273  

15:10 För frågor: 
Anna-Karin Bergvall 

31.  Antagande av detaljplan för del av Väppeby 6:1 
Dnr 2013/00126  

15:15 För frågor: 
Anna-Karin Bergvall 

32.  Lokaliseringsalternativ för särskilt boende 
Dnr 2016/00293  

15:20 För frågor: 
Anna-Karin Bergvall 

33.  Planuppdrag: Detaljplan för särskilt boende vid Kyrk-
centrum, Gillmarken 1:1 
Dnr 2016/00294  

15:30 För frågor: 
Anna-Karin Bergvall 

34.  Taxor och avgifter inom Kultur- och livsmiljö  
Dnr 2016/00282  

15:35 För frågor: 
Hannah Rydstedt 

35.  Nya bestämmelser för föreningsbidrag 
Dnr 2016/00281  

15:45 För frågor: 
Hannah Rydstedt 

36.  Medborgarförslag: Skatepark i Skokloster 
Dnr 2013/00052  

15:55 - 

37.  Medborgarförslag - om förbättringar vid Aronsborgs 
båtplats 
Dnr 2009/00083  

16:00 - 

38.  Medborgarförslag angående belysning längs gång-
/cykelväg mellan norra och södra Eneby 
Dnr 2015/00229  

16:05 - 

39.  Medborgarförslag angående cykelväg/gångväg mellan 
Bålsta och Hjälstaviken 
Dnr 2015/00168  

16:10 - 

40.  Medborgarförslag: Utökning och förbättring av parke-
ringar Granåsen 
Dnr 2016/00114  

16:15 - 

41.  Medborgarförslag: Gång/cykelväg efter Råbyleden  
Dnr 2015/00332  

16:20 - 

42.  Medborgarförslag: Skylt/informationstavla vid järn-
vägsparken  
Dnr 2015/00336  

16:25 - 
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43.  Investeringsmedel för ny gång-/ och cykelväg till 
Frösundavik 
Dnr 2016/00284  

16:30 - 

44.  Förordnande av parkeringsvakter för Håbo kommun 
Dnr 2016/00268  

16:40 - 

45.  Lokal trafikföreskrift, hastighetsbegränsning inom bo-
stadsområdet Viby Äng 
Dnr 2016/00291  

16:45 - 

46.  Lokal trafikföreskrift, utökning av tättbebyggt område 
i Bålsta 
Dnr 2016/00290  

16:50 - 

47.  Lokal trafikföreskrift, hastighetsavvikelse på Kalmar-
leden, utanför Futurumskolan 
Dnr 2016/00289  

16:55 - 

48.  Lokal trafikföreskrift, hastighetsavvikelse på Kalmar-
leden, utanför Vibyskolan 
Dnr 2016/00288  

17:00 - 

49.  Lokal trafikföreskrift, hastighetsavvikelse på Enkö-
pingsvägen vid Gransäterskolan 
Dnr 2016/00287  

17:10 - 

50.  Lokal trafikföreskrift, cirkulationsplats på Kraftleden 
Dnr 2016/00286  

17:15 - 

51.  Lokal trafikföreskrift, förbud att stanna och parkera på 
vändplats Centrumvägen 
Dnr 2016/00285  

17:20 - 

 

   

Carina Lund 
Ordförande 

 Johan Utter 
Sekreterare 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 
 Sammanträdes-

datum 
 

 2016-05-10  

Tekniska utskottet 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 17 Dnr 2016/00272  

Översyn av avfallsverksamheten 

Tekniska utskottets beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av rapport ”Över-

syn av avfallsverksamheten i Håbo kommun”, daterad 2016-04-18.  

2. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att genomföra de före-
slagna åtgärderna i ”Översyn av avfallsverksamheten i Håbo kommun”, 
daterad 2016-04-18, samt återkomma med uppföljningsrapport om vad 
som har gjorts och effektiviserats, senast november 2016. 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsens förvaltning fick i uppdrag att göra en totalöversyn av av-
fallsverksamheten i Håbo kommun enligt KS beslut 2015, § 213. Översynen 
av avfallsverksamheten visar på vad invånarna får för den avgift de betalar 
och syftet är att utreda om något kan göras annorlunda eller mer kostnadsef-
fektivt i förhållande till den service och kvalitet som invånarna får.  

Utredningen innefattar bland annat genomgång av ekonomiska och andra 
underlag om avfallsverksamheten, intervjuer med nyckelpersoner hos Håbo 
kommun, platsbesök på återvinningscentralen i Västerskog samt jämförelse 
med andra kommuner. Utredningen belyser nuläget inom avfallsverksam-
heten och ger förslag till åtgärder. Det konstateras att avfallstaxan i Håbo är 
hög, samtidigt som avfallsverksamheten erbjuder en hög service.  

Avfallsenheten har tagit flera viktiga steg i den riktning som pekas ut nat-
ionellt, bland annat genom införande av matavfallsinsamling. Tillsammans 
med viktig strukturell uppbyggnad i form av exempelvis införande av digital 
tömningsregistrering som en del i kvalitetsarbetet och byggande av egen 
återvinningscentral med drift i egen regi gör det att avfallshanteringen i 
Håbo kommun är väl rustad för framtiden. Det finns också en bra grund för 
fortsatt utveckling och förbättring exempelvis genom åtgärder för ökad ut-
sortering av matavfall, förpackningar och förbättrade sorteringsmöjligheter 
på återvinningscentralen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-20 
Rapport, Översyn av avfallsverksamheten i Håbo kommun, 2016-04-18 
Bilaga, Jämförelser kommuner Håbo 
Tjänsteskrivelse, 2016-04-21 
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 Sammanträdesdatum  
 2016-05-10  

Tekniska utskottet 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande föreslår att en punkt 2 läggs till i beslutet: 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att genomföra de föreslagna 
åtgärderna i ”Översyn av avfallsverksamheten i Håbo kommun”, daterad 
2016-04-18, samt återkomma med uppföljningsrapport om vad som har 
gjorts och effektiviserats senast november 2016. 

Beslutsgång 
Det nya förslaget ställs mot förvaltningens förslag och det nya förslaget an-
tas.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Tekniska avdelningen 
 
 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-04-21 KS 2016/00272 nr 67074 

 
Avfallsenheten 
Anna Darpe, Avfallschef 
0171 526 73 
anna.darpe@habo.se 

 

Översyn av avfallsverksamheten 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att  godkänna redovisningen av rapport 
”Översyn av avfallsverksamheten i Håbo kommun”, daterad 2017-04-18.  
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning fick i uppdrag att göra en totalöversyn av 
avfallsverksamheten i Håbo kommun enligt KS beslut 2015, § 213. 
Översynen av avfallsverksamheten visar på vad invånarna får för den avgift 
de betalar och syftet är att utreda om något kan göras annorlunda eller mer 
kostnadseffektivt i förhållande till den service och kvalitet som invånarna 
får.  

Utredningen innefattar bl.a. genomgång av ekonomiska och andra underlag 
om avfallsverksamheten, intervjuer med nyckelpersoner hos Håbo kommun, 
platsbesök på återvinningscentralen i Västerskog samt jämförelse med andra 
kommuner. Utredningen belyser nuläget inom avfallsverksamheten och ger 
förslag till åtgärder. Det konstateras att avfallstaxan i Håbo är hög, samtidigt 
som avfallsverksamheten erbjuder en hög service.  

Avfallsenheten har tagit flera viktiga steg i den riktning som pekas ut 
nationellt, bland annat genom införande av matavfallsinsamling. 
Tillsammans med viktig strukturell uppbyggnad i form av exempelvis 
införande av digital tömningsregistrering som en del i kvalitetsarbetet och 
byggande av egen återvinningscentral med drift i egen regi gör det att 
avfallshanteringen i Håbo kommun är väl rustad för framtiden. Det finns 
också en bra grund för fortsatt utveckling och förbättring exempelvis genom 
åtgärder för ökad utsortering av matavfall, förpackningar och förbättrade 
sorteringsmöjligheter på återvinningscentralen.  
 
Ärendet 
Avfallshanteringen är en viktig del av samhället som påverkar infrastruktur, 
människors hälsa samt miljön. Håbo kommun är en tillväxtkommun och har 
i dag 20 000 invånare. I takt med att kommunens befolkningsmängd ökar 
ställer detta krav på att kommunen växer på ett hållbart sätt. Kommunens 
utmaning är att minska på mängden avfall som uppkommer i kommunen, 
integrera avfallshanteringen i samhällsplaneringen så att hanteringen är 
ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar.  

Kommunens vision, Vårt Håbo 2030, är vägledande för kommunens arbete 
med avfall och beskriver bland annat om hur vi ska sträva mot en hållbar 
kommun där alla är delaktiga och tar ansvar för natur och klimat samt är 
energieffektiva och fossilbränslefria. Avfallshanteringen i Håbo kommun 
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ska verka för att bidra till miljöstrategins mål om fossilbränslefri samt 
giftfri- och resurseffektivkommun där naturmiljöer inte tar skada av 
avfallshanteringen.  

Utifrån översynen av avfallsverksamheten och med hjälp av de kommunala 
styrmedlen som finns för verksamheten – avfallsplanen, 
avfallsföreskrifterna, avfallstaxan, information, tillsyn och upphandling - vill 
avfallsenheten att arbeta vidare enligt följande: 

 Sedan hösten 2015 pågår ett aktivt arbete med information till 
företagare och reglerna för dem avseende besök på 
återvinningscentralen i Västerskog. Under 2016 kommer konceptet 
gällande företagskort att ses över.  

 Besöksantalet på återvinningscentralen i Västerskog är över 100 000 
per år vilket är över 60 % fler besökare än hos 
jämförelsekommunerna. Detta gör att återvinningscentralen kräver 
större bemanning för att kunna hjälpa kunderna att sortera rätt och i 
fler avfallsslag för att kunna arbeta mot målen i avfallsplanen som är 
-förebygga uppkomsten av avfall, öka återanvändningen, öka 
materialåtervinningen och minska mängden avfall till 
energiåtervinning. På sikt kommer öppettiderna under 
vintermånaderna att ses över. 

 Ett samarbete med daglig verksamhet pågår på återvinningscentralen 
för att skapa en meningsfull sysselsättning för deltagarna samt för att 
arbeta med återbruk och sortering av avfall, i linje med kommunens 
vision. År 2025 har vi alla i Håbo kommun en god kännedom om 
avfallsminimering och avfallshanteringen sker utan miljöpåverkan 
och avfall betraktas som en resurs. 

 Avfallsenheten har påbörjat framtagandet av förfrågningsunderlag i 
samarbete med Upplands-Bro kommun och avser att genomföra 
upphandlingar för att säkerställa att avtal som tecknas innebär rätt 
pris och kvalitet. Förfrågningsunderlagen kommer att delas upp i 
flera delar i syfte att få fler anbud och bättre pris.  

 En översyn av avfallstaxan kommer att göras i syfte att få en 
långsiktigt hållbar taxa som utvecklas i rätt riktning avseende 
miljöstyrning och avgiftsuttag. I samband med översynen och nya 
upphandlingar kommer förändringar gällande extratjänster, ev 
premiering av gemensamhetslösningar, varjeveckashämtning på 
sommaren som grundabonnemang att ses över.  

 Avfallsenheten kommer att dela ut matavfallspåsar för att öka 
utsorteringsgraden vilket också bidrar till minskade kostnader. 
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 Gällande utredning om och eventuellt införande av fastighetsnära 
insamling av förpackningar och returpapper avser avfallsenheten att 
avvakta med för att invänta regeringens beslut i frågan. 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Avfallsverksamheten finansieras med avgifter enligt 27 kap. i miljöbalken.  

Uppföljning 
- 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-20 
– Rapport, Översyn av avfallsverksamheten i Håbo kommun, daterad 

2016-04-18 
– Bilaga, Jämförelser kommuner Håbo 
  
__________ 

Beslut skickas till 
Avfallsenheten 

  

 



 

 

 
Miljö- och avfallsbyrån i Mälardalen AB   •   Kopparbergsvägen 8   •   722 13 Västerås 
Telefon: 076-767 16 04   •   E-post: info@milav.se 
Org.nr: 556864-6870   •   Bankgiro: 803-3128 

www.milav.se 

Bilaga 1 Underlag till jämförelse mellan Håbo kommun och andra kommuner 
Uppgifter från Avfall Sveriges statistikverktyg Avfall Web avseende 2014, om ej annat anges. Kommuner i storleksklass 15 000-25 000 
invånare. Insamling av matavfall i separat kärl, 1 st stationär ÅVC. DS=data saknas, ET=ej tillämpbart. Koder enligt Avfall Web. 

Servicenivå vid insamling – vanligaste behållarvolymer och antal hämtningar per år 

Kommun A30: 
Behållar-
volym  
restavfall i 
en- och 
tvåfamiljs-
hus (liter) 

A31: 
Behållar-
volym 
matavfall i 
en- och 
tvåfamiljs-
hus (liter) 

A32: Antal 
hämtningar 
av behållare 
för restavfall 
i en- och 
tvåfamiljs-
hus (st) 

A33: Antal 
hämtningar 
av behållare 
för matavfall 
i en- och 
tvåfamiljs-
hus (st) 

A34: 
Behållar-
volym 
restavfall i 
flerfamiljs-
hus (liter) 

A35: 
Behållar-
volym 
matavfall i 
flerfamiljs-
hus (liter) 

A36: Antal 
hämtningar 
av behållare 
för restavfall 
i flerfamiljs-
hus (st) 

A37: Antal 
hämtningar 
av behållare 
för matavfall 
i flerfamiljs-
hus (st) 

Anm. 

Hallstahammar 140 140 26 26 660 240 26 26   

Hedemora 190 140 13 26 660 140 52 26   

Håbo 190 140 26 31 660 140 52 52  

Knivsta 190 140 26 26 660 370 52 52   

Kristinehamn 140 140 26 26 600 140 53 53   

Leksand 190 140 13 26 DS DS DS DS   

Mora 190 140 13 26 660 140 52 26   

Salem 190 140 26 26 660 370 52 52   

Skurup 190 140 31 31 370 140 52 52   

Tjörn 190 140 13 32 660 140 52 52   

mailto:info@milav.se
http://www.milav.se/
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Servicenivå och besök vid ÅVC 

Kommun A17: 
Finansiering 
ÅVC hushåll 

I7: 
Öppettimmar 
kommunens 
största ÅVC, 
totalt 
(tim/vecka) 

M13: 
Anställda 
ÅVC  
(st) 

I30: Besök 
stationära 
ÅVC  
(st) 

Besök 
stationära 
ÅVC 
(st/person) 

Besök 
stationära 
ÅVC 
(st/öppen 
timme) 

A16: ÅVC, 
icke 
stationära 
hämtnings-
platser  
(st) 

Anm. 

Hallstahammar Fria besök 56 DS 73 661 4,7 25 0   

Hedemora Fria besök 54 3 DS DS  12   

Håbo Fria besök 54 3,9 92 627 4,6 33 1 Avser 2015 

Knivsta Fria besök 26 0,5 55 165 3,4 41 ET   

Kristinehamn Fria besök 51 6 56 000 2,3 21 0   

Leksand Fria besök 39 DS DS DS  0   

Mora Fria besök 36 3,5 DS DS  7   

Salem Fria besök 35 DS 63 441 3,9 35 0   

Skurup Fria besök 40 DS 83 733 5,5 40 0   

Tjörn Fria besök 22 3 DS DS  4   

Median, utom Håbo  39 3 63 441 3,9 32 0,0  
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Insamlade mängder 

Kommun Å1: Restavfall 
till 
förbrännings-
anläggning 
(ton) 

Å4: Matavfall 
till central 
kompostering
sanläggning 
(ton) 

Å5: Matavfall 
till central 
biogasanlägg-
ning  
(ton) 

I2: Grovavfall 
inkl 
trädgårds-
avfall  
(ton) 

Andel av 
uppkommet 
matavfall 
som går till 
biologisk 
återvinning 
(%) 

Andel 
grovavfall 
som går till 
återvinning 
(%) 

Anm. 

Hallstahammar 2 805 0 872 4 016 70 94   

Hedemora 2 195 755 0 6 904 72 97   

Håbo 3 791 0 677 5 555 40 99   

Knivsta 2 225 0 723 3 122 53 98   

Kristinehamn 4 802 0 544 7 148 27 97   

Leksand 2 400 1 297 0 4 589 90 94   

Mora 2 362 1 203 0 4 746 84 94   

Salem 3 518 0 247 3 870 69 100   

Skurup 2 293 0 597 6 962 42 97   

Tjörn 2 528 0 628 4 403 92     

Median, utom Håbo     70 97  
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Insamlade mängder - nyckeltal kg/person 

Kommun Mängd 
insamlat 
mat- och 
restavfall 
(kg/person) 

Mängd 
insamlat 
restavfall 
(kg/person) 

Mängd 
insamlat 
matavfall 
(kg/person) 

Mängd 
insamlat 
grovavfall 
(kg/person) 

Mängd 
insamlat 
grovavfall - icke 
brännbart/inert 
(kg/person) 

Mängd 
insamlat 
avfall under 
producent-
ansvar – 
förpackning-
ar och 
returpapper 
(kg/person) 

Total mängd 
farligt avfall 
inkl elavfall 
och batterier 
(kg/person) 

Mängd 
insamlat 
farligt avfall 
(kg/person) 

Hallstahammar 239 180 56 261 16 84 35 15,2 

Hedemora 192 146 50 450 13 80 19,49 3,4 

Håbo 229 189 34 284 3 72 40 17,88 

Knivsta 188 138 45 184 4 58 17,14 4,37 

Kristinehamn 222 199 23 291 10 136 27 11,74 

Leksand 201 157 85 250 15 67 33 11,8 

Mora 165 118 60 220 12 83 27 9,7 

Salem 242 218 15 250 0 72 20 4,7 

Skurup 195 151 39 469 14 81 28 4,69 

Tjörn 204 167 41 284 DS 100 49 32 

Median, utom Håbo 201 157 45 261 13 81 27 9,7 
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Kundnöjdhet 

Kommun K16: Nöjdhet 
avfalls-
hantering en- 
och 
tvåfamiljshus 
(%) 

K17: Nöjdhet 
avfalls-
hantering 
lägenhet (%) 

K20: Nöjdhet 
besök vid ÅVC 
(%) 

K21: Nöjdhet 
tillgänglighet 
ÅVC (%) 

Anm. 

Hallstahammar 90 DS 87 74   

Hedemora 75 DS 88 80   

Håbo 88 - 97 90 Avser 2015 

Knivsta DS DS DS DS   

Kristinehamn 86 86 85 85   

Leksand 88 DS 93 75   

Mora 82 DS 71 61   

Salem 81 81 86 65   

Skurup - - 92 77   

Tjörn DS DS DS DS   

Median, utom Håbo 84 84 87 75  
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Kostnader 

Kommun Å18a: 
Behandlings-
avgift 
rötning av 
matavfall 
(kr/ton (exkl 
moms)) 

Å18c: 
Behandlings-
avgift 
förbränning 
restavfall 
(kr/ton (exkl 
moms)) 

EK21: Totala 
kostnader 
hushållsavfall, 
exkl slam  
(kr (exkl 
moms)) 

EK8: 
Grundkostnad 
Administration 
hushållsavfall 
exkl slam o.d. 
(kr (exkl 
moms)) 

EK2: ÅVC 
anläggning 
(kr (exkl 
moms)) 

EK12: 
Insamling 
mat- och 
restavfall 
(kr (exkl 
moms)) 

EK13: 
Förbränning 
av restavfall 
inkl fjärr-
transport 
(kr (exkl 
moms)) 

EK15: 
Biologisk 
behandling av 
matavfall inkl 
fjärrtransport 
(kr (exkl 
moms)) 

Anm. 

Hallstahammar 500 610 12 600 000 DS DS DS DS DS   

Hedemora ET 369 13 151 864 3 208 200 4 100 267 3 018 660 809 800 532 085   

Håbo 356 393 21 876 000 4 017 000 7 138 000 8 669 125 1 489 863 241 012 Avser 2015, inkl. påsar 

Knivsta 498 525 7 898 864 250 000 1 981 000 3 305 935 1 060 000 297 638   

Kristinehamn 415 420 DS 4 005 900 11 389 400 20 680 400 2 176 082 DS   

Leksand ET 329 17 634 381 3 552 097 4 986 961 4 891 782 1 010 062 919 816   

Mora ET 574 18 012 685 3 801 600 3 811 700 4 183 858 1 319 700 950 127   

Salem ET 350 12 466 248 1 090 305 1 956 994 4 170 614 1 388 814 105 154   

Skurup 515 680 12 587 000 500 000 2 420 000 6 831 930 1 559 478 307 378   

Tjörn DS DS 23 344 000 DS 7 550 000 13 445 000 DS DS   

Median, utom Håbo 499 473        
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Kostnader - nyckeltal, kr/person 

Kommun Totala 
kostnader 
hushållsavfall, 
exkl slam 
(kr/person 
(exkl moms)) 

Grundkostnad 
Administration 
hushållsavfall 
exkl slam o.d. 
(kr/person 
(exkl moms)) 

ÅVC anläggning 
(kr/person 
(exkl moms)) 

Insamling 
mat- och 
restavfall 
(kr/person 
(exkl 
moms)) 

Förbränning 
av restavfall 
inkl fjärr-
transport 
(kr/person 
(exkl moms)) 

Biologisk 
behandling 
av matavfall 
inkl fjärr-
transport 
(kr/person 
(exkl 
moms)) 

Insamling 
och 
behandling 
mat- och 
restavfall 
(kr/person 
(exkl moms)) 

Anm. 

Hallstahammar 808 DS DS DS DS DS DS   

Hedemora 872 213 272 200 54 35 289   

Håbo 1 092 201 356 433 74 12 519 Avser 2015, inkl. påsar 

Knivsta 490 16 123 205 66 18 290   

Kristinehamn DS 166 472 858 90 DS 948   

Leksand 1 156 233 327 321 66 60 447   

Mora 900 190 191 209 66 47 323   

Salem 772 68 121 258 86 7 351   

Skurup 830 33 160 450 103 20 574   

Tjörn 1 542 DS 499 888 DS DS 888   

Median, utom Håbo 851 166 231 290 66 28 399  
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Avfallsavgifter – vanligaste avgift 

Kommun K1: 
Grundavgift 
en- och 
tvåfamiljs-
hus (kr (inkl 
moms)) 

K2: 
Hämtnings-
avgift en- 
och 
tvåfamiljs-
hus (kr (inkl 
moms)) 

K4: Annan 
avgift en- 
och 
tvåfamiljs-
hus  
(kr (inkl 
moms)) 

K5: 
Grundavgift 
lägenhet 
(kr (inkl 
moms)) 

K6: 
Hämtnings-
avgift 
lägenhet  
(kr (inkl 
moms)) 

K8: Annan 
avgift 
lägenhet 
(kr (inkl 
moms)) 

K14: Avgift 
"Nils 
Holgersson 
fastighet" 
(kr/m2 (inkl 
moms)) 

Vanligaste 
avgift en- 
och 
tvåfamiljs-
hus (kr/år) 

Vanligaste 
avgift 
lägenhet i 
flerbostads-
hus (kr/år) 

Anm. 

Hallstahammar 1 065 1 542 ET 852 425 ET 17 2 607 1 277   

Hedemora 640 ET 1 353 370 ET 830 24 1 993 1 200   

Håbo 1 861 1 256 ET 1 060 1 100 ET 25 3 117 2 160   

Knivsta 1 060 1 280 ET 613 813 ET 19 2 340 1 426   

Kristinehamn 1 450 1 456 ET 400 668 ET 18 2 906 1 068   

Leksand 1 200 1 166 ET 840 811 ET 25 2 366 1 651   

Mora 1 180 1 142 ET 767 334 ET 24 2 322 1 101   

Salem 775 886 ET 432 494 ET 13 1 661 926   

Skurup ET 1 396 1 138 ET ET 1 132 17 2 534 1 132 vikttaxa 

Tjörn 1 071 1 138 ET 616 996 ET 23 2 209 1 612   

Median, utom Håbo 1 068 1 223 1 246 615 668 981 19 2 340 1 200  
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Förord 
I februari 2016 fick Miljö & Avfallsbyrån i uppdrag av Kommunstyrelsens 

förvaltning i Håbo kommun att genomföra en totalöversyn av 

avfallsverksamheten i Håbo kommun enligt Kommunstyrelsens beslut 2015, 

§213. Föreliggande rapport är resultatet av genomfört projekt. 

Håbo kommuns avfallschef Anna Darpe har svarat på frågor om 

verksamheten och bidragit med grundläggande faktaunderlag till 

utredningen. 

Projektledare för utredningen har varit Jörgen Leander, 

Miljö & Avfallsbyrån. Eleonor Zeidlitz och Marie Rytterstedt vid 

Miljö & Avfallsbyrån har också bistått projektet. 

Härutöver har även andra personer på Håbo kommun bidragit med 

värdefulla uppgifter och perspektiv, exempelvis handläggare vid 

avfallsenheten, personal vid kontaktcenter samt personal vid 

återvinningscentralen som beretts möjlighet att lämna synpunkter vid 

intervjuer. 

 

Västerås 18 april 2016 

 

 

 

Jörgen Leander 

Projektledare 

Miljö & Avfallsbyrån 
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Sammanfattning 
Föreliggande rapport är resultatet av en översyn av avfallsverksamheten i 

Håbo kommun enligt Kommunstyrelsens beslut 2015, §213. Utredningen 

innefattar bl.a. genomgång av ekonomiska och andra underlag om 

avfallsverksamheten, intervjuer med nyckelpersoner hos Håbo kommun, 

platsbesök på återvinningscentralen i Västerskog samt jämförelse med andra 

kommuner. Utredningen belyser nuläget inom avfallsverksamheten och ger 

förslag till åtgärder. 

I rapporten konstateras att det under senare år har genomförts ett flertal 

såväl organisatoriska som andra förändringar, som syftar till bl.a. förbättrad 

insamlingsservice och sortering. Den mest genomgripande förändringen av 

avfallshanteringen i Håbo kommun är införande av insamlingssystem för 

matavfall. Kommunen står också inför flera nya utmaningar till följd av 

nationella mål, kommunens nyligen beslutade avfallsplan och eventuellt 

förestående kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och returpapper 

enligt regeringens pågående utredning. 

I rapporten görs en jämförelse med ett urval kommuner som har ungefär 

samma storlek och typ av avfallshantering som Håbo kommun. Jämförelsen 

visar att avfallshanteringen i Håbo kommun generellt erbjuder en hög 

insamlingsservice, genom exempelvis insamling av matavfall i separat kärl 

och en återvinningscentral med hög standard och generösa öppettider för 

sorterat grovavfall från både hushåll och företag. Avfallsenheten har också 

personella resurser som möjliggör utveckling av verksamheten och en bra 

kvalitet i de tjänster som erbjuds. Jämförelsen visar samtidigt att den totala 

mängden mat- och restavfall och grovavfall per invånare i Håbo är hög och att 

det finns potential att förbättra utsorteringen av matavfall, förpackningar och 

returpapper. 

Det konstateras också att kostnaderna för avfallshanteringen i Håbo kommun 

är höga och att avfallstaxan överstiger genomsnittet för övriga kommuner i 

storleksklassen. Förhållanden inom avfallsverksamheten som 

uppmärksammats och som bidrar till höga kostnader och hög avfallstaxa är: 

 Relativt stor personalstyrka för administration, kundtjänst, planering etc. 

 Höga tömningspriser. 

 Tätare tömning av matavfall från en- och tvåbostadshus på sommaren. 

 Relativt stora mängder mat- och restavfall och grovavfall. 

 Återvinningscentral med hög standard, fria besök för hushåll, 

generösa öppettider och relativt stor personalstyrka. 
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 Relativt höga kostnader per ton för omhändertagande av avfall från 

återvinningscentral. 

 Mobil återvinningscentral, som komplement till den stationära. 

 Mycket företagsbesök på återvinningscentralen där passerkort för 

hushåll med fria besök används, vilket leder till för små intäkter från 

företag. 

I rapporten lämnas förslag till åtgärder i tre steg, där åtgärderna i Steg 1 är 

högst prioriterade. Åtgärderna i Steg 2 kan genomföras delvis parallellt med 

åtgärderna i Steg 1. I korthet föreslås följande åtgärder:  

Steg 1: Genomför nya upphandlingar för att säkerställa att avtal som tecknas 

innebär rätt pris och kvalitet och se över avfallstaxan så att den enbart 

finansierar avfallsenhetens verksamhet och utvecklas i rätt riktning avseende 

miljöstyrning och avgiftsuttag. 

Steg 2: Genomför förändringar och aktiviteter inom avfallsverksamheten 

med syfte att bidra till ökad kostnadseffektivitet, rätt kvalitet och servicenivå 

och förbättrat insamlingsresultat. Exempel på åtgärder i Steg 2 är: 

 Hämtning av matavfall varannan vecka året runt. 

 Distribution av matavfallspåsar till varje fastighet. 

 Begränsning av öppettiderna på ÅVC vintertid. 

 Utredning om och eventuellt införande av fastighetsnära insamling av 

förpackningar och returpapper. 

Steg 3: Gör uppföljning av genomförda åtgärder avseende exempelvis 

insamlingsresultat, kundnöjdhet och ekonomi samt en översyn av 

arbetsbelastning och behov av personella administrativa resurser på 

avfallsenheten. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 
Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att göra en totalöversyn 

av avfallsverksamheten för att ta reda på vad invånarna får för den avgift de 

betalar. Syftet är att utreda om något kan göras annorlunda eller mer 

kostnadseffektivt i förhållande till den kvalitet och service som invånarna får. 

1.2 Förutsättningar och avgränsningar 
Utredningen omfattar ekonomi och kvalitet i alla delar av 

avfallsverksamheten såsom insamling, behandling av avfall, service till 

invånarna och återvinningscentralerna. Alla avfallsslag omfattas med 

undantag för slam och fett från fettavskiljare. 

1.3 Metod 
Översynen av avfallsverksamheten har innefattat följande nyckelmoment: 

 genomgång av underlag såsom avtal, förfrågningsunderlag, 

avfallsplan, föreskrifter, taxa, budget, årsredovisning, ekonomiskt 

utfall, statistik angående insamlade mängder, resultat från kundenkät 

och antal besök på stationär och mobil återvinningscentral. 

 intervjuer med handläggare på avfallsenheten, personal på 

kontaktcenter och på återvinningscentralen. 

 platsbesök på återvinningscentralen i Västerskog. 

 jämförelse avseende statistik för avfallsmängder, servicenivå, 

kundnöjdhet och kostnader med kommuner av liknande storlek och 

insamlingssystem. 
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2 Avfallsverksamheten inom Håbo kommun 
I det följande beskrivs översiktligt Håbo kommun och avfallsverksamhetens 

olika delar och uppgifter. 

I kommunen finns totalt ca 20 300 invånare, fördelat på ca 6 200 hushåll i 

villa och ca 2 200 i lägenhet. Ca 75 % av invånarna bor i centralorten Bålsta. 

Kommunen växer med några hundratal invånare per år. 

Avfallsverksamheten finansieras med avgifter enligt 27 kap. i miljöbalken. 

Ansvarsområdet innefattar insamling, transport och behandling av 

hushållsavfall och liknande avfall som uppstår inom Håbo kommun samt 

därtill hörande administration, planering och information.  

Avfallsenheten ansvarar inte för att samla in och ta hand om avfallsslag som 

omfattas av producentansvar. För dessa avfallsslag har enheten ändå ansvar 

för avfallsplanering, samråd och information. Avfallsenheten är en del av 

Kommunstyrelsens förvaltning. Insamling och behandling av mat- och 

restavfall utförs av upphandlade entreprenörer. Insamling av grovavfall sker 

vid en stationär och en mobil återvinningscentral. Den stationära 

återvinningscentralen drivs i egen regi medan det vid den mobila finns 

personal både från entreprenören och beställaren. 

I kommunen samlas det in ca 615 kg avfall per person, vilket ligger över 

riksgenomsnittet på 466 kg per person. Detta förklaras främst av att 

mängden grovavfall är hög (närmare 300 kg per person). Mängden 

förpackningar och returpapper (66 kg/person) ligger strax under 

riksgenomsnittet. 

2.1 Administration 
Planering, utredningar, information, fakturering och annan administration 

utförs av avfallsenheten. Förutom enhetschef för avfall finns inom 

avfallsenheten tre heltidstjänster. Härutöver har enheten även tillgång till en 

förvaltningsgemensam kommunikatör, motsvarande 0,25 heltidstjänst. 

Kundtjänst sköts i huvudsak av Kommunstyrelseförvaltningens 

gemensamma kontaktcenter, som är tillgängligt både via telefon och 

kommunens hemsida. Renhållningstaxan finansierar motsvarande 0,5 

heltidstjänster på kontaktcenter. 

Inom avfallsenheten har arbetsuppgifterna delats upp i olika 

ansvarsområden men vid behov kan medarbetarna täcka upp för varandra. 

Även vid arbetsuppgifter som hela enheten behöver vara engagerad i finns 

alltid en utsedd person som har huvudansvaret. 
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Tjänsterna inom enheten är uppdelade enligt följande: 

 Ledning, samordning och strategiska frågor (enhetschef). 

Enhetschefen arbetar med ekonomi och budget, verksamhetsanalys 

och omvärldsbevakning, statistikrapportering, schemaplanering, 

personalfrågor och arbetsmiljöfrågor. Härutöver medverkar 

enhetschefen i olika strategiska grupper tillsammans med andra 

interna aktörer där det finns ett generellt fokus på utveckling av 

samhället. Det handlar främst om fysisk planering såsom arbete med 

översiktsplan och planering för den inflyttning som sker till 

kommunen.  

 Kontakter med entreprenörer och fastighetsägare. Exempel på 

arbetsuppgifter är kontakt med insamlingsentreprenör, framtagande 

av körlistor och statistik, avvikelsehantering och åtgärder gentemot 

kund samt arbete med besvärliga hämtställen i samverkan med 

entreprenören. Tjänsten innefattar även att vara ”backoffice” till 

kontaktcenter, vilket innebär att ta emot synpunkter och besvara 

svårare kundfrågor. Även handläggning av undantag ingår liksom 

arbete med fakturering gällande VA och avfall sex gånger per år. 

Införandet av digital tömningsregistrering har införts inom tjänsten. 

 Återvinningscentral. I tjänsten ingår huvudansvar för 

återvinningscentralen (ÅVC), medverkan i personalärenden, ansvar för 

avtal för transport och behandling av avfall samt kontering av fakturor. 

Upphandlingar har genomförts inom tjänsten men framöver kan 

upphandling även ligga på andra tjänster. 

 Projekt. Tjänsten handlar om olika projekt. Exempel på större projekt 

som genomförts under senare år är införande av matavfallsinsamling 

(fram till slutet av 2014) och framtagande av en ny avfallsplan. 

Framtagande av informationsmaterial görs av olika personer inom enheten, 

beroende på inriktning. Kommunikatören bistår med att granska texter, 

uppdatera hemsidan samt sammanställa statistik till bland annat hemsidan. 

Kontaktcenter tar emot samtal från kunder, beställer extrahämtning, skapar 

ordrar, handlägger ägarbyten och adressändringar samt besvarar frågor om 

ÅVC angående exempelvis sortering och företagskort. 90% av de 

avfallsrelaterade frågor som kommer till kontaktcenter handläggs där fullt 

ut, medan avfallsenheten involveras i övriga fall. 

Flera förändringar har skett de senaste åren som påverkat 

avfallsverksamhetens administration. 2012 togs driften av ÅVC över i egen 

regi och tre personer anställdes för att bemanna centralen. 2012 utökades 

avfallsverksamhetens administration med en heltidstjänst för arbete med 

projekt med undantag för år 2014 då tjänsten omfattade 50%. 2014 startades 

kommunens kontaktcenter. Av de två personer som tidigare arbetat i den 
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gemensamma kundtjänsten med Upplands-Bro och Håbo anställdes en på 

VA- och en på avfallsenheten. E-tjänster har också införts och bidragit till ett 

effektivare arbetssätt och ökad tillgänglighet. 

I januari 2015 ombildades den tidigare Miljö- och teknikförvaltningen till en 

avdelning inom Kommunstyrelseförvaltningen med flera enheter, däribland 

avfallenheten. Enhetschefens tjänst utökades från 50% till 100% inom 

avfallsenheten. 

2.2 Insamling och behandling 
Insamlingen av mat- och restavfall sker i plastkärl med traditionella en- och 

tvåfackade insamlingsfordon. Insamlingen utförs av upphandlad 

entreprenör. Nuvarande avtal gäller t.o.m. 2017-10-15. 

Hämtning sker vanligen från varje fastighet men i några särskilt trånga 

områden där det är svårt att ta sig fram eller vända med insamlingsfordon sker 

hämtning från gemensam uppställningsplats enligt överenskommelse med 

fastighetsägarna. Sammanlagt handlar det om ca 500 hushåll, med gångavstånd 

i de flesta fall som längst ca 50 meter och i några fall som längst ca 100 meter till 

gemensam uppställningsplats. 

 

Figur 1 Insamling av matavfall och restavfall med tvåfacksbil i Håbo. 

Matavfall samlas in i papperspåsar och separat kärl. Påsar för matavfall 

hämtas av hushållen vid t.ex. återvinningscentral eller kommunhuset.  

Sedan utgången av 2014 är insamlingssystemet för matavfall i stort sett fullt 

utbyggt, endast några flerbostadshus och verksamheter återstår. 2015 

samlades 777 ton matavfall in, vilket motsvarar 1,8 kg/hushåll och vecka. 

Detta är lågt i jämförelse med Avfall Sveriges nationella nyckeltal (villa 3,2 

och lägenhet 1,5 kg/hushåll och vecka). Insamlingsgraden för matavfall 

beräknades till ca 40 % för 2014 men ökade till 53 % 2015, som var det första 

året med i stort sett fullt utbyggd matavfallsinsamling. 
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För en- och tvåbostadshus används kärl med volym 190 liter för restavfall 

och 140 liter för matavfall. Kärlen för restavfall töms varannan vecka. Kärlen 

för matavfall töms varje vecka under sommaren och varannan vecka under 

resten av året. Detta motsvarar 26 tömningar av restavfallskärlen och 31 

tömningar av matavfallskärlen per år. 

För flerbostadshus används kärl med volym 660 liter för restavfall och 140 

liter för matavfall. Kärlen töms en gång i veckan, d.v.s. 52 gånger per år av 

respektive fraktion. 

Behandlingen av restavfallet sker genom förbränning i anläggning som 

kommunen har avtal med. Matavfallet rötas tillsammans med avloppsslam i 

Himmerfjärdsverket, enligt avtalet med insamlingsentreprenören. 

2.3 Återvinningscentral 
I kommunen finns en stationär återvinningscentral för sorterat grovavfall 

och farligt avfall. Återvinningscentralen är placerad i Västerskog i Bålsta 

tätort. Anläggningen bemannas sedan några år tillbaka med kommunens 

egen personal. Tidigare nyttjades en återvinningscentral som ägdes och drevs 

av entreprenör. 

Transport och behandling av mottaget avfall handlas upp. Nuvarande avtal 

gäller t.o.m. 2017-10-15. 

 

Figur 2 Håbo kommuns återvinningscentral i Västerskog. 

Som komplement till den stationära återvinningscentralen finns en mobil 

återvinningscentral som ställs upp sex gånger om året i Skokloster. Den mobila 

återvinningscentralen är upphandlad. Både personal från entreprenören och 

kommunen finns på plats vid de tillfällen anläggningen är öppen. 

Ett nätverk har bildats tillsammans med Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro 

kommuner för att utbyta erfarenheter och genomföra gemensamma projekt 

avseende återvinningscentraler. Det första gemensamma projektet gäller 
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utvecklingsmöjligheter på återvinningscentralerna och möjligheter till 

samordnade transporter av avfall till behandling och återvinning. 

Mottagna mängder och sortering 
Vid återvinningscentralerna togs 2015 emot ca 6 000 ton grovavfall, varav 

nästan hela mängden återvanns på olika sätt. Ca 27 % materialåtervanns, 

ca 62 % energiåtervanns och närmare 10 % komposterades. Mindre än 1 % 

deponerades. Fördelningen mellan olika återvinnings- och 

behandlingsmetoder ligger ungefär på riksgenomsnitt. 

Den låga andelen deponirest är delvis ett resultat av personalens 

ansträngningar att få kunderna att sortera rätt. Fraktionen benämns numera 

”isolering”, eftersom alla andra typer av avfall som tidigare riskerade att 

sorteras som deponirest utgörs av avfall som kan sorteras ut för olika former 

av återvinning. På motsvarande sätt försöker personalen få kunderna att 

sortera ut avfall som kan återanvändas eller materialåtervinnas istället för att 

lämna dessa fraktioner i containern för brännbart avfall. 

Vid återvinningscentralen samlas även farligt avfall och elavfall in. 2015 togs 

419 ton elavfall och 95 ton övrigt farligt avfall emot på anläggningen, vilket 

för elavfall utslaget per invånare är högre än riksgenomsnittet och för övrigt 

farligt avfall något lägre än riksgenomsnittet. 

Sorteringsmöjligheterna på återvinningscentralen har förbättrats på senare tid. 

Utöver de traditionella fraktionerna av grovavfall sorteras numera även textil, 

planglas, pall och pallkragar ut för återanvändning och materialåtervinning. 

På anläggningen finns en bytesbod som uppmuntrar till återanvändning. I 

bytesboden får invånarna lämna in saker som kan återanvändas och ta med 

sig motsvarande antal saker (max fem stycken). Anläggningens bytesbod är 

ett populärt inslag på återvinningscentralen. 

Utformning och standard 
Utformningen av anläggningen i Västerskog är modern med containrar 

placerade vid ramp för att underlätta avlämning av avfall. Personal- och 

förrådsbyggnader på anläggningen håller en hög standard.  
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Figur 3 Personalbyggnad vid Håbo kommuns återvinningscentral i Västerskog. 

Anläggningen är utformad för att i möjligaste mån hålla tung trafik och 

arbetsmaskiner skilda från personbilstrafik. Anläggningen är välskött och ger 

generellt ett bra intryck. 

På anläggningen finns ett bomsystem som ger kunder med kort tillträde och 

registrerar varje besök. 

 

Figur 4 Bomsystem vid Håbo kommuns återvinningscentral i Västerskog. 

 

Besöksfrekvens 
Hushåll som betalar avfallsavgift i Håbo kommun har via sitt kort tillgång till 

anläggningen utan begränsningar (s.k. ”fria besök”). Företag betalar per besök. 

Företag får det första kortet avgiftsfritt och betalar för eventuella tillkommande kort. 

Besöksfrekvensen vid återvinningscentralen i Västerskog är hög och ökande. 

Anläggningen hade 2015 ca 100 000 besök, eller ca 5 besök per invånare. 
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Ca 1 % av besöken avser kunder som är registrerade som företag. 

Personalens bedömning är att 5-10% i praktiken är företagsbesök. 274 

företag har ÅVC-kort av de mer än 1 900 registrerade företag (inkl enskilda 

firmor) som finns i kommunen. 

Öppettider 
Öppettiderna vid återvinningscentralen i Västerskog är generösa. 

Anläggningen har öppet varje dag i veckan året om, med undantag för 

nationella helgdagar, och håller samma öppettider hela året. Anläggningen 

har öppet 54 timmar/vecka, inklusive några dagar med kvällsöppet. 

Den mobila återvinningscentralen finns uppställd i Skokloster sex gånger om 

året kl 16-20. 

Bemanning 
Bemanningen vid återvinningscentralen, inklusive egen personal vid den 

mobila centralen, motsvarar 3,9 heltidstjänster. Personalen vid 

återvinningscentralen i Västerskog är aktiv, kunnig och engagerad, vilket 

bidrar till en god ordning på anläggningen och en väl fungerande sortering. 

2.4 Övrig insamling 
Utöver insamling av mat- och restavfall samt återvinningscentralen 

tillhandahåller avfallsenheten även fastighetsnära insamling av elavfall 

kampanjvis två gånger per år. 
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3 Avfallsverksamhetens ekonomi 
Nedan beskrivs och analyseras ekonomin inom avfallsverksamhetens olika 

delar och vilken betydelse dessa har för kostnader och avgifter. 

2015 omsatte avfallsverksamheten 23,138 Mkr, exkl slam. Mindre 

investeringar gjordes i återvinningscentralen på ca 0,1 Mkr. Ett större inköp 

av kärl gjordes för 1,7 Mkr. Resultatet för 2015 blev -0,658 Mkr, vilket var ett 

planerat underskott i syfte att minska verksamhetens ackumulerade 

överskott som efter 2015 uppgår till 1,975 Mkr. Budgeten för 2016 är i balans. 

3.1 Kostnader 
Nedan presenteras översiktligt budgeterade kostnader för Håbo kommuns 

avfallshantering 2016. Kostnaderna för hantering av slam på 1 199 kkr tillkommer. 

Tabell 1 Budgeterade kostnader för Håbo kommuns avfallshantering 2016. 

Verksamhet Budgeterad 

kostnad, kkr 

Administration 4 017 

Personal 1 714 

Kontaktcenter 472 

Overheadkostnad 1 355 

Övrigt 477 

Insamling och behandling 10 400 

Insamling 7 000 

Förbränning 1 640 

Biologisk behandling 275 

Omlastning, transport 625 

Kärlinköp/-hantering 324 

Matavfallspåsar 536 

Återvinningscentral 7 138 

Personal 2 056 

Transport och behandling 2 960 

Räntor och avskrivningar 1 444 

Övrigt 678 

Övrig insamling 320 

Elavfallskampanjer 320 

Summa 21 876 
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Figur 5 Fördelning av avfallsverksamhetens kostnader enligt budget 2016. 

 
3.1.1 Administration 
Administration utgör ca 18 % av avfallsverksamhetens kostnader. 

Administrationskostnaderna inkluderar kostnader för personal (enhetschef, 

3 heltidstjänster och 25 % av förvaltningsgemensam kommunikatör), 

avfallsverksamhetens del av kontaktcenter (inkl. 50% av en heltidstjänst), 

avfallsverksamhetens del av förvaltningsövergripande overheadkostnader 

samt övriga administrativa kostnader såsom IT, telefoner, kontorsmaterial, 

trycksaker och lokaler. 

3.1.2 Insamling och behandling 
Kostnaderna för insamling och behandling av mat- och restavfall utgör 

ca 48 % av avfallsverksamhetens kostnader och avser ersättning till 

insamlingsentreprenör, transportör av restavfall och 

förbränningsanläggning. Ersättningen till insamlingsentreprenören 

inkluderar tömning av kärl, omlastning, transport, biologisk behandling av 

matavfall, matavfallspåsar och hantering av kärl (inköp, lagerhållning, 

montering, taggning, distribution). Transport av restavfall till förbränning 

och förbränning av restavfall är upphandlat separat och ingår inte i 

insamlingsupphandlingen. 

Av kostnaderna utgör ca 7 Mkr (32 % av avfallsverksamhetens kostnader) 

insamlingskostnader och ca 2,5 Mkr (12 %) kostnader för omlastning, 

transport, förbränning och biologisk behandling. 

En mindre del av avfallsverksamhetens kostnader utgörs av kärl- och 

påskostnader. Kostnaderna för matavfallspåsar uppgår till ca 0,5 Mkr, vid 

nuvarande pris på 0,79 kr/påse. Påskostnaderna inkluderar distribution av 

påsar till varje fastighet, vilket dock efter överenskommelse med kommunen 
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inte sker i praktiken. Istället levereras påsar till återvinningscentralen för 

avhämtning. Kostnaderna för inköp och hantering av kärl uppgår till 

ca 0,3 Mkr/år. 

3.1.3 Återvinningscentral 
Kostnaderna för återvinningscentral utgör ca 33 % av avfallsverksamhetens 

kostnader. Kostnaderna inkluderar personal (3,9 heltidstjänster och 

timanställda), transport och behandling av sorterat avfall, räntor, 

avskrivningar samt övriga kostnader såsom maskiner, förbrukningsmaterial 

och arbetskläder för både den stationära och den mobila 

återvinningscentralen. 

3.1.4 Övrig insamling 
Kostnaderna för övrig insamling utgör ca 1,5 % av avfallsverksamhetens 

kostnader. Övrig insamling avser fastighetsnära insamling av elavfall 2 ggr/år. 

3.2 Intäkter 

3.2.1 Avfallsavgifter 
Avfallstaxan består av grundavgift och hämtningsavgift samt avgifter för 

olika tilläggstjänster. Grundavgiften är specifik för kundgrupperna villa, 

lägenhet, fritidshus och verksamhet. Grundavgifterna är för villa 1 861 kr/år, 

lägenhet 1 060 kr/år, fritidshus 1 084 kr/år och verksamhet 925 kr/år 

inklusive moms. Villor och fritidshus som hemkomposterar matavfall kan få 

reducerad grundavgift med 300 kr/år inklusive moms för villa och 150 kr/år 

inklusive moms för fritidshus. 

Den vanligaste totala avfallsavgiften (inklusive grundavgift) för villa i Håbo 

kommun ligger på 3 117 kr/år och för en lägenhet i genomsnitt på ca 2 160 kr/år 

inklusive moms. I avgiften ingår matavfallsinsamling för samtliga fastigheter. 

Grundavgiften ska täcka avfallsverksamhetens kostnader för administration, 

återvinningscentral och andra tjänster som är tillgängliga för hushåll och 

verksamheter utan särskild avgift. Hämtningsavgiften ska täcka kostnader 

för insamling och behandling av mat- och restavfall. Under åren 2009-2013 

förändrades inte avfallstaxan. Efter 2013 har taxan indexuppräknats årligen. 

Utöver avfallstaxan som finansierar hanteringen av avfall som omfattas av 

kommunalt renhållningsansvar räknar kommunen med intäkter på ca 0,2 Mkr från 

företag och kommunala verksamheter som lämnar avfall på återvinningscentralen. 

Budgeterade intäkter från avfallstaxan och avgifter från företag som lämnar 

avfall på ÅVC för 2016 uppgår till sammanlagt 21,876 Mkr, varav drygt 

11 Mkr från grundavgifter. 

3.2.2 Övriga intäkter 
Avfallsenheten budgeterar inte för några andra intäkter än avgifter enligt 

avfallstaxan samt företagsbesök på återvinningscentral. 
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4 Nyckeltal och jämförelse med andra kommuner 
I följande kapitel beskrivs nyckeltal för servicenivå, kostnader, avgifter och 

vad som uppnås inom avfallsverksamheten i Håbo kommun i form av 

exempelvis insamlade mängder och kundnöjdhet. 

En jämförelse görs också med andra kommuner. För att jämförelsen ska bli 

så relevant som möjligt görs jämförelsen med kommuner med sådana 

förutsättningar gemensamt med Håbo kommun som kan vara av särskild 

betydelse för avfallshanteringen och dess kostnader. Därför har kommuner 

valts som liknar Håbo avseende invånarantal (15 000-20 000 invånare), 

befolkningsutveckling (stabil eller något ökande), fördelning mellan en- och 

tvåbostadshus resp. flerbostadshus (minst 50 % en- och tvåbostadshus) samt 

liknande avfallshanteringssystem (insamling av matavfall i separat kärl och 

en stationär återvinningscentral). Även andra faktorer såsom exempelvis 

befolkningstäthet, förekomst av fritidsboende, om insamlingen sker i egen 

regi eller på entreprenad, regional samverkan m.m. kan vara av betydelse för 

avfallshanteringskostnaderna men dessa faktorer har inte utgjort grund för 

urvalet av kommuner för jämförelsen utan endast noterats som underlag för 

analysen. Statistik och nyckeltal har hämtats från Avfall Sveriges 

statistikverktyg Avfall Web och avser 2014, om ej annat anges. 

Tabell 2 Uppgifter om kommuner i storleksklass 15 000-25 000 invånare med 
insamling av matavfall i separat kärl samt en återvinningscentral. 
Källa: Avfall Web 2014. 

 Hallsta-
hammar 

Hede-
mora 

Knivsta Kristine-
hamn 

Leksand Mora Salem Skurup Tjörn Håbo 

Antal invånare 
(st) 

15 596 15 085 16 105 24 114 15 252 20 006 16 140 15 167 15 135 20 034 

Folkökning 
2015 (st) 

49 150 764 156 74 95 286 -18 138 245 

Landareal 
(km2) 

180 929 295 1384 1412 3112 71 511 846 186 

Befolknings-
täthet 
(inv/km2) 

86,5 16,2 54,6 17,4 10,8 6,4 227,0 29,7 17,9 107,4 

Antal hushåll 
(st) 

7 413 7 888 5 864 11 726 6 935 9 934 6 255 6 443 6 277 7 877 

Andel hushåll i 
en- och två-
familjshus (%) 

51 58 72 51 76 69 58 78 89 72 

Antal 
fritidshus (st) 

141 1487 535 1 748 3 383 4 190 51 393 3 846 894 

Avfalls-
organisation 

Egen för-
valtning 

Eget 
bolag 

Egen för-
valtning 

Egen för-
valtning 

Samägt 
bolag 

Samägt 
bolag 

Samägt 
bolag 

Egen för-
valtning 

Egen för-
valtning 

Egen för-
valtning 

Utförarform 
för insamling 

Entrepre-
nad 

Entrepre-
nad 

Entrepre-
nad 

Egen 
regi 

Entrepre-
nad 

Entrepre-
nad 

Egen 
regi 

Entrepre
nad 

Entrepr
enad 

Entrepre-
nad 
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4.1 Servicenivå vid insamling 
De flesta jämförelsekommunerna använder samma typer av behållare. För 

en- och tvåbostadshus är kärl med volym 190 liter för restavfall och 140 liter 

för matavfall den vanligaste behållartypen. För flerbostadshus är det i de 

flesta kommunerna vanligast med kärl med volym 660 liter för restavfall och 

140 liter för matavfall. 

Hämtningsfrekvenserna varierar mellan kommunerna. I de flesta av 

kommunerna är det vanligast med hämtning 26 ggr/år från villor och 

52 ggr/år från lägenheter medan det i en del kommuner är vanligast med 

hämtning av restavfall 13 ggr/år från villor. 

Beträffande behållare och hämtningsfrekvens är Håbo närmast jämförbar med 

Knivsta, Salem och Kristinehamn. Håbo hämtar dock varje vecka på sommaren 

från villor. Detta innebär att hämtning sker 31 ggr/år från villor, vilket är mer än 

de flesta andra kommuner där hämtning sker 26 ggr/år från villor. Hämtning 

varje vecka på sommaren sker i två av jämförelsekommunerna. 

4.2 Servicenivå vid återvinningscentral 
Samtliga av jämförelsekommunerna har fria besök för hushåll på ÅVC. 

Öppettiderna ligger i genomsnitt (median) hos kommunerna i storleksklassen 

(utom Håbo) på ca 40 timmar/vecka. Håbo som har öppet 54 timmar/vecka 

har därmed mer generösa öppettider än genomsnittet. Antalet öppettimmar på 

ÅVC hos jämförelsekommunerna varierar mellan 22 timmar/vecka för den 

som har minst öppet till 56 timmar/vecka för den kommun som har mest 

öppet. Håbo är även en av de kommuner som har en mobil ÅVC. 

Håbo har även högre bemanning på ÅVC än genomsnittet för övriga 

kommuner i gruppen. Håbo har 3,9 heltidstjänster sysselsatta i 

återvinningscentralsverksamheten jämfört med genomsnittet (median) 3 

heltidstjänster för övriga jämförelsekommuner. 

Besöksfrekvensen på ÅVC i Håbo 2014 var 93 000 besök1, jämfört med 

genomsnittet (median) 63 000 besök för övriga jämförelsekommuner. En 

bidragande orsak till den höga besöksfrekvensen på återvinningscentralen i 

Håbo kan vara att det är enkelt att lämna förpackningar och returpapper i 

öppna containrar på anläggningen istället för i FTI:s containrar med små 

inkasthål. Även den s.k. bytesboden bidrar enligt personalen till den höga 

besöksfrekvensen. 

4.3 Insamlade mängder 
Genomsnittet för summan av insamlad mängd matavfall och restavfall 

respektive grovavfall i storleksklassen överstiger riksgenomsnittet på 228 kg 

matavfall och restavfall respektive 189 kg grovavfall per person. 

                                                        
1 Ca 100 000 besök 2015. 
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Håbos mängder mat- och restavfall och grovavfall ligger över genomsnittet 

bland jämförelsekommunerna. Det kan noteras att fastighetsnära insamling 

av förpackningar och returpapper förekommer i mycket liten omfattning i 

Håbo, vilket kan vara en bidragande orsak till den totala mängden insamlat 

mat- och restavfall i Håbo. Vid införande av matavfallsinsamling ökade 

insamlingen av förpackningar och returpapper. Mängden insamlade 

förpackningar och returpapper per invånare (72 kg/invånare och år) ligger 

på riksgenomsnitt men understiger genomsnittet bland 

jämförelsekommunerna (81 kg/invånare och år). Mängden insamlade 

förpackningar och returpapper bland jämförelsekommunerna ligger mellan 

58 och 136 kg/invånare och år. 

Håbo är en av de kommuner som har lägst andel av uppkommet matavfall 

som går till biologisk återvinning. 2014 var andelen 40 % men ökade till 53 % 

2015. Genomsnittet (median) bland jämförelsekommunerna ligger på 70 %. 

Andel insamlat matavfall till biologisk återvinning bland 

jämförelsekommunerna varierar kraftigt och ligger mellan 27 och 92 %. En 

del av förklaringen till den stora variationen kan vara i vilken utsträckning 

insamlingssystemet för matavfall är utbyggt. 

Andel grovavfall som går till återvinning är hög i Håbo (99 %) och ligger över 

genomsnittet (median) bland jämförelsekommunerna (97 %). Andel 

grovavfall som går till återvinning bland jämförelsekommunerna är generellt 

hög och ligger mellan 94 och 100 %. 

Håbo är den kommun i gruppen som samlar in störst mängd elavfall och 

batterier per invånare och är även en av de kommuner i storleksklassen som 

samlar in störst mängd farligt avfall per invånare. 

4.4 Kundnöjdhet 
Kundnöjdheten hos hushållen i Håbo ligger över den genomsnittliga 

(median) kundnöjdheten bland jämförelsekommunerna. Exempelvis är 88 % 

av hushållen i en- och tvåbostadshus nöjda med avfallshanteringen jämfört 

med 84 % för övriga kommuner i gruppen. Kundnöjdheten bland 

jämförelsekommunerna ligger mellan 75 och 90 %. 

Särskilt hög kundnöjdhet i Håbo uppvisar ÅVC:n där 97 % av hushållen 

enligt den senaste kundundersökningen från 2015 är nöjda med besöket och 

90 % är nöjda med tillgängligheten till återvinningscentralen. 

Kundnöjdheten ligger därmed mycket över genomsnittet bland 

jämförelsekommunerna avseende återvinningscentralen. 



Översyn av avfallsverksamheten  
i Håbo kommun 

18 april 2016 

 
 
 

21 (37) 

4.5 Kostnader 
I Tabell 3 redovisas kostnaderna per invånare för administration, 

återvinningscentral och insamling/behandling av mat- och restavfall i Håbo 

jämfört med jämförelsekommunerna. Kostnaderna för administration, 

återvinningscentral och insamling/behandling av mat- och restavfall 

uppvisar stora skillnader mellan jämförelsekommunerna. Skillnaderna kan 

förklaras av exempelvis vilka personella resurser respektive kommun har för 

kundtjänst, planering och utveckling; återvinningscentralens standard och 

servicenivå samt avtalade priser för insamling och behandling. En 

bidragande orsak till skillnader mellan redovisade kostnader i olika 

kommuner kan också vara hur kommunerna väljer att fördela kostnader 

inom avfallsverksamhetens olika delar. 

Tabell 3 Kostnader för administration, ÅVC och insamling/behandling av mat- och 
restavfall. Median, min- och maxvärden enligt Avfall Web 2014. 

 Administration, 

kr/inv och år 

Återvinnings-

central, 

kr/inv och år 

Insamling/behandling 

av mat- och restavfall, 

kr/inv och år 

Håbo 201 356 519 

Jämförelse-

kommunerna 

Median 

Min 

Max 

 

 

166 

16 

233 

 

 

231 

123 

499 

 

 

399 

289 

948 

 

Kostnaderna per invånare och år för administration, återvinningscentral och 

insamling/behandling av mat- och restavfall i Håbo överstiger genomsnittet 

(median) för motsvarande kostnader hos jämförelsekommunerna. 

Håbo hör därmed till de kommuner som har högst kostnad per invånare i 

storleksklassen. Bidragande orsaker till de höga kostnaderna för 

avfallshantering i Håbo är: 

 Relativt stor personalstyrka för administration, kundtjänst, planering etc. 

 Höga tömningspriser (t.ex. 14,77 kr/tömning av 140-190 liters kärl, 

vilket bedöms vara några kronor över genomsnittet). Priserna bygger 

på avtal som tecknades vid den senaste upphandlingen inför att 

matavfallsinsamling skulle införas och inkluderar entreprenörens 

medverkan vid införandet. 
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 Tätare tömning av matavfall från en- och tvåbostadshus på 

sommaren (ger 5 tömningar utöver 26 ggr/år). 

 Relativt stora mängder mat- och restavfall och grovavfall. 

 Återvinningscentral med hög standard, fria besök, generösa 

öppettider och relativt stor personalstyrka. 

 Relativt höga kostnader per ton för behandling, återvinning, 

omlastning och transport av avfall från återvinningscentral. 

 Mobil återvinningscentral, som komplement till den stationära. 

Allra högst är kostnaderna i Håbo för ÅVC och insamling som ligger ca 50 % över 

genomsnittet bland övriga kommuner i storleksklassen. Behandlingspriserna för 

rötning och förbränning är dock lägre i Håbo (356 resp. 393 kr/ton) än 

genomsnittet (median) hos jämförelsekommunerna (499 resp. 473 kr/ton). 

Den totala avfallshanteringskostnaden per invånare i Håbo ligger närmare 

30 % över genomsnittskostnaden (median) för övriga kommuner i gruppen. 

4.6 Avgifter 
I Tabell 4 redovisas den vanligaste avfallsavgiften, inklusive grundavgift, för 

villa och lägenhet i Håbo jämfört med jämförelsekommunerna. Avgifterna 

uppvisar stora skillnader mellan jämförelsekommunerna. Skillnaderna kan 

förklaras av exempelvis kommunens kostnader för olika delar av 

verksamheten, hur avfallstaxan är konstruerad och om kommunen har 

möjlighet att delfinansiera avfallsverksamheten med överskott från 

affärsmässig verksamhet. 

Tabell 4 Vanligaste avfallsavgift inklusive moms för villa och lägenhet.  
Median, min- och maxvärden enligt Avfall Web 2014. 

 Villa,  

kr/år 

Lägenhet, 

kr/år 

Håbo 3 117 2 160 

Jämförelse-

kommunerna 

Median 

Min 

Max 

 

 

2 340 

1 661 

3 117 

 

 

1 200 

926 

2 160 
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Håbo är den kommun i storleksklassen som har högst avgift för både villor 

och lägenheter. Håbo är också en av de kommuner som har högst 

grundavgifter i landet. 

I Håbo hämtas restavfall från villor 26 ggr/år. Bland jämförelsekommunerna 

finns kommuner där restavfall från villor hämtas 13 ggr/år. För enbart de 

jämförelsekommuner som har hämtning 26 ggr/år för restavfall från villa 

ligger den vanligaste avgiften på 2 534 kr/år, vilket är något högre än 

riksgenomsnittet men fortfarande betydligt lägre än i Håbo. 

Bidragande orsaker till de höga avfallsavgifterna för vanligaste abonnemang 

hos villor och lägenheter i Håbo är: 

 Höga kostnader för insamling, där avtalade tömningspriser är av stor 

betydelse. 

 Höga kostnader för återvinningscentralen, till följd av bl.a. hög 

standard på anläggningen, stora avfallsmängder och relativt höga 

priser per ton för borttransport och behandling av avfall. 

 Hög servicenivå, där taxan inkluderar exempelvis 

- Fastighetsnära insamling av elavfall två gånger/år 

- Tömning av matavfallskärl från en- och tvåbostadshus varje vecka 

på sommaren 

- Fria besök för hushåll på återvinningscentralen, med generösa 

öppettider 

- Mobil återvinningscentral för Skokloster 

- Ändringar av avfallstjänster (utan avgift) 

 Små intäkter från företagsbesök på återvinningscentralen, till följd av 

att en del företag använder privata passerkort för hushåll med fria 

besök. 
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5 Kommande förändringar och samhälleliga krav 
Nedan görs en översiktlig beskrivning av vilka kommande förändringar och 

samhälleliga krav som kan komma att påverka avfallsverksamheten och dess 

ekonomi. 

5.1 Nationella mål 
EU har beslutat om en så kallad avfallshierarki, eller avfallstrappa, som även 
styr hur avfallet tas omhand i Sverige: 
 

 Minimera. Förebygga att avfall uppstår och därmed minimera 
mängden avfall.  

 Återanvända. Det du inte behöver längre kan någon annan ha nytta 
av.  

 Materialåtervinna. Ett minskat behov av att utvinna nytt råmaterial 
sparar energi och vår natur. 

 Energiutvinna. En stor del av det som inte går att återanvända eller 
kan materialåtervinnas går till förbränning.  

 Deponera. Om inget av alternativen ovan är möjliga är sista utvägen 
att deponera.  

 
Figur 6 Avfallstrappan. 

Källa: www.sopor.nu 
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Något som också påverkar avfallsverksamheten är de nationella 

miljökvalitetsmålen. De som har tydligast koppling till avfallshanteringen är: 

 Begränsad klimatpåverkan 

 Giftfri miljö  

 God bebyggd miljö 

 

För att underlätta möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen har regeringen 

tagit fram 24 etappmål vilka två direkt handlar om avfall: 

 Ökad resurshushållning i byggsektorn  

 Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan  

 

Naturvårdsverket har också tagit fram en nationell avfallsplan som gäller 

mellan 2012-2017 vilken innehåller mål och åtgärder för fem prioriterade 

områden:  

 Avfall i bygg- och anläggningssektorn 

 Hushållens avfall 

 Resurshushållning i livsmedelskedjan 

 Avfallsbehandling 

 Illegal export av avfall till andra länder 

 

Arbetet med att ta fram en ny nationell avfallsplan har påbörjats.  

Naturvårdsverket har också tagit fram ett program för att förebygga 

uppkomsten av avfall. Programmet inspirerar och visar vad olika 

samhällsaktörer, bland annat kommuner, kan göra för att förebygga att avfall 

uppstår. I programmet lyfts matavfall, textil och elavfall fram som särskilt 

viktiga avfallsflöden att minska. 

Håbo kommun har tagit flera viktiga steg i den riktning som pekas ut 

nationellt, bland annat genom införande av matavfallsinsamling. 

Tillsammans med viktig strukturell uppbyggnad i form av exempelvis 

införande av digital tömningsregistrering som en del i kvalitetsarbetet och 

byggande av egen återvinningscentral med drift i egen regi gör det att 

avfallshanteringen i Håbo kommun är väl rustad för framtiden. I Håbo finns 

också en bra grund för fortsatt utveckling och förbättring exempelvis genom 

åtgärder för ökad utsortering av matavfall och förbättrade 

sorteringsmöjligheter på återvinningscentralen.  
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5.2 Lokala mål och åtgärder 
Varje kommun ska enligt Miljöbalken ha en renhållningsordning som består 

av avfallsplan och föreskrifter. I kommunen har nyligen en ny avfallsplan 

antagits. Planen är väl genomarbetad och innehåller tydliga och 

framåtsyftande mål. Målen harmonierar väl med nationella mål och 

avfallshierarkins prioriteringsordning. Planen innehåller dock inga åtgärder, 

vilket betyder att det inte finns en plan för hur målen ska kunna nås.  

En handlingsplan för avfallsverksamheten och för hur målen i avfallsplanen 

ska kunna nås är under framtagande. Några särskilt resurskrävande åtgärder 

som diskuteras är utbyggnad/ombyggnad av återvinningscentralen samt 

flera åtgärder som berör information. 

5.3 Lagstiftning 
Avfallshanteringen är i hög grad reglerad genom EU-förordningar som 

implementerats i svensk lagstiftning. Avfallsförordningen är det mest 

betydelsefulla lagstadgade dokument som styr avfallsverksamheten för  

kommunerna.  

Förändringar i lagstiftning som skett under senare år avser bl.a. 

återvinningsmål för förpackningar och returpapper. Utöver det pågår i 

dagsläget en utredning om insamlingsansvaret för förpackningar och 

returpapper. 

5.3.1 Återvinningsmål 
I förordningarna om producentansvar för förpackningar och returpapper 

finns lagstadgade materialåtervinningsmål. En ny beräkningsgrund för 

materialåtervinning har införts och fr.o.m. 2020 gäller nya högre 

materialåtervinningsmål för förpackningar och returpapper. 

I Håbo kommun ligger den insamlade mängden förpackningar och 

returpapper per invånare på riksgenomsnitt. Samtidigt genereras relativt 

stora mängder restavfall, vilket innebär att andelen förpackningar och 

returpapper till materialåtervinning sannolikt understiger riksgenomsnittet. 

5.3.2 Insamlingsansvar för förpackningar och returpapper 
Producenterna har ansvaret för insamling och återvinning av förpackningar 

och returpapper. Av förordningarna och producentansvar för förpackningar 

och returpapper framgår dock att inte bara producenterna utan även 

kommunen kan samla in förpackningar och returpapper, vilket i praktiken 

också görs i många kommuner i Sverige. Förpackningar och returpapper som 

samlas in ska lämnas till producenterna för återvinning. 

Regeringen genomför en utredning om hur insamlingsansvaret för 

förpackningar och returpapper ska kunna flyttas över från producenterna till 

kommunerna, inklusive exempelvis vilka ändringar av lagstiftningen som 

skulle behövas, vilka krav som ska ställas på insamlingssystemets servicenivå 
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och hur kommunerna ska ersättas ekonomiskt. Ett utkast till rapport från 

utredningsarbetet har nyligen presenterats. Förslag till ändringar i 

förordningar kommer att tas fram. I dagsläget går det inte att säga om 

insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper kommer att flyttas 

över från producenterna till kommunerna eller inte.  

I samband med att insamlingsansvaret utreds har förväntningarna på en 

ökad service och att lättare kunna lämna förpackningar och returpapper 

ökat. I dagsläget finns inget i lagstiftningen som hindrar kommuner från att 

samla in förpackningar och returpapper och många kommuner i landet har 

valt att ordna fastighetsnära insamling för att öka servicen till invånarna och 

därigenom bidra till bättre sortering och återvinning.  

I Håbo kommun lämnar hushållen utsorterade förpackningar och 

returpapper vid återvinningsstationer. Det förekommer fastighetsnära 

insamling i begränsad omfattning för flerbostadshus. Den låga servicenivån, 

som återvinningsstationerna innebär, räcker inte för att uppnå en väl 

fungerande sortering. I många kommuner är fastighetsnära insamling av 

förpackningar och returpapper vanligt för flerbostadshus. Flera kommuner 

har även infört fastighetsnära insamling för villor. Att öka den fastighetsnära 

insamlingen av förpackningar och returpapper i Håbo kan vara ett sätt att 

minska de relativt stora mängderna avfall till förbränning och öka 

materialåtervinningen. 
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6 Diskussion och rekommendationer 
Baserat på översynen av avfallsverksamheten inklusive jämförelsen med 

andra kommuner beskrivs nedan de viktigaste slutsatserna och 

rekommendationer lämnas. Rekommendationerna syftar till att skapa en 

mer kostnadseffektiv verksamhet med bibehållen eller förbättrad kvalitet, 

innefattande exempelvis servicenivå och sorteringsresultat. 

6.1 Avfallsmängder och sortering 
Statistik och erfarenheter visar att villahushåll i genomsnitt genererar mer 

avfall per hushåll än lägenhetshushåll, bl.a. till följd av att det bor fler 

personer per villahushåll och att villahushåll i genomsnitt har en högre 

materiell omsättning p.g.a. av exempelvis skötsel av fastighet och trädgård. 

Villahushållen är också mer benägna att sortera rätt än lägenhetshushåll. 

Det kan konstateras att mängden mat- och restavfall i Håbo kommun och 

som skickas till förbränning är stor och att utsorteringen av matavfall, 

förpackningar och returpapper kan förbättras. Även mängden avfall som tas 

emot vid återvinningscentralen är stor. En delförklaring till de stora 

avfallsmängderna kan vara att Håbo är en utpräglad villakommun och 

samtidigt en av de kommuner i Uppsala län som har de högsta 

förvärvsinkomsterna, vilket betyder högre konsumtion och därmed mer 

avfall än genomsnittet. Beträffande de stora mängderna avfall som tas emot 

vid återvinningscentralen så kan avfall från företag vara en bidragande orsak. 

Matavfall 
Håbo är en av de kommuner i Sverige som har ett (i det närmaste) fullt 

utbyggt insamlingssystem för matavfall. Andelen av den totala mängden 

matavfall som sorteras ut och samlas in för biologisk återvinning är dock 

förhållandevis låg, särskilt med tanke på att merparten av hushållen är 

villahushåll. 

En erfarenhet från många kommuner är att tillgången på påsar är av 

betydelse för hur väl insamlingen av matavfall fungerar. Håbo kommun 

föreslås därför börja dela ut påsar till fastighetsägarna, så att det alltid finns 

påsar till hands för hushållen utan att dessa själva – som i dagsläget – måste 

åka till exempelvis en återvinningscentral för att hämta påsar. Det noteras att 

distribution av påsar till varje fastighet ingår i priset som betalas till 

entreprenören för påsar men att detta inte sker i praktiken. Buntar med 

papperspåsar behöver levereras inplastade, för att problem inte ska uppstå 

vid distribution under ogynnsam väderlek. 

Förpackningar och returpapper  
Trots att större delen av hushållen i Håbo kommun utgörs av villahushåll, 

ligger ändå de insamlade mängderna förpackningar och returpapper på ett 
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riksgenomsnitt. Samtidigt saknar merparten av lägenhetshushållen i Håbo 

tillgång till fastighetsnära insamling, vilket är vanligt att många kommuner 

infört. 

Servicen avseende insamling av förpackningar och returpapper föreslås 

därför förbättras genom fastighetsnära insamling. Ett första steg kan vara att 

utreda hur detta skulle kunna gå till. I detta arbete är det viktigt att beakta 

regeringens pågående utredningsarbete om ett eventuellt kommunalt 

insamlingsansvar för förpackningar och returpapper. 

6.2 Ekonomi 

6.2.1 Administration 
Som beskrivits har flera förändringar av organisation och arbetssätt genomförts 

under senare år och som har påverkat avfallsenhetens administration. De 

förändringar i verksamheten som har genomförts har lett till en ökad kvalitet i 

de tjänster som erbjuds. Förändringarna av verksamheten, exempelvis 

övertagande av driften av återvinningscentralen i egen regi och införande av 

matavfallsinsamling, har lett till ökat behov av administrativ personal och 

antalet anställda på avfallsenheten har därför ökat något. 

I dag ägnar också avfallsenheten alltmer tid åt fysisk planering, som en 

konsekvens av omfördelning av arbetsuppgifter inom förvaltningen och ökat 

bostadsbyggande i kommunen. Det noteras även att avfallsenheten tar fram 

körlistor åt entreprenören, vilket inte framgår av avtalet med entreprenören. 

Avfallsenheten finansierar också 25 % av en central kommunikatörstjänst, 

som – om den inte nyttjas fullt ut – kan innebära att avfallsenheten belastas 

av onödiga kostnader.  

Härutöver finansierar avfallsenheten en del av förvaltningsgemensamma 

kostnader, s.k. overhead. Overheadkostnadens andel av avfallsenhetens 

totala administrativa kostnader bedöms ligga i nivå med andra kommuner i 

samma storleksklass. 

Det kan konstateras att de personella resurserna för administration, 

inklusive kundtjänst, information, planering och fakturering – och därmed 

administrationskostnaderna – är större än i andra liknande kommuner. På 

sikt kan eventuellt möjlighet finnas att minska de administrativa personella 

resurserna för avfallsenhetens verksamhet men innan någon förändring görs 

bör särskilt beaktas eventuella andra förändringar av verksamheten som kan 

innebära ökat behov av administrativa resurser för exempelvis information, 

kvalitetsarbete eller utredningar. En del av de rekommendationer som 

lämnas i denna rapport kräver administrativa resurser för att kunna 

genomföras. Intern omfördelning av personella resurser inom förvaltningen 

kan motverka att det ökade arbetet med fysisk planering finansieras med 

avfallstaxan. 
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6.2.2 Insamling och behandling 

Hämtningsfrekvens på sommaren 
Insamling av matavfall varje vecka på sommaren kan uppfattas som en 

lösning på problem med lukt och flugor som kan förekomma under den 

varma delen av året. Erfarenheter visar dock att dessa problem ofta kan lösas 

genom rådgivning angående exempelvis sortering, handhavande av påsar 

och placering av kärl. Även kärltvätt kan ibland vara en lösning. Att hämta 

oftare från samtliga villahushåll på sommaren bedöms vara en onödigt 

kraftfull och samtidigt kostnadsdrivande åtgärd. Håbo kommun föreslås 

därför upphöra med insamling av matavfall varje vecka på sommaren och 

istället arbeta mer med bl.a. information till fastighetsägare. 

Trånga hämtställen och gemensamhetslösningar 
I några särskilt trånga områden där det är svårt att ta sig fram eller vända 

med insamlingsfordon sker idag hämtning från gemensam 

uppställningsplats enligt överenskommelse med fastighetsägarna. De flesta 

av fastighetsägarna är enligt avfallsenheten nöjda med denna lösning. Om 

behov av hämtning vid varje fastighet skulle uppstå där hämtning idag sker 

från gemensam uppställningsplats kan en möjlighet vara att handla upp 

hämtning med ett mindre insamlingsfordon, vilket dock bedöms komma att 

bli en kostsam lösning. 

Gemensamma uppställningsplatser och andra typer av 

gemensamhetslösningar kan innebära en sämre service för insamling av mat- 

och restavfall men samtidigt bidra till en rationell hämtning och möjliggöra 

kvartersnära insamling av förpackningar och returpapper. Det kan därför 

finnas skäl att med hjälp av taxan premiera fastighetsägare som ansluter sig 

till en gemensamhetslösning. I en gemensamhetslösning med behållare som 

är gemensamma för flera fastighetsägare kan antalet behållare minimeras 

och lösningarna anpassas till bebyggelsen genom att exempelvis bygga 

miljöhus eller installera underjordsbehållare. 

Upphandlingar 
Avtalade tömningspriser är generellt höga vid jämförelse med andra 

motsvarande kommuner. Detta gör att den totala insamlingskostnaden blir 

hög. Även avtalade transport- och behandlingspriser från 

återvinningscentralen är för flera avfallsslag höga. 

Håbo kommun är en relativt liten kommun men samtidigt gör det 

geografiska läget i en tätbefolkad region att det finns gott om entreprenörer 

som kan tänkas lämna anbud. Hur upphandlingar genomförs och vilka krav 

som ställs är av stor betydelse för hur många anbud som kan förväntas och 

därmed också för prisbilden.  
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Inför kommande upphandlingar rekommenderas följande: 

 Förläng inte nuvarande avtal om insamling utan gör en ny 

upphandling snarast. 

 Dela upp den verksamhet som ska handlas upp i flera delar i syfte att 

få fler anbud och bättre pris. Förslag på uppdelning är exempelvis: 

insamling, transport, behandling, inköp av matavfallspåsar och inköp 

av kärl. 

 Se över kraven och undvik alltför kostnadsdrivande krav. 

 Var tydlig på vilka arbetsuppgifter som ska utföras av entreprenören 

och vilka arbetsuppgifter som avses ske inom 

beställarorganisationen. Undvik att inom förvaltningen utföra 

arbetsuppgifter som ingår i entreprenaden. 

 Överväg ersättningsmodeller som utgår från faktiskt utförda 

tömningar istället för att utgå från antal hämtställen. Med statistik 

som fås genom den digitala tömningsregistreringen finns goda 

förutsättningar för detta upplägg i kommande upphandlingar. 

 Beakta avtalstidens längd utifrån krav och upplägg. Vid exempelvis 

upphandling av insamling kan en för kort avtalstid ge höga 

tömningspriser. Vid upphandling av behandling kan osäkra 

parametrar, som exempelvis behandlingspris/ersättning för material, 

driva upp prisnivån vid långa avtalstider (om inte upplägget i 

upphandlingen gör att marknadens prisnivåer kan följas).  

 För material som genererar ersättning: Överväg en modell som följer 

marknadens ersättningsnivåer för materialen. 

 Fortsätt göra upphandlingar i samverkan med grannkommuner för 

att skapa större volymer, om möjligt genom gemensamma 

förfrågningar. 

 Genomför återkommande entreprenadrevisioner, för att säkerställa 

att uppställda krav efterlevs och att relevanta krav ställs i kommande 

upphandlingar. 
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6.2.3 Återvinningscentral 
Återvinningscentralen i Håbo, inklusive den mobila återvinningscentralen, är 

en av de mer kostsamma bland kommuner av liknande storlek. Förklaringen 

till detta är delvis de jämförelsevis stora mängderna avfall som tas emot och 

som även kan motivera en hög bemanning. Personalen på anläggningen är 

aktiv och engagerad, vilket bedöms vara av stor betydelse för ordningen på 

anläggningen inklusive hur väl avfallet sorteras. Samtidigt är öppettiderna på 

anläggningen generösa och hushållen får besöka anläggningen utan 

begränsningar (s.k. ”fria besök”), vilket kan antas bidra till 

återvinningscentralens popularitet. Återvinningscentralen Västerskog är 

välskött och håller en god standard, vilket kan bidra till en väl fungerande 

sortering med hög återvinningsgrad. 

På ÅVC Västerskog sorteras numera även textil, planglas, pall och pallkragar 

ut för återanvändning och materialåtervinning, vilket på sikt kan förväntas 

medföra minskade transport- och förbränningskostnader. 

Det har uppmärksammats att andelen registrerade företagsbesök på 

återvinningscentralen är liten. 

Följande åtgärder föreslås: 

 Se över bemanningen på återvinningscentralen. Överväg om det är 

möjligt att erbjuda samma service och åstadkomma samma goda 

sorteringsresultat med mindre personal under vissa tider, exempelvis 

genom begränsade öppettider under vinterhalvåret. Undersök 

möjligheten att nyttja personal som arbetstränar från ”daglig 

verksamhet” för t.ex. bemanning av bytesboden. 

 Sälj fler företagskort och debitera fler företagsbesök, för att 

säkerställa att företagen bär kostnaderna för sin avfallshantering. Se 

över priset per besök, vilket inte har ändrats sedan 2008. 

Marknadsför företagskort aktivt. Överväg att debitera per år baserat 

på en bedömning av hur stor avfallsmängd som kommer att lämnas, 

istället för per besök. Sammantaget skulle detta betyda ökade intäkter 

från företag och möjlighet till sänkt taxa för hushåll. 

 Överväg om transport av avfall från återvinningscentralen ska 

handlas upp skilt från behandling, i syfte att erhålla lägre priser per 

ton. Påbörja ny upphandling snarast. 

 

6.2.4 Övrig insamling 
Kostnaderna för elavfallskampanjerna är i sammanhanget små, ställt i 

relation till att elavfall är farligt avfall där utsortering och insamling bör 

prioriteras högt. Det kan dock finnas skäl till att utreda hur denna tjänst kan 

utvecklas för att ge bästa möjliga utfall från miljösynpunkt. 
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6.3 Taxa 
Det har konstaterats att avfallstaxan i Håbo är hög, samtidigt som 

avfallsverksamheten erbjuder en hög service. De rekommendationer som 

lämnats med syfte att skapa en mer kostnadseffektiv verksamhet ger 

utrymme till sänkt avfallstaxa och/eller genomförande av förändringar som 

kräver resurser. 

Innan förändringar av taxan genomförs bör en översyn av taxans styreffekter 

göras. Exempelvis kan det finnas skäl att avveckla eller minska rabatten för 

hemkompostering, att införa någon form av avgiftsreduktion för 

gemensamhetslösningar och att ytterligare styra mot ökad sortering. 

I vilken utsträckning taxan bör sänkas och när sänkningen ska göras bör 

planeras med hänsyn till kommande förändringar. Därför rekommenderas 

att förändringarna av taxan tillsammans med förändringar av 

avfallsverksamheten arbetas in i en flerårsbudget. 

I Tabell 5 presenteras nyckeltal för kostnader för olika delar av 

avfallsverksamheten i Håbo jämfört med andra kommuner. I tabellen 

presenteras även exempel på åtgärder för besparingar eller ökade intäkter och 

vilket ekonomiskt utrymme som därigenom kan skapas inom respektive 

verksamhetsdel. Redovisad besparingspotential avser en nivå som bedöms 

vara rimlig att uppnå med bibehållen service och kvalitet. Utöver dessa 

exempel åtgärder kan det även finnas andra åtgärder som kan innebära 

ytterligare besparingsmöjligheter.  



Översyn av avfallsverksamheten  
i Håbo kommun 

18 april 2016 

 
 
 

34 (37) 

Tabell 5 Exempel på eventuellt möjliga åtgärder för besparingar eller ökade intäkter 
inom avfallsverksamheten i Håbo kommun med bibehållen service och kvalitet. 

 Håbo, 

kr/inv 

Jämförelse- 

kommunerna, 

kr/inv 

Skillnad, 

Mkr/år 

Besparings-

potential, 

Mkr/år 

Administration 201 166 0,7  

Minska en tjänst, genom  

t.ex. intern omfördelning 

   -0,5 

Insamling 433 290 2,9  

Ej hämta matavfall varje vecka 

från villor sommartid 

   -0,5 

Ny upphandling,  

3 kr/tömning lägre 

tömningspris villa 

   -1,0 

Ny upphandling, lägre 

tömningspris lägenhet 

   -0,5 

Återvinningscentral 356 231 2,5  

5 ggr fler betalda 

företagsbesök 

   -0,8 (=ökad 

intäkt) 

Minska en tjänst, genom t.ex. 

ändrade öppettider vintertid, 

involvera ”daglig verksamhet”. 

   -0,5 

Lägre pris per ton för 

behandling av avfall 

100 kr/ton 

   -0,5 

Summa   6,1 -4,3 

Total skillnad, genomsnitt per hushåll 726 kr/år  

Möjlig effekt på taxan, genomsnitt per hushåll  -512 kr/år 

 

Om taxan ska sänkas föreslås detta göras enligt följande principer: 

 Sänk grundavgiften för både villor och lägenheter med hänsyn till 

minskade kostnader för administration och återvinningscentral och 

ökade intäkter från företagsbesök. 

 Omfördela taxeuttaget från lägenheter till villor. 

 Sänk de rörliga avgifterna med hänsyn till minskade 

insamlingskostnader. 
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7 Samlat förslag till åtgärder 
Vid genomförande av åtgärder som föreslås i föregående kapitel är det viktigt 

att genomförandet sker i rätt ordning. Flera av åtgärderna kräver personella 

resurser, som i dag finns inom avfallsenheten. På sikt kan en minskning av 

administrativa personalresurser vara en möjlighet men först bör de åtgärder 

som kräver personella resurser genomföras. Genomförande av en del 

åtgärder kan innebära att den kontinuerliga arbetsbelastningen på 

avfallsenheten förändras, varför det är viktigt att åtgärderna planeras 

noggrant. 

Nedan presenteras ett samlat förslag till åtgärder. Åtgärderna presenteras i 

tre steg. Steg 1 är högst prioriterat och handlar om genomförande av 

upphandlingar för att säkerställa att avtal som tecknas innebär rätt pris och 

kvalitet, att avfallstaxan enbart finansierar avfallsenhetens verksamhet och 

att avfallstaxan utvecklas i rätt riktning avseende miljöstyrning och 

avgiftsuttag. Steg 2 innebär genomförande av förändringar och aktiviteter 

inom avfallsverksamheten med syfte att bidra till ökad kostnadseffektivitet, 

rätt kvalitet och servicenivå och förbättrat insamlingsresultat. Åtgärderna i 

Steg 2 kan göras delvis parallellt med åtgärderna i Steg 1. I Steg 3 görs 

uppföljning av genomförda åtgärder avseende exempelvis 

insamlingsresultat, kundnöjdhet och ekonomi. I detta steg görs även en 

översyn av arbetsbelastning och behov av personella administrativa resurser 

på avfallsenheten efter genomförda förändringar och aktiviteter och med 

hänsyn till eventuella ytterligare åtgärder som följer av kommunens 

avfallsplan, nationella mål och lagstiftning. 

Steg 1: Avtal, finansiering och taxa 

 Genomför snarast nya upphandlingar angående insamling av 

hushållsavfall samt angående transport och behandling av grovavfall 

från ÅVC. (Nuvarande entreprenader sträcker sig fram till 2017-10-15.) 

 Omfördela resurser internt för att undvika att avfallskollektivet 

finansierar annan kommunal verksamhet, såsom fysisk planering. 

 Se över konceptet gällande företagskort för att få fler företag anslutna i 

syfte att företagen ska stå för sin del av kostnaderna för ÅVC. 

 Gör en flerårsbudget som innefattar föreslagna åtgärder enligt denna 

utredning samt övriga åtgärder som följer av kommunens avfallsplan, 

nationella mål och lagstiftning. 

 Ta fram en plan för taxeutveckling med ökad miljöstyrning och med 

sikte på lägre avgifter, med utgångspunkt från flerårsbudgeten.  
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Steg 2: Kvalitet, miljö, service och kostnadseffektivitet 

 Inför hämtning av matavfall varannan vecka på sommaren, istället 

för varje vecka. 

 Arbeta aktivt med att öka utsorteringen av matavfall genom 

exempelvis utdelning av matavfallspåsar till fastighetsägare och 

information till skolklasser. 

 Se över bemanning på återvinningscentralen, inklusive möjlighet till 

begränsade öppettider vintertid och förstärkning med personal som 

arbetstränar för arbete med exempelvis bytesboden. 

 Utred och inför eventuellt fastighetsnära insamling av förpackningar 

och returpapper.  

 Minska mängden brännbart avfall genom kvalitetshöjande arbete för 

ökad utsortering av förpackningar och returpapper. 

Steg 3: Uppföljning 

 Följ upp utfallet av genomförda åtgärder avseende exempelvis 

insamlingsresultat, kundnöjdhet och ekonomi. 

 Se över arbetsbelastning och behov av personella administrativa 

resurser på avfallsenheten. 
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§ 29   

Mötets öppnande 

Sammanfattning  
Arvid Rönnholm väljs till justerare. Som övrig fråga anmäls punkten 
”seniorstöd”. Dagordningen fastställs därefter.  
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JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 30   

Föregående protokoll 

Sammanfattning  
Föregående protokoll läggs till handlingarna.  
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§ 31   

Gemensam överförmyndarnämnd 

Sammanfattning  
Thomas Brandell informerar om att frågan om en gemensam 
överförmyndarnämnd kommer att tas upp på överförmyndarnämnden på 
onsdag och därefter går den vidare till kommunstyrelsen. Tanken är att 
samarbetet i den gemensamma nämnden kommer igång från 1 januari 2017 
med en eventuell övergångsperiod under första halvåret 2017.  
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§ 32   

Gemensam beställningscentral för färdtjänst - fortsatt 
utredning 

Sammanfattning  
Vård- och omsorgsnämnden har haft sammanträde i tisdags och beslutade 
då att utredningen i ärendet går vidare. Dock har nämnden beslutat om 
tilläggspunkter, där vikten av att båda alternativ ska utredas ordentligt 
poängteras, liksom att villkoren för färdtjänstresenärerna inte ska försämras. 
Kommunala pensionärsrådet kommer att kontinuerligt informeras om 
frågans utveckling.  
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§ 33   

Höjning av högsta avgiften för äldreomsorg 

Sammanfattning  
Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott har inga invändningar mot 
kommunens planer på en höjning av den högsta avgiften för äldreomsorg. 
Detta eftersom riksdagen beslutat om vilken avgift kommunerna får lov att 
ta ut.  

Thomas Brandell poängterar också att de höjda avgifterna enbart kommer 
drabba dem som har betalningsförmåga.   
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§ 34   

Hyressättning Plommonvägen 8 och 10 

Sammanfattning  
Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott konstaterar att de inte har några 
invändningar mot planerna på den stegvisa höjningen av hyrorna för de 
boende på Plommonvägen 8 och 10. Kommunala pensionärsrådet har 
tidigare, då hyreshöjning varit aktuellt, protesterat mot en alltför stor 
engångshöjning, men nu när höjningen sker stegvis har man inget att 
invända. Istället instämmer kommunala pensionärsrådets arbetsutskott i 
bedömningen att det inte är rimligt att kommunen subventionerar hyror för 
boende på just dessa adresser.  
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§ 35   

Boende (särskilt boende, korttidsboende) 

Sammanfattning  
Thomas Brandell informerar om att huvudalternativet för placeringen av det 
permanenta särskilda boende som ska byggas är en tomt vid Kyrkcentrum 
och att huvudalternativet för det tillfälliga boendet är en tomt högt upp på 
Dalvägen. En del grannar till tomten på Dalvägen var dock negativt inställda 
till byggnationen av ett permanent äldreboende på platsen när detta var 
aktuellt. Detta då de ansåg att huset skulle bli för högt och skymma sikten. 
Förhoppningsvis blir de mer positiva till ett tillfälligt boende i ett plan. 
Skulle det visa sig inte fungera att bygga på den utsedda tomten där är 
alternativen som kvarstår att bygga direkt utanför Dalängens äldreboende 
eller en på tomt på Åsvägen.  En modulbyggnad kan levereras på cirka 12-
16 veckor, varför planen att få ett tillfälligt boende färdigt till februari 2017 
kvarstår tills vidare.  

Fram tills att ett boende står färdigt köper kommunen de platser som 
eventuellt behövs. För närvarande handlar det bara om några enstaka platser. 
Vidare har kommunen fört diskussioner med Enköpings kommun, då det 
finns en tom avdelning där som kanske skulle kunna startas upp. Detta är 
dock kanske inte nödvändigt om modulbyggnationen blir klar enligt plan. 
Politiken arbetar även för ett samarbete på längre sikt med Enköpings 
kommun enligt Lisbeth Bolin.  
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§ 36   

Projektgrupp kring nytt äldreboende: förslag till 
representanter från KPR 

Sammanfattning  
Vid föregående möte beslutades att en representant från varje organisation i 
det kommunala pensionärsrådet ska ingå i en projektgrupp kring byggandet 
av ett nytt äldreboende. Dessa ska utses vid dagens möte. Följande 
representanter anmäls:  

 SPF: Yvonne Lindström, ersättare Karl-Erik Thulin 
 Anhörigföreningen: Gun-Britt Renefalk, ersättare Elisabeth Härlin 
 Finska föreningen: Arvid Rönnholm, ersättare Arvo Väisänen 

 
Representant för PRO saknas vid dagens sammanträde, så PRO får därför 
återkomma i frågan vid nästa möte.  
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§ 37   

Uppföljning av LOV i hemsjukvården 

Sammanfattning  
Lisbeth Bolin informerar om att införandet av LOV i hemsjukvården har 
skjutits upp. Förvaltningen gjorde en utrening av avtalsvillkor och föreslog 
en begränsning av utförarkategorierna för att minska riskerna för negativa 
effekter på patientsäkerheten och ekonomin. Vård- och omsorgsnämnden 
har nu beslutat, med hänvisning till de risker som man tidigare identifierat, 
som dessutom styrks av två regionala utredningar som Landstinget i 
Uppsala län har presenterat av frågan, att skjuta u införandet på framtiden. 
Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott instämmer i denna bedömning.  
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§ 38   

Personalenkät 

Sammanfattning  
Thomas Brandell informerar om att förvaltningen kommer genomföra en 
personalenkät tre gånger per år. Den första personalenkäten är ute nu. Fokus 
i enkäten är den psykosociala arbetsmiljön. Förhoppningsvis finns resultat 
från enkäten att redovisa på kommunala pensionärsrådet den 25 maj.  
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§ 39   

Utbyggnadsbehov 2016-2025 

Sammanfattning  
Thomas Brandell informerar om att kommunen står inför stora 
utbyggnadsbehov när det gäller särskilt boende för äldre och att åtgärder nu 
börjar komma igång. Till och med år 2025 beräknas 100 platser behövas och 
under de därefter kommande 5 åren ytterligare cirka 70 platser.  

Arvid Rönnholm frågar hur detta kan hanteras med tanke på kommunens 
eventuella lånetak. Carina Lund informerar om att kommunen inte bör låna 
mer, men att finansiering kan lösas genom att kommunen hittar en privat 
entreprenör som bygger och som kommunen sedan kan teckna hyresavtal 
med eller genom att kommunen säljer mark.  

I takt med att nya vårdplatser skapas kommer kommunen också behöva 
rekrytera mycket ny personal. Det är dock svårt att rekrytera till vården. 
Man arbetar därför med att få fler ungdomar intresserade av arbete i vården.  
Problemet är dock att ungdomarna inte är intresserade av vårdutbildningen, 
som har ytterst få personer som söker den i första hand.  
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§ 40   

Avvikelserapportering (tryckskador, fallskador) 

Sammanfattning   
Kommunens medicinskt ansvarige sjusköterska har presenterat en 
utvärdering av avvikelserapporteringen. Något färre avvikelser har 
rapporterats jämfört med tidigare period. Av rapporten om tryckskador och 
frakturer framgår dock vissa problem. Rapporteringen som görs i systemet 
för riskbedömningar överensstämmer inte fullt ut med patientjournalerna, 
vilket innebär att det är osäkert om de åtgärder som ska vidtas för att 
motverka riskerna har utförts eller ej. Verksamheterna har heller inte har 
gjort riskbedömningar fullt ut. Rapporterna är nu underlag för 
förvaltningens fortsatta förbättringsarbete. 

Lisbeth Bolin säger att det ibland är svårt att hinna med all dokumentation 
som behövs i vården och att förenklade dokumentationsrutiner därför 
behövs. Eventuellt kommer därför frågan tas upp i det redan pågående 
teknikprojektet.  
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§ 41   

Färdtjänsten 

Sammanfattning  
Thomas Brandell informerar om att ärendet om färdtjänsten kommer tas upp 
på nämnden i juni. Frågan kommer också att tas upp på kommunala 
pensionärsrådets sammanträde den 25 maj.  
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§ 42   

Delårsuppföljning 

Sammanfattning  
Thomas Brandell informerar om att nämnden prognostiserar ett nollresultat. 
Nämnden har dock små marginaler och prognosen bygger därför på att det 
inte händer alltför mycket som påverkar ekonomin, exempelvis på att inte 
alltför många platser på särskilt boende behöver köpas in.  

Carina Lund frågar hur kommunala pensionärsrådets arbetsutskott ser på 
frågan om huruvida trygghetslarmen ska vara kostnadsfria eller ej. 
Kostnadsfria larm beräknas kosta ca 600 tusen kronor och frågan är om man 
bör man lägga pengar på detta när ekonomin är så kärv som den är. Gun-
Britt Renefalk menar att det är viktigare att man inte höjer avgiften 
ytterligare och att det inte är sannolikt att någon drar sig för att ha larm för 
att det är för dyrt. Yvonne Lindström menar att det också finns en risk att 
fler som egentligen inte behöver larm beslutar sig för att använda larm om 
det är gratis.  

Gun-Britt Renefalk frågar om flyktingmottagandet påverkar kommunens 
ekonomi negativt. Thomas Brandell informerar om att mottagandet av 
flyktingar belastar socialnämnden, inte vård- och omsorgsnämnden samt att 
mottagandet av de ensamkommande barnen medför att nämnden får ett 
överskott, då kommunen får mer betalt från Migrationsverket för 
boendeplatserna än vad platserna faktiskt kostar.  
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§ 43   

Logoped via Skype 

Sammanfattning  
Thomas Brandell informerar om att kommunen har haft kontakt med 
landstinget i frågan om möjligheten att införa en logopedtjänst via Skype. 
Landstinget är försiktigt positiva till en sådan lösning och är villigt att betala 
två tredjedelar av kostnaderna för en logopedtjänst om kommunen betalar en 
tredjedel. Frågan ska tas upp vidare i närvårdsstyrgruppen i maj.   
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§ 44   

Möteslokaler Skeppet 

Sammanfattning  
Gun-Britt Renefalk frågar dels om hur det ser det ut med föreningslokalerna 
i kommunen i allmänhet och dels om hur det ser ut med en eventuell lösning 
för Skeppet.  Carina Lund (M) informerar om att kommunen arbetar på 
olika sätt för att lösa frågan om föreningslokaler generellt i kommunen. 
Bland annat utreds om Skeppsgården kan användas som föreningslokal. 
Dessutom köpte kommunen för en tid sedan två fastigheter i Draget. Den 
ena av dessa utreds just nu för att se om den kan användas för 
föreningsverksamhet. Dessutom pågår också diskussioner mellan 
idrottsföreningarna och kultur- och livsmiljöavdelningen, där man ser över 
alternativlösningar för lokaler där även Skeppets hyresgäster skulle kunna 
vara. Likaså samarbetar kommunen med näringsliv och idrottsföreningar 
kring en potentiell större nybyggnation av föreningslokaler i centralt läge. I 
juni kommer sannolikt ett besked kring hur detta kan utvecklas.  
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§ 45 Dnr 2015/00345  

KPR Åtgärdslista 

Sammanfattning  
Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott fyller gemensamt i en 
åtgärdslista bestående av de punkter som brukar komma upp vid 
kommunala pensionärsrådets sammanträden. Listan kommer uppdateras 
kontinuerligt i anslutning till rådets möten och bifogas som en bilaga till 
protokollet.  
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§ 46   

Övriga frågor/ärenden 

Sammanfattning  
Seniorstöd 
Yvonne Lindström informerar om att hon fått frågor från flera personer om 
seniorstöd, som finns i vissa kommuner. Seniorstöd innebär att kommunen 
har samarbete med polisen så att äldre kan få information från polisen via 
kommunen om vad som kan vara bra att tänka på för den personliga 
säkerheten. Thomas Brandell säger att kommunen har samarbete med 
polisen men att detta inte specifikt rör seniorer. Carina Lund säger att 
kommunen också har ett hälso- och trygghetsråd, där aktörer som kyrkan, 
Bålstapolarna, räddningstjänsten och polisen ingår. Frågan är om 
pensionärsorganisationerna också skulle kunna ingå där, då viss typ av 
brottslighet generellt riktas mot äldre. Carina tar kontakt med Charlotta 
Bjälkebring Carlsson, som ansvarar för rådet och frågan tas upp igen på 
kommunala pensionärsrådets sammanträde den 25 maj.  

Flytt av sammanträde 
Kommunala pensionärsrådets sammanträde den 14 september behöver 
bokas om. Ny tid bestäms till den 19 september kl 9.00.   
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Kultur och livsmiljöavdelningen 
Kultur och livsmiljöavdelningen 
Charlotta Bjälkebring Carlsson, Barn- och 
ungdomskoordinator 
0171-52871 
charlotta.carlsson@habo.se 

 

 

 Hälso- och trygghetsråd 2016-04-28 
 Dag och tid: torsdag den 28 april kl. 13.00- 15.15 
 Lokal: Stora Centrumrummet, Landstingshuset VC, våning 2  

Uppdrag och syfte: 
Hälso- och trygghetsrådet, tidigare BRÅ, organiseras via kommunstyrelsen. Uppdraget är 
att i samverkan öka kunskapen inom området social hållbarhet omfattande socialt 
förebyggande-, trygghetsskapande- och hälsofrämjande arbete i befolkningen med 
särskilt fokus på social oro, brottslighet samt barn och unga i riskzon.  

Närvaro:  
Carina Lund, Agneta Hägglund, Owe Fröjd, Håkan Welin (ersätter Leif Zetterberg) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Pia Johnson, Polisen 
Caroline Olsson, Tobias Lövgren, Hälsoäventyret i Håbo 
Anneli Algesson Rask, Mattias Dahlberg Håbohus AB 
Fredrik Hallgren, Räddningstjänsten 
Lars- Olof Eklund, Svenska kyrkan 
Louise Lightowler, Säkerhetssamordnare Håbo kommun 
Charlotta Bjälkebring Carlsson, Kultur och livsmiljöavdelningen 
Anna Erlingsson, Ungdomscoach 
Ernesto Randhav, Bålstapolarna 
Hans Elmehed, Barn- och utbildningsförvaltningen 
 

1. Mötets öppnande, dagordning, val av justerare. 
Carina Lund öppnade mötet, dagordningen fastställdes.  
Agneta Hägglund valdes att justera protokollet. 

2. Information ”Jag Med”  
Anna Erlingsson, Ungdomscoach gav information. Projektet syftar till att fler 
unga i åldern 15-20 år stannar i studier eller får ett arbete. Kartläggningsfasen där 
bland annat enkät använts har kartlagt orsakerna till ofullständigt avslutade studier 
och hemmasittande. För närvarande är 130 st. inskrivna i det kommunala 
aktivitetsansvaret. Ca.30 av dessa riskerar att hamna i ett utanförskap. 
Kartläggningen har lett fram till 2 st. delprojekt. 1) Arbetsmarknadskunskap på 
grundskola och gymnasium i Håbo. 2) ”Återtåget”, program till skola eller arbete 
för ungdomar 15-19 år. Projektet inrymmer, informationsinsatser till elever och 
personal, individuella insatser till elever, förebyggande insatser på riskgruppsnivå 
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och insatser för att komma närmare arbetsmarkanden samt insatser för 
tillbakagång i studier. I kommunen bedrivs även ett projekt som heter DUA 
(Delegationen för unga till arbete). Projektet vänder sig till målgruppen 20-25 
åringar, samverkansansvarig för DUA är Arbetsförmedlingen.  

3. På gång i Länet, hälsomål m.m. 
Charlotta Bjälkebring Carlsson, Kultur och livsmiljöavdelningen informerade om 
ett initiativ som tagits av Regionförbundets styrelses ordförande Johan Edstav. 

Samverkansinitiativ för hälsa i länet  
Den nationella strategin för föräldrastöd fokuserar på ett universellt förebyggande 
föräldrastöd, dvs. att alla föräldrar erbjuds samma möjligheter till stöd och hjälp. 
Med ett brett universellt stöd till alla föräldrar är förhoppningen att problem tidigt 
kan motverkas och hälsan främjas både hos barnen och hos föräldrarna.  

 Mål med samverkansinsatsen är att utbudet av föräldrastöd har ökat 
i samtliga kommuner samt inom landstingsdriven verksamhet 
jämfört med år 2015. 

 
Fysisk aktivitet har en positiv effekt på den psykiska hälsa, men den förbättrar 
även kondition och styrka, minskar risken för en ras sjukdomar, bättre och 
starkare skeletthälsa, ökat immunförsvar, bättre sömn och minskar risken för 
övervikt. Barn som får möjlighet till rörelse i skolan kan också lättare ta in och 
tolka sinnesintryck vilket påverkar koncentrationsförmågan och därmed 
inlärningsförmågan och skolresultat.  

 Målet med insatsen är att fler barn och unga med 
funktionsnedsättning ska uppleva och ha tillgänglighet till natur och 
naturstråk. 
 

Det övergripande målet för den nationella ANDT-politiken är ett samhälle fritt 
från narkotika, dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade 
av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Det finns brister i länets skolor i 
efterlevnaden av tobakslagens krav på rökfri skolgård.    

 Målet med insatsen är att fler skolor efterlever lagen om rökfri 
skolgård. 

 
Information samverkansinitiativ i kommunen gällande rökfria miljöer: 
Centrumledningen önskar att vi ska uppmana besökarna om att området mellan 
Centrum och Fridegård är rökfritt. Skyltar och målad uppmärkning på marken kan 
underlätta att rökare undviker att röka på området. Åtgärderna sker i samverkan 
med gata- park. Hälso- och trygghetsrådet har inget mot att detta försök görs. Om 
försöket lyckas kan även andra områden diskuteras bli föremål för uppmaning 
rökfritt. Trygghetsgruppen utreder möjligheten att inför rökfria zoner i 
ordningsstadgan.  
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4. Håbohus AB, trygghetsenkät 
Anneli Algesson Rask och Mattias Dahlberg, Håbohus AB, berättade om enkäten.  
Svarsfrekvens 60 % (540 enkätsvar). 50 % av de svarande är 55 år eller äldre. 52 
% av de svarande har bott mer än 5 år i sin bostad. En stor majoritet 92 % 
respektive 84 % av de svarande känner sig mycket eller ganska trygga i sitt 
bostadsområde respektive i sin bostad. Under kväll nattetid tycker en del 
hyresgäster att bostadsområdet är otryggt eller ganska otryggt. 15 % instämmer 
inte i påståendet att de känner sig trygga i bostadsområdet kväll- nattetid. Andra 
platser i kommunen de svarande svarat att de inte känner trygghet är gångväg, 
cykelväg, gångtunnlar, parkeringsplatser, grönområden, skogsområden, 
köpcentrum, hållplatser och stationsområdet känns otrygga. Förbättringsområden 
Håbohus avser satsa på för ökad trygghet är: Trädgård och markarbeten, 
belysning och portar. Målet är ett förbättrat trygghetsindex. Se bifogat. 

5. Deltagarnas Rapportrunda 
Polisen: Pia Jonson visade statistik 1 jan till april i området medborgarlöftet. I 
området har det under perioden varit 208 påringningar gällande området att 
jämföras med 1120 i hela kommunen. Några exempel på brott som skett i under 
perioden är 1 grov misshandel, 3 personråd, 23 st. övriga våldsbrott. Det finns en 
känsla av att narkotikan är på väg upp. Även klottret verkar öka. Det är dock 
viktigt att komma ihåg att klottersanering inte kan utföras vid risk för frost, på 
grund av att vattnet kan frysa och orsaka andra skador. Vid 66 tillfällen har 
polisen pattrullerat i området om medborgarlöfte. Känslan av att polisen är mer 
synlig har kommit kommunalrådet tillkänna.  
 
Räddningstjänsten: Räddningstjänsten har senaste kvartalet åkt på 55 larm i 
Bålsta. Exempelvis 5 st. bränder i byggnader, 10 trafikolyckor, 19 st. 
automatlarm, 7 bränder (ej i byggnad), 2 larm nödställd person, 1 falklarm, 1 i 
väntan på ambulans. Enligt statistik är det flest lam på onsdagar.  
 
Svenska kyrkan: Svenska kyrkan har en rad främjande och förebyggande och 
trygghetsskapande aktiviteter från barn till vuxen ålder i Bålsta och Skokloster. 
De ingår i kommunens POSOM grupp (Psykiskt och socialt omhändertagande vid 
stora olyckor och katastrofer).  
 
Familjeläkarna: ingen rapport 
 
Företagarna: ingen rapport 
  
Hälsoäventyret: Under april möter de alla elever åk. 7 i frågor kring alkohol. Det 
märks att eleverna har behov av att tala om problem kring alkohol. Under maj 
träffar de åk. 4 i frågor om stress. Under en vecka på sommarlovet genomförs en 
veckas hälsoäventyr för nyanlända ensamkommande.  
Deltar i Tänk Om kampanj- mot langning av alkohol. Kampanj genomrörs inför 
valborg och skolavslutning.  
 
Säkerhetsansvarig: Kommunen har nyligen genomfört en POSOM övning, det var 
lärorikt och nyttigt. En övning i social oro Zorro genomförs 2 juni. Övningarna 



 

 PROTOKOLL 4(4) 
 Datum Vår beteckning 
 2016-04-28 KS 2015/00348 nr 67247 

 

bildar underlag för utvärdering och förbättring.  
 
Håbohus AB: Hyresgästens dag 5 maj i samverkan med Hyresgästföreningen och 
Räddningstjänsten.  

Polarna: Vi närmar oss valborg, skolavslutning och student en tid då oron i 
ungdomsgruppen tenderar att öka. Polarna har haft det lite kämpigt men rekryterar 
nu nya ungdomar. Många 16 åringar har hittills anmält intresse, positivt. Förslag 
finns på att ytterligare utveckla samverkan med vuxenvandringen. Förnärvarande 
finns 3 arbetsledare, två av dem kommer gå till andra arbetsuppgifter, 
nyrekrytering på gång. Önskemål från polarna är att deras bil kompletteras med en 
hjärtstartare. Polarna kommer att arbeta vissa helger på sommarlovet, troligen 
även midsommar. 
 
Övriga rapporter: inga övriga rapporter 

6. Övriga frågor 
Fråga angående vildsvin- det går bra att kontakta kommunens kontakcenter vid 
frågor om störande vildsvin.  

7. Nästa möte  
tisdag den 20 september kl. 13.00- 15.30, Kalmarrummet kommunhusets 
entréplan. 
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Minnesanteckningar från medlemssamråd 2016-04-21 
 
Datum: 2016-04-21, Clarion Hotell Gillet, Uppsala  

kl. 08.00 – 08.50 
 

Kallade: Representanter för medlemmarna i Samordningsförbundet Uppsala län 
 

Närvarande: Ulrik Wärnsberg, förbundsordförande Samordningsförbundet 
Åsa Fichtel, förbundschef Samordningsförbundet 
 
 
Medlemmarnas representanter 
Martina Apell Arbetsförmedlingen 
Tommy Berglund Arbetsförmedlingen 
Håkan Hillerstig Arbetsförmedlingen 
Helena Proos Enköping kommun 
Ingvar Smedlund Enköping kommun  
Marie Wilén Heby kommun 
Börje Wennberg Landstinget 
Jonas Nyberg Tierp kommun 
Jenny Dahlberg Jönsson Älvkarleby kommun 
Jacob Spangenberg Östhammar kommun 
 
 

Ej närvarande: Per Appelqvist Försäkringskassan 
Carina Lund Håbo kommun  
Klas Bergström Knivsta kommun 
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Minnesanteckningar 
 
Ulrik Wärnsberg inleder mötet och hälsar alla varmt välkomna. 
 
Syftet med mötet är att ha en dialog kring Samordningsförbundets verksamhet och hur vi svarar 
upp mot medlemmarnas förväntningar.  
 
Åsa Fichtel presenterar Samordningsförbundets verksamhet (presentationen bifogas 
minnesanteckningarna).  
 
Årsredovisning år 2015 
Under år 2015 har 311 individer har stöttats inom ramen för vårt uppdrag under året, 115 
stycken har skrivits ut och 31 % av dessa har gått ut i arbete, studier eller eget företag. Lokala 
samverkansgrupper har startat upp i alla kommuner. Finansiellt stöd till kompetensutveckling- 
chefsdagar AF-FK, stöd till KUR (fokus på samverkan kring gruppen med psykisk ohälsa). 
Elva projekt har varit igång och tre nya projekt har startats upp. Samordningsförbundet har 
också bidragit med finansiellt stöd inför ESF ansökan KISA (Kortare integration) och till 
länsprojektledare för #jagmed.    
 
Gällande ekonomin gör Samordningsförbundet ett underskott på -0,1 mkr men har från tidigare 
år samlade medel till ett värde av 12,2 mkr. En utmaning för förbundet är att insatserna ej 
förbrukar medel i enlighet med beviljad budget. Vikten av att förbruka det sparade kapitalet 
från uppstartsfasen betonades, annars riskerar förbundet att få sänkt statlig tilldelning till nästa 
år. Det innebär mindre resurser till länets invånare. 
 
Samordningsförbundet har också genomfört riskanalyser, skapat en ny uppdaterad hemsida och 
förenklat mallar för ansökan under år 2015. Vidare har förbundet också påbörjat en 
genomlysning av samtliga styrdokument samt arbetat med uppföljning och utvärdering.   
 
Nuläge-långsiktig samverkan 
I juni år 2015 fattade Samordningsförbundets styrelse ett inriktningsbeslut gällande långsiktig 
samverkan att förbundets långsiktiga arbete ska utgöras av Lokusgrupper och 
samverkanskoordinator för utveckling av lokal samverkan, som komplement till projekt. 
Arbetet med långsiktig samverkan kommer att fortsätta under år 2016 liksom arbetet med 
kvalitetssäkringsfrågor, nulägesanalyser och sammanställning av SUS. Förbundet kommer 
också att arbeta med: 
 

• Att gå igenom och uppdatera samtliga styrdokument, däribland förbundsordningen som 
inom kort kommer att gå ut till medlemmarna på remiss. Den nya förbundsordningen 
beräknas vara fastställt och klar till våren år 2017. 

• Kvalitetssäkring av uppföljning/utvärdering. 
• Stöd till utvecklingen av långsiktig samverkan.  
• Kontakter med Uppsala universitet för kvalificerad utvärdering av långsiktig samverkan 

och att skapa lärande.   
• Aktivt spridande av information om oss och uppdraget. 
• Jobba vidare med riskanalyser.     
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Som stöd i sitt arbete har förbundschefen en beredningsgrupp, där det ingår tjänstemän från alla 
parter. Denna förbundsberedning kommer från och med 3 maj att ersättas av en strategisk 
utvecklingsgrupp där samliga parter finns representerade.   
 
Fråga ställdes gällande insatserna i lokusgrupperna, hur insatserna följs upp samt hur detta 
diskusteras i förbundsstyrelsen. Arbetet kring långsiktig samverkan diskuteras kontinuerligt i 
förbundsstyrelsen och kansliet följer fortlöpande upp insatserna i SUS där det är möjligt att 
följa upp arbetet. Sättet att arbeta genom koordinatorer innebär att individeffekter inte kommer 
att vara möjligt att följa på samma sätt som när fokus legat på projekt riktat på individer.  
 
Budget år 2016 
Gällande budgetfördelning för år 2016 ligger den i enlighet med planeringen. En större del av 
budgeten under år 2016 ligger på långsiktig samverkan än år 2015.  
 
En fråga gällande sociala företag kom upp, varför utfallet gällande sociala företag blev så lågt 
under år 2015? Utfallet har att göra med att det inte startades upp så många nya sociala företag 
under år 2015. Samordningsförbundet kan inte ta emot ansökningar kring projekt om sociala 
företag från andra aktörer än medlemmarna då det endast är de som kan ansöka om 
projektmedel.  
 
Ytterligare en fråga gällande socialt företagande uppkom och då kopplat till att ställa sociala 
krav i samband med upphandling och vad samordningsförbundet skulle kunna göra i den 
frågan? Samordningsförbundet kan bidra till finansiering av exempelvis utbildningsdag om 
någon part vill organisera en sådan.   
 
Äskande år 2017 
Preliminära medlemsavgifter för år 2017 per medlem presenterades där planen är att 11 mkr 
kommer att äskas av Försäkringskassan vilket innebär en total budget på 22 mkr.   
 
Samtliga deltagande parter instämde att förbundsstyrelsen kan lägga fram detta som förslag för 
maximalt äskande av medel inför år 2017. Mer exakta medlemsavgifter för år 2017 kommer att 
beslutas under höstens medlemssamråd.  
 
Övrigt 
Höstens medlemssamråd kommer att äga rum innan Samordningsförbundets styrelsemöte 
torsdagen den 14 oktober kl. 08:00-08:50. 
 
 
Mötet avslutas, Ulrik och Åsa tackar deltagarna för en bra och givande diskussion. 
 



Medlemssamråd 21 april 2016   



Dagordning  

Välkommen  
Årsredovisning 2015 
Nuläge-långsiktig samverkan 
Budget 2016 
Äskande 2017 
Synpunkter, reflektioner  



Resultat 2015 
• 311 individer har stöttats inom ramen för vårt 

uppdrag under året, 115 stycken har skrivits ut och 
31% av dessa har gått ut i arbete, studier eller eget 
företag.  

• Lokala samverkansgrupper har startat upp i alla 
kommuner.  

• Finansiellt stöd till kompetensutveckling- chefsdagar 
AF-FK, stöd till KUR (fokus på samverkan kring 
gruppen med psykisk ohälsa).  

• Elva projekt har varit igång.  



Resultat 2015 forts.  
Nya projekt  
• PTSD (Inspira) ,  
• Återgång till arbete,  
• Enter tillägg.   
 

 

ESF 
• Finansiellt stöd inför 

ansökan ESF ansökan KISA, 
Kortare integration, budget 
32 miljoner. 

• Finansiellt stöd till 
länsprojektledare  #jagmed 
med syfte att förhindra 
skolavhopp, sträcker sig 
över fem län  



Ekonomi 2015 
• Underskott: -0,1 mkr (-51 tkr)  
• Samlade medel från tidigare år: 12,2 mkr 
• Finansiering av: 

• Långsiktig samverkan: 3,7 mkr 
• Projekt 9,7 mkr 
• Startbidrag arbetsintegr. sociala. företag 0,1 mkr 
• Övriga insatser 1,4 mkr 

• Förtroendevalda: 0,6 mkr 
• Lägre än föregående år och budget pga engångsposter 

• Förvaltning: 4,7 mkr 
• Högre än föregående år pga engångsposter, i nivå m budget  

 



Lite mer under 2015 
Genomfört riskanalys  
Skapat en ny uppdaterad 

hemsida 
Startat en genomlysning av 

samtliga våra styrdokument.  
Förenklat mallar för ansökan   
Kvalitetssäkringsarbete av 

uppföljning/utvärdering  



Inriktningsbeslut juni 2015  
 
att inriktningen på förbundets långsiktiga arbete ska 

utgöras av Lokus-grupper och 
samverkanskoordinator för utveckling av lokal 
samverkan, som komplement till projekt 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 År 2016  

Fortsatt arbete med långsiktig samverkan, 
däribland kvalitetssäkringsfrågor, 
nulägesanalyser, sammanställning av 
SUS.  

 



Mer vi jobbar vidare med 
under år 2016 

• Gå igenom och uppdatera samtliga styrdokument, däribland 
förbundsordningen 

• Kvalitetssäkring av uppföljning/utvärdering 
• Stöd till utvecklingen av långsiktig samverkan  
• Kontakter med U-a universitet för kvalificerad utvärdering av 

långsiktig samverkan och att skapa lärande.   
• Aktivt spridande av information om oss och uppdraget 
• Jobba vidare med riskanalyser 
• Vidareutveckla hemsidan ytterligare med underlättande 

funktioner     

 



Budget 2016 
Inriktning insatser budgetfördelning - utfall/prognos

Utfall helår 
2015 - prel

Prognos 
helår 2016

Långsiktig samverkan 24% 61%

Projektverksamhet 64% 26%

Sociala företag 1% 5%

Övriga samverkansinsatser 10% 8%

SUMMA 100% 100%



Tilldelning 2017  
Prel. medlemsavgifter 2017 per medlem

2017 2016
Fördelning total medlemsavgift 22 000 000 21 221 810

FK och AF genom FK 11 000 000 10 610 905

Landstinget i Uppsala län 5 500 000 5 305 452

Kommunerna i Uppsala län 5 500 000 5 305 453

Fördelning mellan 
kommunerna*
Håbo 314 975 303 834
Älvkarleby 143 699 138 616
Knivsta 261 595 252 342
Heby 210 937 203 476
Tierp 318 646 307 374
Uppsala 3 266 292 3 150 756
Enköping 649 703 626 722
Östhammar 334 153 322 333

5 500 000 5 305 453

*baseras på folkmängd 1 november 2015, SCB



Frågor/synpunkter  

• Vad har ni för förväntningar på 
samverkan framåt?  

• Äskandet 
• Reflektioner kring utvecklingen framåt.  
• Övrigt  



















      

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 
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Kultur och livsmiljöavdelningen 
Kultur och livsmiljöavdelningen 
Charlotta Bjälkebring Carlsson, Barn- och 
ungdomskoordinator 
0171-52871 
charlotta.carlsson@habo.se 

 

Närvarande ungdomar: 
Fridegård- Sandra Goro, Elin Larsson 
Potentia- Hampus Frykman 
Polarna- Ellinor Gavelin, Muco Ndabunguye, Sam Widén och William 
Närvarande politiker: Carina Lund, Rasmus Kraftelid 
Tjänsteperson: Charlotta B Carlsson 
 
Kallade med förhinder  
Ungdomar: 
Fridegård- Rebecka Wiklund 
Gransäter- Wilma Engberg 
Läraskolan- Isabella Domberg, Otto Widén 
Futurum- Selma Lundmark, Maja Kulma, Ali Muhammed,  Matilda Wistedt 
Västerängen- Nathalie Goro, Gustav Andersson, Josefine Kindström 
Potentia-  Vanessa Lindestam, 
Gröna Dalen- Linn Petersson, Lou Tener 
Fritidsgården i Bålsta – ingen kallad 
Fritidsgården i Skokloster – ingen kallad 
Finskt samråd – ingen kallad 
Politiker: Akasya Ranhav 

 Ungdomsråd 2016-02-09 
1. Välkomna 

Carina hälsade välkomna och vi presenterade oss, vilka vi representerade och vad vi gillar att 
göra på fritiden.  

2. Förra mötets minnesanteckningar 

3. Deltagare i ungdomsrådet  
Närvarande av de kallade valdes in i rådet. De som inte kom denna gång kallas även nästa 
gång och blir då när de kommer invalda i rådet. 

4. Förväntningar kring ungdomsrådets arbete 
Carina berättade om de olika råd som finns i kommunen. Att Ungdomsrådet och övriga råd är 
för att stärka det demokratiska arbetet i kommunen, närmare invånare och intressegrupper. 
Ungdomarna är med i rådet för att de ska få inflytande i utvecklingen av Håbo. När det gäller 
formen på rådet önskar de att vi kan göra det lite mysigare och lite mindre formellt. De önskar 
träffar mellan mötena, 4-5 ggr per år är för sällan. Ungdomarna i Polarna eller från någon 
skola kan exempelvis bjuda in via den sms kontakt Ungdomsrådet har. Vid dessa tillfällen 
mellan ordinarie möten utgår inget arvode.  

5. Val av Tema på Demokratidagen 2016, tisdag 11 oktober  
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 Trafik 
 Mälaren 
 Mitt gymnasium 
 Miljö (hållbar utveckling) 
 Mobbning 
 It – Håbo 
 Skola utbildning 
 Mitt välmående 

 
Rådet bestämde att Kultur och livsmiljö avdelningen bereder ett förslag till nästkommande 
Ungdomsråd. Utgångspunkten i förslaget är att samtliga 8 önskade teman ska kunna 
behandlas den 11 oktober på Demokratidagen. Förslagsvis att när man anmäler sig får en 
anmäla till vilka två grupper en vill ansluta till, en på förmiddagen och en på eftermiddagen.  
 

6. Utdelning av blanketter att fylla i  
Blanketterna (konto, adress, telefon nummer, intyg skatteavdrag), lämnas i kommunhusets 
informationsdisk, snarast. De levererar dem vidare till Charlotta Bjälkebring Carlsson på 
Kultur- och livsmiljöavdelningen som ser till att de kommer rätt.  

7. Kommande möten 
6 april, 26 maj, 6 september och 15 november. Alla möten mellan kl. 18-20 i kommunhuset 
och demokratidagen planerasa till den 11 oktober på Lastberget. 

8. Övriga frågor 
- Ungdomsrådet är inbjudan till biblioteket för att ge råd och tips till bibliotekets verksamhet 
och bibliotekspan. Marie Holmgren återkommer med ny mötestid. Biblioteken bjuder på fika 
- Elin undrade över vänortsammarbetet. Hon undrade om det blir av den 4 maj? Charlotta tar 
kontakt med Risto H för att få klarhet i detta. 
- Sam undrade om vi kunde skriva till våra pronomen på våra namnlappar. Vi berättade vårt 
pronomen hon, han hen och skrev dit det på våra namnlappar.  
- Rebecka undrar om någon annan i rådet kan ta hand om Face Book . Beslut Elin gör det.  
- Till nästa möte inbjuds kommundirektör Per Nordenstam, att presentera sig och rådet för 
honom.   
- Informationsenheten inbjuds till nästa gång för att ta kort och lyfta information på hemsidan. 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 
 Datum Vår beteckning 
 2016-04-25  

Socialförvaltningen 
Thomas Brandell, Socialchef 
0171-525 79 
thomas.brandell@habo.se 

 

 

 
Hemställan om anslutning till den gemensamma överförmyndarnämnden i Uppsala 
län 
Förslag till beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar att tillstyrka att kommunstyrelsen hemställer om att Håbo kommun 
får bli en part i den gemensamma överförmyndarnämnden  i Uppsala län från och med den 1 januari 
2017. 

Bakgrund 

Den gemensamma överförmyndarnämnden i Uppsala län bildades den 1 januari 2011. Parter var 
samtliga kommuner i Uppsala län förutom Enköping och Håbo. Uppsala kommun utsågs till värd-
kommun för den nya gemensamma nämnden och det upprättades ett gemensamt kontor med säte i 
Uppsala. Samarbetet innebar att all överförmyndarverksamhet flyttades till den nybildade nämnden, 
även om utfasningen skedde etappvis under 2011. Avsikten med att skapa den gemensamma nämn-
den för överförmyndarverksamheten var bland annat att minska såbarheten i de deltagande kommu-
nerna och att ge en ökad rättssäkerhet för de huvudmän som tar del av stöd från ställföreträdare.. Ett 
annat mål var att samverkande kommuner därigenom skulle vara bättre rustade för eventuella för-
ändringar och volymökningar inom överförmyndarverksamheten. 

Organisatorisk uppbyggnad 

Överförmyndarnämnden har tre ordinarie ledamöter och tre ersättare från Uppsala kommun, samt en 
ordinarie och en ersättare från var och en av de övriga kommunerna i samarbetet. Utifrån att Uppsala 
är värdkommun är det även dessa som utser ordförande och vice ordförande. Här har praxis varit att 
ordförande är en av ledamöterna från Uppsala kommun, medan vice ordförande kommer från någon 
av de övriga kommunerna. I nuläget fungerar Knivstas ledamot som vice ordförande. 

Tillsammans bildar nämndordförande, vice ordförande och chefen för överförmyndarförvaltningen 
ett presidium, som bland annat har till uppgift att bereda ärendena inför nämndmöten.    
 
I den organisatoriska uppbyggnaden finns även ett ägarsamråd, med representanter från samtliga 
deltagande kommuner. Det är ägarsamrådets representanter som i sin tur ger uppdrag till överför-
myndarnämnden. Rådet träffas två gånger per år, och är även den instans som fattar beslut kopplat 
till de ekonomiska ramar som överförmyndarnämnden har att hålla sig inom. 

På förvaltning finns en ansvarig chef och 15 medarbetare. Flertalet medarbetare har ekonomisk eller 
juridisk kompetens på högskolenivå. 

Organisation i Håbo 

Organisatoriskt tillhör överförmyndarförvaltningen i Håbo kommun socialförvaltningen. Verksam-
heten har sedan 1 april 2015 två medarbetare, varav en har uppdrag att vara samordnare för verk-
samheten. För närvarande är tjänsten som samordnare tillsatt med en vikarie och samordningsansva-

mailto:thomas.brandell@habo.se


 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(4) 
 Datum Vår beteckning 
 2016-04-25  

 

ret åvilar i första hand förvaltningschefen. Att ha en så viktig i organisation som en överförmyndar-
förvaltning med enbart två medarbetare gör att verksamheten blir mycket sårbar både ur ett kompe-
tensperspektiv och ett bemanningsperspektiv. Ett exempel på det är att det vid flera tillfällen före-
kommit att nämndens ordförande tillfälligt fått en handläggarroll vid t ex semester. En annan situat-
ion är att när någon av de två medarbetarna väljer att gå vidare till annat uppdrag så halveras perso-
nalstyrkan under en tid och verksamheten blir mycket sårbar. Detta påverkar kvaliteten på våra upp-
följningar och kontroller av ställföreträdarna och också vår administration av ersättningar för utförda 
uppdrag. 

Jag bedömer också att det även för framtiden kommer att vara svårt för Håbo kommun att rekrytera 
personer med rätt kompetens till nämndens verksamhet. Personer med högskolekompetens inom ex-
empelvis juridik eller ekonomi föredrar vanligen att arbeta i en större organisation där det finns kol-
legor med liknande kompetenser och där utvecklingsmöjligheterna är större. 

Utvärdering av den gemensamma nämnden 

Kommunledningskontoret i Uppsala genomförde 2015/2016 en utvärdering av den gemensamma 
nämnden. De förtroendevalda är samstämmigt mycket positiva till de effekter som det kommunö-
vergripande samarbetet har medfört. De synpunkter som särskilt lyfts fram från dessa är att de egna 
kommunerna inte har ett kvantitativt underlag av ärenden som tillnärmelsevis är tillräckligt för att 
upprätthålla en effektiv verksamhet. De förtroendevalda lyfter också upp att den gemensamma 
nämnden har inneburit en bättre verksamhet för huvudmännen och skapat förutsättningar att hantera 
förändringar i arbetsvolymen på ett bra sätt. 

Generellt ger nämndledamöterna lovord för det arbete som överförmyndarförvaltningen utför. De in-
tervjuade lyfter fram att de upplever förvaltningen som professionell, och att standard är att hand-
lingar till nämnden håller en god kvalitet. Flertalet av nämndledamöterna ser inte tjänstemännens ar-
bete i vardagen, men upplever sig ha en bra bild av kvaliteten utifrån de handlingar som når nämn-
den. 

Ett par av nämndsledamöterna lyfter fram att man upplever en försämring när det gäller rekrytering 
av ställföreträdare då det saknas en tydlig lokal förankring, men påpekar dock att det även tidigare 
fanns problem med rekryteringar. 

I december 2015 gjordes också en enkätundersökning som ställdes till gode män och förvaltare. Man 
fick in 357 svar vilket motsvarar 53 %. 8 av 10 upplever att man blir mycket bra eller ganska bra 
bemött av tjänstemännen på förvaltningen. 7 av 10 tycker att kvaliteten i kontakten med tjänstemän-
nen är mycket hög eller ganska hög och bara 4 % upplever att kvaliteten på kontakten med tjänste-
männen är dålig. I den fria texten som fanns möjlighet att skriva i enkäten får förvaltningen goda 
omdömen kring hur de förklarar och ger instruktioner kring de olika uppdragen. 

Överförmyndarförvaltningens sätt att arbeta 

Från förvaltningens håll är man medveten om att avsaknaden av lokalkontor kan ha en vissa nega-
tiva effekter, dock inte så stora som befarades vid starten. När verksamheten började 2011 hade man 
som regel att finnas ute i de olika kommunerna någon dag per vecka för att kunna möta både hu-
vudmän och ställföreträdare lokalt. Det visade sig dock ganska snabbt att det inte fanns något speci-
ellt behov av detta då det var få som kom vid dessa tillfällen. Fortfarande förekommer dock att man 
gör besök i kommunerna om detta är det bästa sättet att hantera en situation. Lokalt så håller man 
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rekryteringsmöten varje vår och höst och det finns också en utsedd kontaktperson i varje kommun. 
Man arbetar också med att annonsera i lokala media och stödjer aktivt bildandet av godmansför-
eningar. 

Nämnden och förvaltningen arbetar också aktivt med att bli en e-förvaltning i syfte att underlätta 
administrationen för både förvaltningen och ställföreträdarna, det innebär bland annat att all utgå-
ende och inkommande post finns elektroniskt. 

På ett medvetet sätt följer man upp ställföreträdarnas hantering av sitt uppdrag genom bland annat 
granskning av årsräkningar vad gäller hur ställföreträdaren sköter uppdraget att hantera egendom 
men också genom intervjuer med ett slumpmässigt antal huvudmän för att följa upp hur ställföreträ-
daren bevakar rätt och sörjer för person. 

Bedömning 

Förvaltningens uppfattning är att Håbo kommun bör välja att ansluta sig till den gemensamma 
nämnden. Det är i huvudsak tre skäl som talar för ett sådant beslut nämligen högre kompetens, 
minskad sårbarhet och bättre uppföljningar/kontroll 

Högre kompetens 

En överförmyndarverksamhet med två handläggare har svårt att hålla den kompetens som behövs. 
Personer med högskolekompetens inom juridik eller ekonomi föredrar som regel att arbeta i en 
större organisation där det finns kollegor med liknande komptenser och där utvecklingsmöjligheter-
na är större. Dessutom är det så att en verksamhet16-17 medarbetare i sig själv blir mer kompetenst 
då det finns fler med olika bakgrund, erfarenheter och expertkunskaper. 

Minskad sårbarhet 

Att som i Håbo vara två medarbetare i en organisation skapar stor sårbarhet. Om en person är från-
varande på grund av till exempel sjukdom så har man tappat halva personalstyrkan vilket får nega-
tiva effekter på handläggningen både ur ett rättssäkerhetsperspektiv och vad gäller stöd till gode 
män. 

Bättre uppföljningar och kontroll 

Detta område är kanske den enskilt viktigaste punkten. Flera gånger om året kan vi se hur media 
rapporterar om att en enskild god man/förvaltare inte har skött sitt uppdrag på det sätt som borde ha 
skett. För den enskilde kan det innebära stora ekonomiska förluster och/eller förlust av rättssäkerhet 
och trygghet. Med den personalstyrka som idag finns i Håbo kommun om två årsarbetare så klarar vi 
i bästa fall det vardagliga arbetet och uppföljningen av hur gode mannen sköter uppdraget att för-
valta egendom. Däremot följer vi inte på ett systematiskt sätt upp hur den gode mannen sköter upp-
dragen att sörja för person och bevaka rätt, utom om det kommer in en synpunkt eller ett klagomål 
från en huvudman eller hens anhöriga. För huvudmannen innebär det en rättsosäkerhet och det sy-
stem som används av den gemensamma nämnden där man intervjuar ett antal slumpmässigt utvalda 
huvudmän borgar för en större rättstrygghet för den enskilde. 

Mot den bakgrund som tecknats ovan är förvaltningens uppfattning att Håbo kommun bör försöka 
bli en del av den gemensamma överförmyndarnämnden. 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 4(4) 
 Datum Vår beteckning 
 2016-04-25  

 

Processen om Håbo kommun hemställer om att bli en del av den gemensamma nämnden  

Om kommunen fattar beslut om att hemställa om att bli en del av den gemensamma nämnden kom-
mer värdkommunen Uppsala att starta en utredning och utreda förutsättningarna för Det innebär 
bland annat att de olika fördelningstalen för de kommuner som ingår behöver räknas om för att på så 
sätt fastställa respektive kommuns kostnad. Förutsatt att utredningen kommer fram till att Håbo 
kommun får ansluta sig så är det sedan upp till de olika fullmäktige i kommunerna utanför Håbo att 
besluta om att man tillåter Håbo kommun att bli en del av den gemensamma nämnden, samtidigt 
som fullmäktige i Håbo fattar ett beslut om att ansluta sig till denna. Denna process kommer att ske 
under hösten 2016 och Håbo kommun kan då vara en del av den gemensamma nämnden från och 
med 1 januari 2017. Det går idag inte att säga om detta kommer att vara ett definitivt datum då verk-
samheten avslutas lokalt i Håbo eller om det blir en utfasningsperiod under en viss tid. 

 

Thomas Brandell 

Socialchef 
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1.  Inledning 
 

 

1.1 Bakgrund 
 
En gemensam överförmyndarnämnd bildades 1 januari 2011 för kommunerna Heby, Knivsta, 
Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar (det vill säga samtliga kommuner i Uppsala län 
förutom Enköping och Håbo). Utifrån att Uppsala kommun utsågs till värdkommun för den 
nya gemensamma nämnden upprättades även ett gemensamt kontor med förstärkt bemanning 
på det redan befintliga kontoret i Uppsala kommun. Samarbetet innebar att all 
överförmyndarverksamhet i berörda kommuner flyttades över till den nybildade nämnden, 
även om utfasningen skedde etappvis under 2011.  
 
Genom att Uppsala kommun kom att fungera som värdkommun för den gemensamma 
nämnden, är det dess kommunstyrelse som är avtalstecknare och har det övergripande 
ansvaret för verksamheten. Avsikten med att skapa den gemensamma nämnden för 
överförmyndarverksamheten var bland annat att minska sårbarheten i de deltagande 
kommunerna och att ge ökad rättsäkerhet för de huvudmän som tar del av stöd från 
ställföreträdare. Ett annat mål var att samverkande kommuner därigenom skulle vara bättre 
rustade för eventuella förändringar och volymökningar inom överförmyndarverksamheten. 
 
Inom ägarsamrådet för den gemensamma överförmyndarnämnden har det uppkommit 
önskemål om att göra en utvärdering av samverkan liknande den utvärdering som tidigare 
genomförts för den gemensamma räddningsnämnden i länet. Huvudsyftet med den nu aktuella 
utvärderingen är att besvara om intentionerna med den gemensamma nämnden har infriats. 
Dessutom finns uppfattningen att en utvärdering i sig också utgör ett bra underlag för 
utveckling av nämndens arbete och ansvarsområde. 
 

 

1.2 Syfte 
 
Syftet med utvärderingen är att följa upp hur den gemensamma överförmyndarverksamheten i 
Uppsala län upplevs fungera. Detta kan i sin tur omvandlas i följande tre problemställningar: 
 

 Kan de mål som formulerades inför den gemensamma överförmyndarnämnden anses 
ha infriats? 

 
 Vilka är de främsta styrkorna i hur överförmyndarnämnden och 

överförmyndarförvaltningen fungerar i dagsläget? 
 

 Vilka förändringsområden går i dagsläget att identifiera som berör den aktuella 
verksamheten?  
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1.3 Metod 
 
Utvärderingen har genomförts genom intervjuer, enkätundersökningar och genom 
dokumentstudier. Intervju har genomförts med chefen för överförmyndarförvaltningen. Denne 
har även deltagit i planeringen av enskilda moment under utvärderingens gång. Samtliga 
medarbetare vid överförmyndarförvaltningen har erbjudits möjlighet att delta vid en 
gruppintervju inom ramen för utvärderingen. Detta resulterade i att två av de sammanlagt tolv 
medarbetarna kom att medverka vid ett gemensamt intervjutillfälle. De som arbetar vid 
överförmyndarförvaltningen (förutom chefen för förvaltningen) har dessutom erhållit en 
webbenkät om arbetssituationen på förvaltningen. Samtliga tolv bevarade denna enkät.  
 
Ett centralt uppdrag för överförmyndarnämnden handlar om att rekrytera och ha tillsyn över 
de ställföreträdare som anlitas för att stödja de huvudmän som har behov av god man eller 
förvaltare. Ställföreträdarna har i utvärderingen haft en egen webbenkät riktad till dem. Totalt 
inkom 357 svar från de 675 ställföreträdare som erhöll enkätutskicket. Detta innebär en 
svarsfrekvens på 53 procent. 
 
De förtroendevalda som tillhör överförmyndarnämnden representerar även sin hemkommun, 
och där Uppsala har tre ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Övriga kommuner i 
samarbetet har vardera en ordinarie ledamot och en ersättare. Samtliga dessa förtroendevalda 
har erbjudits möjlighet att bli intervjuade som en del av utvärderingen.  
 
Av Uppsalas sex ledamöter i nämnden har två av dessa (nämndens ordförande och ytterligare 
en ordinarie ledamot) ställt upp för intervju, och dessa två intervjuades vid ett gemensamt 
tillfälle. För samtliga övriga deltagande kommuner har samtliga ledamöter, såväl ordinarie 
som ersättare, valt att delta i intervju. De förtroendevalda från Knivsta, Tierp och Heby har 
intervjuats var för sig kommunvis, d v s att ordinarie och ersättare från samma kommun 
deltagit vid ett gemensamt samtal. Representanterna från Älvkarleby och Östhammar valde 
istället att bli intervjuade individuellt per telefon. 
  
Ett par korta frågor har även via mejl ställts till socialtjänsten i samtliga deltagande 
kommuner förutom Uppsala. Detta har främst gjorts i syfte att identifiera eventuella problem 
med att ha överförmyndarnämnden geografiskt skild från den egna kommunen. Två av fem 
kommuner (40 procent) lämnade svar på dessa frågor. 
 
1.4 Avgränsningar 
 
Utvärderingen kan endast dra slutsatser och ge svar utifrån de intentioner som finns med i 
avtalet om gemensam överförmyndarnämnd då avtalet inte har mätbara mål eller tydliga ska-
krav formulerade.  
 
De kommunmedborgare som är huvudmän, och får stöd från de ställföreträdare som 
överförmyndarnämnden utser och granskar, har inte hörts i denna utvärdering. 
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1.5 Förutsättningar för den gemensamma organisationen 
 

Den nya gemensamma nämnden trädde i kraft i januari 2011, och ett gemensamt kontor 
skapades utifrån det som tidigare varit Uppsala kommuns överförmyndarkontor. Själva 
implementeringen skedde i faser under 2011, och ärenden flyttades successivt över från 
moderkommunerna till den nya gemensamma administrationen.  
 
Förutsättningarna var olika för de ingående kommunerna. Medan Uppsala kommun hade en 
bemanning på nära åtta årsarbetare innan samarbetet, hade i princip alla övriga kommuner ett 
underlag som understeg en årsarbetare. Utöver detta var det flera av kommunerna där 
handläggande tjänsteman för överförmyndarverksamheten var nära pensionsavgång. När det 
gäller Knivsta kommun fanns redan före 2011 ett avtal med Uppsala kommun, som innebar 
att Uppsala utförde arbetet på uppdrag från Knivsta.   
 
För att förändringen initialt inte skulle vara för stor fanns överförmyndarförvaltningen på 
regelbunden basis fysiskt närvarande ute i kommunerna under första året. I allmänhet var det 
ytterst få personer som valde att besöka representanterna vid dessa tillfällen. Efter en 
utvärdering som därefter genomfördes skapades en rutin där tjänstemän fysiskt finns på plats i 
samtliga kommuner under redovisningsperioder, men att tjänstemän i övrigt endast finns 
tillgängliga ute i kommunerna utifrån förinbokade mötestider.  
 
  
 
1.6 Organisatorisk uppbyggnad 
 

När utvärderingen genomfördes senhösten 2015 innehöll överförmyndarförvaltningen en 
chef, tio handläggare och två registratorer. Samtidigt pågick en rekryteringsprocess för att 
utöka gruppen med ett par medarbetare. Behovet av resursförstärkning hade ett tydligt 
samband med det stora antal ensamkommande barn som kommit till Sverige under 2015.   
 
Överförmyndarnämnden i sin tur innehåller som nämnts tre ordinarie ledamöter och tre 
ersättare från Uppsala kommun, samt en ordinarie och en ersättare från var och en av de 
övriga kommunerna i samarbetet. Utifrån att Uppsala är värdkommun är det även dessa som 
utser ordförande och vice ordförande. Här har praxis varit att ordförande är en av ledamöterna 
från Uppsala kommun, medan vice ordförande kommer från någon av de övriga kommunerna. 
I nuläget fungerar Knivstas ledamot som vice ordförande.   
 
Tillsammans bildar nämndordförande, vice ordförande och chefen för 
överförmyndarförvaltningen ett presidium, som bland annat har till uppgift att bereda 
ärendena inför nämndmöten.  
 
I den organisatoriska uppbyggnaden finns även ett ägarsamråd, med representanter från 
samtliga deltagande kommuner. Det är ägarsamrådets representanter som i sin tur ger uppdrag 
till överförmyndarnämnden. Rådet träffas två gånger per år, och är även den instans som fattar 
beslut kopplat till de ekonomiska ramar som överförmyndarnämnden har att hålla sig inom.  
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2.  Resultatredovisning 
 
Denna resultatredovisning är uppdelad i tre delar. Den första behandlar 
överförmyndarförvaltningen, d v s den verksamhet som bedrivs av de tjänstemän som är 
knutna till överförmyndarnämnden. Innehållet i avsnittet har i första hand ett 
medarberbetarperspektiv, men tar även i viss utsträckning upp andra tjänstemannaåsikter om 
förvaltningen.  
 
Redovisningens andra del behandlar arbetet inom överförmyndarnämnden, och är den del av 
utvärderingen som har fokus mot de förtroendevaldas perspektiv. Här behandlas även hur 
nämndledamöter ser på förvaltningens arbete. 
 
Den tredje och sista delen i utvärderingen tar upp synpunkter från gruppen ställföreträdare,  
d v s de personer som har i uppdrag att ge stöd som god man eller förvaltare till de huvudmän 
som har detta behov. Synpunkterna i avsnittet gäller dels ställföreträdarnas egen situation 
utifrån sitt uppdrag, dels hur de ser på kontakten med tjänstemännen på 
överförmyndarförvaltningen. 
 
   
2.1 Överförmyndarförvaltningen ur ett tjänstemannaperspektiv 
 

I den enkät som ställts till medarbetarna har det funnits ett antal frågepåståenden som dessa 
skulle besvara utifrån en femgradig skala. På skalan innebär svaret 1 att respondenten inte alls 
instämmer i det aktuella påståendet, medan svaret 5 innebär att den svarande fullt ut 
instämmer. Frågorna uppehåller sig till hur de ser på arbetsbelastning, förväntningar från 
arbetsgivaren, rättsäkerhet, och hur förutsättningarna ser ut att utföra arbetet med en god 
kvalitet.  
 
Från enkätsvaren inledande frågor framgår att åtta av medarbetarna (67 procent) har arbetat 
mer än tre år i sitt yrke, medan resterande fyra har kortare tid i yrket. Tio av medarbetarna 
arbetar som handläggare, medan övriga två är registratorer.  
 
Arbetssituationen 

 
Samtliga medarbetare har inom ett första frågeblock fått besvara fem frågor om sin 
arbetssituation.  
 
I tabell 1 på nästföljande sida framgår hur svaren fördelat sig bland medarbetarna. Tabellen 
redovisar faktiskt antal svarande som anger respektive svarsalternativ. Kolumnen längst till 
höger i tabellen visar den procentuella andelen som anger något av de två högsta värdena på 
den femgradiga skalan. Detta kan i sin tur ses som den andel som på det stora hela menar att 
det enskilda frågepåståendet stämmer. 
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Tabell 1 Den egna arbetssituationen 
Frågepåståenden Antal 

svar     
1 2 3 4 5 % andel  

4-5  
Jag har i normalfallet en rimlig 
arbetsbelastning 12 1 3 5 3 0  25 %  

De krav som ställs på mig i mitt arbete 
ligger på rätt nivå 11* 0 1 3 5 2 64 % 

Det är tydligt vad som förväntas av mig i 
min yrkesroll  12 0 0 3 7 2 75 % 

Jag får i hög utsträckning tillämpa den 
kompetens jag har 12 0  1 5 5 1 50 % 
Jag upplever att jag har förutsättningar 
att utföra mitt arbete med god kvalitet 12 1 0 2 6 3 75 % 

*En svarande har avstått att besvara den aktuella delfrågan 
 
Resultaten i tabell 1 kan ses som en form av temperaturmätare beträffande hur medarbetarna 
ser på sin arbetssituation. För två påståenden är det en jämförelsevis högre andel som 
instämmer. Detta gäller dels frågan om det är tydligt vad som förväntas i yrkesrollen, dels att 
flertalet medarbetare upplever att de har goda möjligheter att utföra sitt arbete med god 
kvalitet.   
 
Främst ett resultat avviker från övriga, och detta gäller den jämförelsevis låga andel 
medarbetare som svarar att den egna arbetsbelastningen är på en rimlig nivå. Ingen instämmer 
fullt ut i detta påstående, och endast var fjärde ger ett svar som kan tolkas som att påståendet 
är hyfsat korrekt. Detta frågepåstående är dessutom det enda av de fem i tabellen där det är 
flera personer som sätter ”negativa” svar än ”positiva” svar.  
 
Det har även ställs en annan fråga i undersökningen som tar upp hur medarbetarna ser på 
arbetsbelastningen idag jämfört med för ett år sedan. Svaren på denna fråga skulle anges 
utifrån tre svarsalternativ: att arbetsbelastningen nu är högre, är lägre, eller är oförändrad 
jämfört med ett år tidigare. Samtliga elva som arbetade för ett år sedan svarar att 
arbetsbelastningen blivit högre under perioden.  
 
Vid intervjuerna med förvaltningschef och medarbetare framgår att 2015 kraftigt har präglats 
av den ökade mängden ensamkommande barn som kommit till länets kommuner. Detta har 
ställt stora krav på förvaltningen att snabbt öka administrationen, och i synnerhet att hinna 
rekrytera tillräckligt många ställföreträdare.  
 
 
Påverkansmöjligheter 

 
Två frågor som ställts har tagit upp möjligheten att kunna påverka. Den ena frågan har fokus 
mot den egna arbetssituationen, den andra frågan handlar om möjligheten att påverka inom 
överförmyndarförvaltningen i stort.  
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Tabell 2 Möjlighet att påverka 
Frågepåståenden Antal 

svar     
1 2 3 4 5 % andel  

4-5  
Jag upplever att jag kan påverka min 
egen arbetssituation 11* 0 0 8 3 0 27 % 

Jag upplever att jag kan påverka sådant 
som berör överförmyndarförvaltningen i 
stort  

11* 0 1 7 3 0 27 % 

*En svarande på respektive fråga har lämnat svaret ”ingen åsikt”. 
      
Påtagligt är hur lika svaren fördelar sig för de två frågorna. För båda påståendena är det tre av 
elva medarbetare som svarar att de i förhållandevis hög utsträckning kan påverka. Övriga svar 
är för båda frågorna kraftigt koncentrerade till mittalternativet. Detta kan betraktas som att 
medarbetaren i viss utsträckning ser en möjlighet att påverka. 
 
Likheten i hur svaren fördelar sig för de två frågorna kan möjligen ses som lite överraskande. 
Normalt vid denna typ av frågor (oavsett verksamhet) så tenderar medarbetare oftare uppleva 
möjligheten att påverka större relaterat till den egna arbetssituationen jämfört med 
organisationen i sin helhet. 
 
I enkäten ställdes även en jämförelsefråga mellan nuläget och hur det var ett år innan 
beträffande möjligheten att kunna påverka. Det mest frekventa svaret är att möjligheten ser 
ungefär ut som för ett år sedan, medan tre svarande vardera säger att möjligheten är bättre 
respektive sämre att påverka.  
 
 
Stöd i arbetet 

 
Två frågor har ställts till medarbetarna på överförmyndarförvaltningen angående möjligheten 
att få stöd i arbetet när det uppstår behov, liksom om de själva upplever att de finns med som 
stöd för sina kollegor. I tabell 3 framgår hur medarbetarnas svar fördelade sig.  
 
Tabell 3 Stöd 
Frågepåståenden Antal 

svar     
1 2 3 4 5 % andel  

4-5  

Jag upplever att det är lätt att få stöd i 
mitt arbete när det dyker upp situationer 
där jag är i behov av stöd. 

12 0 0 
 
3 
 

4 5 75 % 

Jag upplever att kollegor tar hjälp av 
mig när dessa har stödbehov, och där 
jag har möjlighet att hjälpa.  

12 0 0 1 7 4 92 % 

 
Tre av fyra medarbetare (75 procent) svarar att de upplever att det är lätt att få stöd i 
situationer där det finns behov, och ingen av de svarande ger ett negativt svar på frågan. Än 
högre är svarsvärdena på frågan om den svarande själv brukar bidra med hjälp och stöd när 
kollegor behöver detta. Elva av tolv anger att de brukar hjälpa, och inte heller på denna fråga 
finns det någon medarbetare som lämnar svar på den negativa sidan av skalan.  
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Rättssäkerhet 

 
Innan samarbetet mellan kommunerna påbörjades 2011 hade flera av kommunerna 
medarbetare som utförde handläggning av överförmyndarsysslor utan att ha en 
bakomliggande juridisk utbildning. Därutöver saknade majoriteten av dessa tjänstemän 
kollegor att kunna resonera med i svårare sakfrågor. Det kan antas rimligt att detta 
sammantaget medförde en viss inbyggd osäkerhetsfaktor, oavsett hur väl den enskilde 
medarbetaren strävade efter att fullgöra sitt arbete.  
 
I den nuvarande förvaltningen har flertalet handläggare juristutbildning från universitetet. 
Detta i kombination med att de är förhållandevis många till antal gör att de, åtminstone i 
teorin, får anses ha goda förutsättningar till att kunna rådgöra med varandra i sin 
tjänsteutövning. Allt detta gör att de yttre förutsättningarna för rättssäkerhet får anses klart 
bättre i den gemensamma organisationen. I realiteten kan det likväl finnas förutsättningar som 
skapar hinder för medarbetarna, och som också kan försvåra möjligheten att fullt ut garantera 
en korrekt handläggning. Medarbetarna på överförmyndarförvaltningen har i den enkät som 
gick ut besvarat en fråga om rättssäkerhet, nämligen frågepåståendet:   
  
”Den tillsyn som överförmyndarförvaltningen utför mot gode män och förvaltare, i syfte att 
huvudmännen skall få den hjälp de behöver, genomförs på en i min mening tillfredsställande nivå”.  
 
I tabell 4 framgår hur svaren fördelades utifrån samma femgradiga skala som tidigare 
används. Således innebär svaret 5 att respondenten fullt ut instämmer i nämnda påstående, 
medan 1 betyder att denne inte alls instämmer. 
 
Tabell 4 Rättssäkerhet 
Frågepåståenden Antal 

svar     
1 2 3 4 5 % andel  

4-5  

Den tillsyn som utförs mot gode män 
och förvaltare genomförs på en i min 
mening tillfredsställande nivå. 

12 0 0 
 
5 
 

6 1 58 % 

 
Från svaren kan konstateras att endast en medarbetare instämmer fullt ut. Omvänt har inte 
heller någon uppgett något av de två lägsta svarsomdömena. Istället finns en tydlig 
koncentration i svaren på svarsalternativen 3 (fem avgivna svar) respektive 4 (sex avgivna 
svar).   
 
Utifrån de intervjuer som genomförts kan även här den ökade mängden ärenden 2015 sätta 
vissa spår i de svar som lämnats. I detta ligger att tjänstemännen, åtminstone på marginalen, 
inte hinner kontrollera allt som de egentligen skulle önska. Från intervjuerna framgår även att 
belastningen gjort att man ibland känt sig tvungna att tilldela en ställföreträdare nya uppdrag, 
även om denne redan har flera uppdrag sedan tidigare. Detta kan i sin tur medföra en risk att 
ställföreträdaren inte fullt ut hinner med allt som är relevant i det nya uppdraget.   
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Styrkor och förbättringsområden inom förvaltningen 

 
Medarbetarna fick i sin enkät även beskriva vilka styrkor liksom förbättringsområden som de 
upplever att förvaltningen i sin helhet har.  
 
De styrkor som beskrivs från flera medarbetare handlar om att gruppen är kunnig, ambitiös, 
och klarar att prioritera mellan sina sysslor. Flera nämner även att det är ett bra 
samarbetsklimat inom gruppen, inklusive en god relation mellan medarbetare och chef.    
      
De förbättringsområden som tas upp är sannolikt delvis präglade av den speciella situation 
som funnits på förvaltningen 2015 utifrån en hög arbetsbelastning. Ett flertal tar upp 
underbemanning som något som behöver lösas, där det uttrycks oro för såväl utbrändhet som 
att huvudmän och ställföreträdare kan bli lidande om belastningen är för hög.  
 
En annan aspekt som flera lyfter fram berör det interna arbetet på kontoret. Uppfattningen hos 
flera är att utveckling av e-förvaltning är viktig, liksom att administrationsrutiner och 
arkivering behöver prioriteras högre. Flera betonar även att det är viktigt att inte bara 
rekrytera handläggare, utan att även få in medarbetare som tryggar att till exempel 
registratorsfunktioner fungerar tillfredsställande. Sistnämnda är en funktion som 
organisatoriskt tillhör kommunledningskontoret inom Uppsala kommun, men där 
medarbetarna utför arbetsuppgifterna vid överförmyndarförvaltningen.   
 
Synpunkter från socialtjänsten 

 
Utöver de parter som direkt agerar inom ramen för överförmyndarverksamheten finns även 
andra aktörer som kan ha ett intresse av att kontakten med överförmyndarförvaltningen 
fungerar bra. En sådan part är socialtjänsten i de olika kommunerna, och då kanske i första 
hand den verksamhet som har fokus mot de äldre. 
 
Några korta frågor om överförmyndarförvaltningen har ställts via e-post riktat till 
äldreomsorgen i samtliga deltagande kommuner utöver Uppsala. Skälet till att verksamheten i 
Uppsala inte fått några frågor, beror på att de frågeställningar som ställts har haft fokus på det 
geografiska avståndet mellan socialtjänstens verksamhet och överförmyndarförvaltningen. 
Här finns inte samma situation för Uppsalas socialtjänst, då förvaltningen finns i samma 
kommun. 
 
Två av de fem kommunerna har lämnat svar. I båda fallen har flera äldreomsorgschefer 
resonerat internt, och sedan återkopplat. Generellt upplever dessa chefer att kontakterna med 
överförmyndarförvaltningen fungerar problemfritt, även om svaren indikerar att kontakterna 
kanske inte sker så ofta. En chef från en av de två kommunerna framför mer negativa 
upplevelser från ”svåra ärenden”. Detta beskrivs ha handlat om problem att få besked vem på 
förvaltningen denne skulle prata med kring ett visst ärende, men även en upplevd dålig 
respons när den verksamhetsansvarige ville diskutera med handläggaren runt ärendet. Den 
aktuelle chefen poängterar samtidigt att många mer rutinmässiga ärenden som rört 
överförmyndarförvaltningen fungerat alldeles utmärkt.  
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Båda dessa två kommuner har även svarat på frågan om de skulle se fördelar av om det satt en 
tjänsteman från överförmyndarförvaltningen fysiskt på plats i den egna kommunen. Ingen av 
de chefer som svarat ser detta som väsentligt. Någon uttrycker dock en fördel om det fanns en 
handläggare på överförmyndarförvaltningen som hade just ansvar för den egna kommunen, 
istället för att det blir kontakter med olika handläggare varje gång.      
 
 
2.2 Den gemensamma överförmyndarnämnden 
 
När den nya överförmyndarorganisationen skapades 2011 fanns en stark ambition att minska 
sårbarheten och att öka rättssäkerheten. Detta innebar inte bara stora skillnader för 
tjänstemännen, utan medförde även ett helt nytt arbetssätt för de förtroendevalda. Sistnämnda 
kom nu att förenas i en gemensam överförmyndarnämnd. Vid flera av dessa kommuner hade 
det tidigare endast funnits en ensam förtroendevald som tillsammans med den 
kommunanställde tjänstemannen hanterat de frågor som uppkom utifrån sina respektive 
ansvar. I den nya gemensamma nämnden kom åtta ordinarie ledamöter, och lika många 
ersättare, att tillhöra överförmyndarnämnden.  
 
Det arbetssätt som nu beskrivs råda innebär att nämnden har möten cirka en gång per månad. 
De ärenden som behandlas på nämndmötena berör frågor som går utanför den delegation som 
tjänstemännen i förvaltningen har. Ärenden kan till exempel handla om att en huvudman 
framfört en önskan om att få byta ställföreträdare, och att nämnden får till uppgift att fatta 
beslut om skälighet, utifrån det material som finns i det aktuella ärendet.   
 
För de frågor som hanteras av överförmyndarnämnden gäller att samtliga ledamöter engagerar 
sig i samtliga inkomna ärenden. Det görs således ingen skillnad utifrån från vilken av de 
ingående kommunerna som ”egentligen” är berörd av det unika ärendet. Det framgår inte 
heller med automatik vid fördragning i nämnd vilken kommun som är berörd. Dock kan i 
vissa fall bakgrundsutredningen till ärenden ge ledning till från vilken kommun det kommer.     
 
Arbetssättet i nämnden 

 
I princip samtliga intervjuade nämndledamöter vilka har erfarenhet från andra politiska 
nämnduppdrag, menar att uppdraget i överförmyndarnämnden skiljer sig tydligt från andra. 
Uppfattningen är att ärendena är av ett sådant slag att de i allmänhet inte innehåller egentliga 
ideologiska skiljaktigheter eller är föremål för tydliga politiska frågeställningar.  
 
Den allmänna bild som de förtroendevalda beskriver handlar om nämndbeslut där 
ställningstaganden görs som mer baseras på värdegrunder än på partipolitiska linjer. Det 
förkommer sällan eller aldrig någon form av partipolitiska diskussioner om hur de skall agera, 
med partikamrater från de andra deltagande kommunerna. 
 
Samtliga förtroendevalda som intervjuats i utvärderingen menar att arbetssättet, som innebär 
att alla nämndledamöter engagerar sig i samtliga ärenden som når nämnden, är någonting 
positivt och kompetenshöjande. Några lyfter även fram den höga närvaron på nämndmötena, 
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där ofta såväl de ordinarie ledamöterna som ersättarna finns på plats, är ett kvitto på att 
nämndmötena har ett upplägg som skapar intresse och engagemang. Flera av de intervjuade 
ledamöterna beskriver att det blir en ständig kunskapshöjning att delta vid mötena och ta del 
av nya ärenden. På samma sätt som tjänstemännen drar nytta av att vara flera och att totalt ha 
en större mängd ärenden att hantera, så beskrivs motsvarande trygghet och kvalitetssäkring bli 
effekten av nämndens arbetssätt.   
 
En fråga som kommit upp i samtalen med de förtroendevalda rör att förhållandevis många av 
ledamöterna nytillträdde 2015, som en konsekvens av mandatperioderna. Den allmänna 
uppfattningen bland de förtroendevalda som intervjuats är att frågorna som hanteras i 
överförmyndarnämnden inte är helt enkla, och att det tar ett bra tag att bli rutinerad i dessa 
frågor. Från intervjuerna framgår samtidigt att ingen ser någon kvalitetsmässig fara kring att 
många nya ledamöter började vid samma tillfälle. Några menar att skillnaden kan vara att 
mötena blir något längre, då de nytillträdda kanske ställer några kontrollfrågor för att 
säkerställa att de har förstått. Här uttrycks även att just dessa frågor ofta är utmärkta att få, då 
detta tvingar övriga att tänka ett varv till innan beslut fattas.  
 
Utifrån intervjuerna framgår även att de nya ledamöterna har haft möjlighet att ta del av 
samma utbildning som förvaltningen ger till nya ställföreträdare, och att de nämndledamöter 
som gjort detta upplever att den varit väldigt bra att följa, även för den roll de själva har.     
 
Fördelar med den nuvarande samarbetslösningen 

 
Det finns en samstämmig mycket positiv syn från de förtroendevalda om de konsekvenser 
som det kommunövergripande samarbetet medfört. De synpunkter som lyfts fram är att de 
egna kommunerna inte har ett kvantitativt underlag av ärenden som tillnärmelsevis skulle vara 
tillräckligt för att hålla en effektiv verksamhet.  
 
Man har i och med införandet av den gemensamma nämnden kommit bort ifrån att 
överförmyndarverksamheten tidigare var väldigt personberoende. Skapandet av en gemensam 
nämnd har därigenom inneburit en bättre verksamhet för huvudmännen. Den större 
förvaltningen har skapat förutsättningar att hantera exempelvis förändringar i arbetsvolymen, 
vilket var svårt att göra tidigare. Flera tar i intervjuerna spontant upp att de volymökningar 
som skett 2015 sannolikt hade varit ännu mycket svårare att hantera om varje kommun hade 
behövt göra detta själva.  
 
De förtroendevalda som intervjuats och representerar Uppsala lyfter fram att dessa inte 
märker lika stora förändringar som andra kommuner av att delta i samarbetet. Även när 
Uppsala var ensamma hanterade kommunen relativt många ärenden. Detta gör att kommunen 
oavsett samarbetet skulle ha flera tjänstemän och flera nämndledamöter engagerade i dessa 
frågor. Samtidigt skall noteras att de intervjuade nämndledamöterna från Uppsala tydligt 
betonar att den gemensamma nämnden inte på något sätt har medfört några nackdelar för 
Uppsalas del, utan att även dessa har vunnit fördelar.  
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Den lokala förankringen 
 
Mycket är positivt när de förtroendevalda skall beskriva vad den gemensamma nämnden 
inneburit. I ett par av intervjuerna nämns dock en upplevd försämring, vilket handlar om 
rekrytering av ställföreträdare. Här lyfts fram att när kommunerna själva skötte rekryteringen 
fanns en tydligare lokal förankring. Tjänstemannen kunde ha ett förhållandevis stort 
kontaktnät inom sin kommun, vilket upplevdes öka förutsättningarna till att matcha 
ställföreträdare för den specifika huvudmannen. Samtidigt nämns att det även tidigare fanns 
problem vid rekryteringar, och att detta inte är ett nytt fenomen.  
 
Främst vid en av de intervjuer som förts med de förtroendevalda sker en diskussion kring om 
det är lyckat eller inte att ärendena i nämnden rutinmässigt presenteras utan att informera 
vilken kommun ärendet berör. Det som enligt resonemanget skulle tala för att vara tydlig med 
kommuntillhörighet är att det underlättar för nämndledamöterna att kunna säkerställa att den 
egna kommunen och de egna kommunmedborgarnas intressen blir tillvaratagna. 
Resonemanget här bygger på att alla i nämnden även fortsättningsvis skalla vara engagerade i 
varje ärende, men att ett samtidigt tydliggörande av kommuntillhörighet mer går i linje med 
ledamöternas möjlighet att kunna möta de egna kommunmedborgarna. 
 
Flertalet av de ledamöter som intervjuats är dock bekväma med den modell som tillämpas, där 
kommuntillhörighet i normalfallet inte framgår i ärendedragningarna. Dock är det flera som 
ur andra perspektiv konstaterar att det kan finnas fördelar med att ha mer unik kunskap kring 
sin egen kommuns utveckling än vad de för närvarande har. I flera av samtalen kommer 
resonemanget in på den ökade rekryteringen av gode män som skett under ett antal månaders 
tid, men där flertalet intervjuade förtroendevalda har en ganska diffus bild över hur 
utvecklingen varit just i den egna kommunen. De som för detta resonemang medger samtidigt 
att de är osäkra på om förvaltningen med regelbundenhet ger sådana uppgifter eller inte. Det 
kan mycket väl vara så att nämndledamöterna har fått uppgifterna, men att de själva missat i 
inhämtningen av informationen.  
 
 Synen på överförmyndarförvaltningen  
 
Generellt ger nämndledamöterna lovord för det arbete som överförmyndarförvaltningen utför. 
De intervjuade lyfter fram att de upplever förvaltningen som professionell, och att standard är 
att handlingar till nämnden håller en god kvalitet. Flertalet av nämndledamöterna ser inte 
tjänstemännens arbete i vardagen, men upplever sig ha en bra bild av kvaliteten utifrån de 
handlingar som når nämnden. Dessutom är det några tjänstemän som regelbundet deltar vid 
nämndmötena, och där deras agerande vid nämndmötena stärker denna bild.  
 
I samtliga intervjuer med de förtroendevalda uppkommer en diskussion utifrån den 
tillströmning av ensamkommande barn som skett under senaste åren. Här uttrycker flera en 
oro över hur tjänstemännen på längre sikt skall klara denne typ av belastning utifrån ett 
arbetsmiljöperspektiv, samtidigt som de uttrycks förhoppning om att de resursförstärkningar 
som har beslutats kommer skapa bättre balans. I några av intervjuerna uttrycks även oro över 
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hur det går med de övriga ärendena som förvaltningen ansvarar över, när så mycket tid riktas 
mot ärendena för de ensamkommande.     
 
Utifrån intervjuerna med de förtroendevalda framgår att det under hösten pågått diskussioner i 
nämnden om möjligheten att förvaltningen för vissa svårare ärenden skall kunna anlita företag 
som är specialiserade, istället för att alltid rekrytera företrädare på det traditionella sättet. 
Flera av de intervjuerna uttrycker en viss nyfikenhet att tänka på ett lite nytt sätt, men betonar 
att även i dessa fall måste det finnas en personknytning till den specifika huvudmannen. Det 
kan aldrig vara ett företag som har rollen som ställföreträdare.  
 
 
2.3 Ställföreträdarna 
 
En enkätundersökning ställd till gode män och förvaltare genomfördes i december 2015, och 
riktade sig till de ställföreträdare som överförmyndarförvaltningen i Uppsala har tillsyn över. 
Mer specifikt gick enkäten ut till samtliga ställföreträdare där överförmyndarförvaltningen 
haft tillgång till en e-postadress, och som ingår i de kontinuerliga e-postutskick som 
förvaltningen gör.  
 
Den kategori av ställföreträdare som inte täcktes in i enkätutskicket var de ställföreträdare 
som utifrån att de saknar intresse av att ta nya uppdrag som ställföreträdare står utanför 
förvaltningens e-postutskick. I denna grupp finns till exempel de som enbart har ett uppdrag 
till en huvudman utifrån en släktrelation, eller att det finns andra karaktärer av personliga 
band till huvudmannen.     
 
Totalt inkom 357 enkätsvar, vilket innebär en svarsfrekvens på 53 procent. Frågorna i 
undersökningen har dels berört hur dessa ser på sitt eget uppdrag som ställföreträdare, dels på 
hur de upplever kontakten med överförmyndarförvaltningen.   
 
Bakgrundsuppgifter om ställföreträdarna 

 
Knappt hälften (44 procent) av de ställföreträdare som svarat på enkäten uppger att de haft 
uppdrag kortare tid än två år. Bland resterande svar så är dessa jämnt fördelade mellan de som 
haft uppdrag längre tid än fem år, jämfört med de som haft dessa i högst fem år.  
 
I tabell 5 åskådliggörs vilken karaktär av uppdrag de svarande har. En och samma svarande 
kan ha angett flera alternativ, förutsatt att denne har flera uppdrag, och dessa är av olika art.   
 
Tabell 5 Karaktär av uppdrag 
Karaktär av uppdrag Antal 

svar     
% andel  

 
God man till ensamkommande barn 145 37 %  
God man, ej ensamkommande barn  174 44 % 
Förvaltare 78 20 % 
Totalt 397 101 %* 

*avviker från 100 % p g a avrundning 
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Utifrån svaren framgår att förvaltaruppdrag utgör en minoritet. En av fem uppger denna 
karaktär av uppdrag. Inom kategorin god man är andelen som har uppdrag åt 
ensamkommande barn något färre än de som har andra karaktärer av uppdrag som god man.  
 
Respondenterna fick även en fråga angående i vilken av samverkanskommunerna som deras 
huvudmän bor. Fördelningen framgår av tabell 6. Även här kan svarande angett mer än ett 
svar, förutsatt att denne har uppdrag åt flera huvudmän.  
 
Tabell 6 Fördelning av uppdrag mellan kommuner 
Fördelning av uppdrag utifrån  
kommun  

Antal 
svar     

% andel  
 

Uppsala 275 68 %  
Tierp 36 9 % 
Östhammar 29 7 % 
Heby 22 5 % 
Knivsta 21 5 %  
Älvkarleby 21 5 % 
Totalt 404 99 %* 

*avviker från 100 % p g a avrundning 

 
Drygt två av tre ärenden (68 procent) har koppling till huvudmän inom Uppsala kommun. 
Bland de övriga kommunerna så är det kanske mest märkbara hur jämn fördelningen är.  
 
En fråga som togs upp handlade om det totala antalet uppdrag som ställföreträdaren har från 
överförmyndarförvaltningen i Uppsala. Svarsfördelningen framgår av tabell 7.   
 
Tabell 7 Antalet uppdrag 
Totala antalet uppdrag från 
överförmyndarförvaltningen 

Antal 
svar     

% andel  
 

Fler än fem 65 18 %  
3-5 107 30 % 
1-2 154 43 % 
Inget uppdrag 30 8 % 
Totalt 356 99 %* 

*avviker från 100 % p g a avrundning 

 
Det mest frekventa svaret är att de har 1-2 uppdrag. Samtidigt har nära hälften (48 procent) av 
de svarande tre uppdrag eller fler från överförmyndarförvaltningen i Uppsala. 
 
Bland de åtta procent som anger att de inte har något uppdrag alls finns personer som är helt 
nya, och har gått utbildning men ännu inte påbörjat sitt uppdrag. Här kan även finnas personer 
som har erfarenhet, men där något i uppdraget gör att de för stunden inte är aktiva.  
 
Ställföreträdarna kan även ha uppdrag från andra kommuner, utanför samarbetet. Dessa är 
inte heller enkla att ha en helhetsbild över. I enkäten fick de svarande uppge antalet ärenden 
de har utanför förvaltningen i Uppsala. Svarsfördelningen redovisas i tabell 8. 
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Tabell 8 Antalet uppdrag utanför samverkan  
Totala antalet uppdrag  Antal 

svar     
% andel  

 
Fler än fem 3 1 %  
3-5 13 4 % 
1-2 40 11 % 
Inget uppdrag 292 84 % 
Totalt 348 100 % 

 
En tydlig majoritet, 84 procent, uppger att de inte har andra uppdrag utöver de som härrör från 
den gemensamma överförmyndarförvaltningen i Uppsala. I några enstaka fall har 
ställförträdarna dock uppgett att de har ett flertal ärenden utanför Uppsala. Fem procent av de 
svarande har tre eller fler ärenden i andra kommuner. Några enstaka personer har fler än fem 
uppdrag.    
 
Bemötandet från tjänstemännen 

 
De ställföreträdare som besvarat webbenkäten har fått besvara en fråga om hur de ser på 
bemötandet från tjänstemännen på överförmyndarförvaltningen. Svarsfördelningen redovisas i 
tabell 9.  
 
Tabell 9 Bemötandet från tjänstemännen 
Svarsalternativ  Antal 

svar     
% andel  

 
Mycket bra 177 51 %  
Ganska bra 101 29 % 
Varken bra eller dåligt 55 16 % 
Ganska dåligt 8 2 % 
Mycket dåligt 3 1 %  
Totalt (medelvärde 4,28) 344 99 % * 

*avviker från 100 % p g a avrundning 

 
Generellt får förvaltningen höga siffror. Hälften av de svarande ger högsta möjliga omdöme 
på skalan, och åtta av tio ger något av de två positiva värdena. Samtidigt skall betonas att flera 
som besvarar enkäten beskriver i fri text att de har haft relativt få kontakter med 
tjänstemännen, utan menar på att de klarar sig på egen hand.  
 
Kontakt med tjänstemännen 

 
Två frågor tar upp hur ställföreträdarna upplever möjligheten att få kontakt med 
förvaltningen. En fråga har gällt kontakt via telefon, den andra om de är nöjda med 
återkopplingen om de skickar e-post till förvaltningen. Det finns skillnader i svaren, såtillvida 
att de som har kontakt via e-post uttrycker en tydligt större nöjdhet. På den femgradiga skalan 
får kontakt via e-post betyget 4,0, medan de som betygsätter kontakten via telefon ligger på 
ett genomsnittsvärde på 3,5.   
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Motiveringen hos dem som sätter lägre betyg för telefonkontakter hänger mycket samman 
med de telefontider som finns hos överförmyndarförvaltningen, och som upplevs täcka in allt 
för få timmar per vecka. Flera beskriver även att de utifrån den egna situationen inte kan sitta 
i telefonkö en längre tid, och menar att det borde finnas en större variation på telefontiden, 
och nästan inte bara gälla förmiddagstider. Här kan samtidigt konstateras, utifrån de intervjuer 
som genomförts med tjänstemän på förvaltningen, att flera medarbetare på förvaltningen även 
tar emot telefonsamtal utanför den formella telefontiden.  
 
Andra svarande tar även upp att de tidigare ringde till förvaltningen men nu främst har 
kontakt via e-post. Ett skäl är att slippa sitta i telefonkö, ett annan är att risken för 
missförstånd upplevs bli mindre när kommunikationen sker via e-post. Några efterlyser även 
en kombination av dessa alternativ, i form av att ställföreträdaren skickar e-post med sin 
fråga, och att handläggarna därefter prioriterar och ringer upp.  
 
Beträffande e-post så menar flertalet som kommenterar i fri text att de varit fullt nöjda med 
snabbheten i svar, och även korrektheten i själva svarstexten. Dock kan samtidigt noteras att 
några av dem som gett sämre betyg kommenterar att de inte fick något svar alls på sin fråga.  
 
Kvalitet och stöd 

 
Ställföreträdarna har även fått ge sitt omdöme angående kvaliteten i sin helhet i de kontakter 
som de har med överförmyndarförvaltningen. Svarsfördelningen framgår av tabell 10. 
 
Tabell 10 Kvaliteten i kontakten med tjänstemännen 
Svarsalternativ Antal 

svar     
% andel  

 
Mycket hög 81 24 %  
Ganska hög 152 45 % 
Varken låg eller hög 94 28 % 

Ganska låg 11 3 % 
Mycket låg 3 1 %  
Totalt (medelvärde 3,87) 341 101 % * 

*avviker från 100 % p g a avrundning 

 
Nära sju av tio (69 procent) ger ett positivt omdöme om kvaliteten i kontakterna. Det näst 
högsta omdömet på skalan dominerar, och endast ett fåtal ger negativa omdömen (4 procent). 
Samtidigt visar kommentarer i fri text att förhållandevis många har åsikter om det uppdrag 
som överförmyndarförvaltning har. 
 
Generellt får förvaltningen goda omdömen beträffande hur de förklarar och ger instruktioner 
kring redovisning kopplat till de olika uppdragen. Synpunkterna är däremot mer blandade när 
det gäller att förklara andra karaktärer av frågor. Några kommenterar i sina enkätsvar även att 
det förekommer faktafel i de utbildningar som ges till nya ställföreträdare. Andra menar att 
förvaltningen borde ta större ansvar kring rutinfrågor som berör migrationsverket, socialtjänst 
och liknande.  
 



16 
 

Samma karaktär av resonemang finns även på den enkätfråga som ställts beträffande om 
överförmyndarförvaltningen är ett bra stöd i sin helhet för att ställföreträdarna skall kunna 
utföra sitt uppdrag på ett bra sätt.  
 
I tabell 11 redovisas hur svaren fördelade sig på frågan ”i vilken mån upplever du att 
överförmyndarförvaltningen är ett stöd för att du skall kunna utföra ditt uppdrag på ett 
tillfredsställande vis?”. 
 
Tabell 11 Stöd för att kunna utföra uppdraget tillfredsställande 
Svarsalternativ Antal 

svar     
% andel  

 
I mycket hög grad 59 17 %  
I ganska hög grad 120 35 % 
Varken i låg eller hög grad 98 29 % 
I ganska låg grad 44 13 % 
I mycket låg grad 18 5 %  
Totalt (medelvärde 3,47) 339 99 % * 

*avviker från 100 % p g a avrundning 

 
Något över hälften (52 procent) av de avgivna svaren är positiva på frågan om 
överförmyndarförvaltningen är ett stöd i utförandet av uppdraget. Från tabellen framgår att de 
avgivna svaren främst är koncentrerade mot svarsalternativen ”i ganska hög grad” respektive 
”varken i hög eller låg grad”. Intrycket utifrån de kommentarer som lämnats är att de flesta i 
svarandegruppen ser förvaltningens uppdrag i huvudsak som granskande, och att det finns en 
förståelse att detta skapar begränsningar i de råd och det stöd som kan ges. Generellt verkar en 
förståelse finnas att de inte på detaljnivå kan få hjälp kring sådant som förvaltningen därefter 
skall granska.  
 
Samtidigt menar förhållandevis många att det likväl finns förbättringspotential av mer allmän 
karaktär. I detta ligger att de menar att överförmyndarförvaltningens område där de ger stöd är 
för smalt, och att det för ofta finns problem som ställföreträdarna stöter på där handläggarna 
inte ser som sin uppgift att stödja. En synpunkt som kommer från flera är att förvaltningen 
behöver bli bättre med ”lathundar” beträffande vart ställföreträdare skall vända sig i olika 
situationer. Några tar även upp att förvaltningen på ett generellt plan borde vara mer aktiva 
för att samarbeten mellan till exempel ställföreträdare, migrationsverk och socialtjänst skall 
fungera så smidigt som möjligt.   
 
Här nämns som exempel situationer där en god man får ett besked från migrationsverket kring 
en huvudman. Det besked som lämnats skapar problem för ställföreträdaren, som inte vet vad 
denne bör göra härnäst. I dagsläget uppfattar ställföreträdaren att de är tvungna att lösa 
problemen på egen hand, eller att söka råd genom kollegor via ett befintligt nätverk. Några av 
de som besvarat enkäten beskriver att de inte är fullt bekväma med att nätverken har denna 
centrala roll, utan skulle istället vilja ha stöd från kommunen. Även om ingen konkret fråga 
ställts kring konstruktionen i överförmyndarförvaltningens uppdrag, framgår från 
kommentarer i enkätsvaren, att detta inte är okomplicerat. Det faktum att 
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överförmyndarförvaltningen både rekryterar ställföreträdare, och sedan granskar hur dessa 
utför och redovisar uppdraget, menar flera är en olycklig kombination.  
 
Även chefen för överförmyndarförvaltningen håller med om att detta inte är en optimal 
lösning att förvaltningen både rekryterar och granskar ställföreträdare, utan att det vore bra 
om dessa roller var mer separerade än vad som är fallet idag. Detta är emellertid ingen lokal 
fråga för kommunerna i Uppsala län, utan måste relateras till den lagstiftning som 
överförmyndarverksamheten har att följa.  
 
Flera av ställföreträdarna kommenterar även de ersättningsnivåer som de erhåller för att utföra 
uppdrag. I detta sammanhang finns det de som menar att det är som ett lotteri när de tar sig an 
ett nytt uppdrag, kopplat till arbetsinsats, och i vilken mån den ekonomiska ersättningen 
därigenom blir skälig eller inte. I några fall beskriver även ställföreträdare som känt sig 
”lurade” från överförmyndarförvaltningen i samband med att de tagit ett nytt uppdrag. Det 
uttrycks en känsla av att tjänstemännen på förvaltningen ibland undanhåller viss problematik 
kring huvudmannen, för att därigenom öka sannolikheten att få någon ställföreträdare att ta på 
sig ett nytt ärende. När ställföreträdaren sedan ”tackat ja” och upptäcker att huvudmannens 
situation är annorlunda än beskrivet, är det svårt att kunna frånsäga sig uppdraget. 
              
Avslutningsvis kan nämnas att det även finns ställföreträdare som reagerat på kollegor som de 
upplever inte har rätt inställning till sitt uppdrag som god man eller förvaltare. Med detta 
avses primärt att personer sökt sig till uppdraget som ställföreträdare för arvodenas skull, och 
inte har tillräckligt hög ambitionsnivå i genomförandet av sina uppdrag. Här menar några 
svarande att överförmyndarförvaltningen behöver bevaka även sådana aspekter, och inte lägga 
allt fokus på den ekonomiska redovisning som ställföreträdarna lämnar in.   
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3.  Sammanfattande diskussion 
 
Denna utvärdering tar upp den samverkan mellan kommuner i Uppsala län, i form av en 
gemensam överförmyndarnämnd, som påbörjades 2011. Fem år har förlöpt sedan starten, och 
denna utvärdering har syftat till att följa upp hur olika parter uppfattar att det nu fungerar.    
 
 

3.1 Infrianden av målen för gemensam överförmyndarnämnd 
 
I synnerhet tre mål nämndes i förarbetena vid införandet av den gemensamma nämnden: 
 

 Minska sårbarheten 
 Ge ökad rättssäkerhet 
 Vara väl rustade för volymändringar 

 
Nedan görs en avstämning av vart och ett av dessa mål. 
 
Minska sårbarheten 
 
Orsaken till att minskad sårbarhet omnämndes vid införandet av gemensam nämnd 2011 
hängde samman med att stora flertalet av kommunerna inom samarbetet var kommuner med 
låga invånarantal. Konsekvensen av detta blev att antalet ärenden för en lokal förtroendevald 
blev ett litet fåtal. En effekt, kanske främst på tjänstemannanivå, av att bedriva 
överförmyndarverksamhet på egen hand var risker för problem vid sjukdomar, semestrar och 
liknande. En samlad förvaltning med en arbetsgrupp av handläggare, på det sätt som varit 
fallet sedan 2011, medför en betydligt större stabilitet. Detta samband är logiskt i teorin, och 
utvärderingen har visat att resonemanget även i realiteten stämmer.  
 
Rättssäkerhet 

 
En annan aspekt som lyftes fram vid de utredningar som genomfördes inför samarbetet 2011 
handlade om att värna om rättsäkerheten. I detta ligger att gällande lagstiftning skall 
tillämpas. Här ligger inte minst att utifrån lagstiftning ansvara för att huvudmännens 
rättigheter tillvaratas på ett korrekt sätt.  
 
Rättssäkerheten kan betraktas såväl utifrån ett tjänstemannaperspektiv som utifrån ett 
nämndperspektiv. Ur förvaltningens perspektiv kan konstateras att antalet handläggare i den 
nya organisationen är på en tvåsiffrig nivå. Detta i kombination med att flertalet av dem har 
en universitetsutbildning i juridik, gör förutsättningarna för rättssäkerhet goda. Givetvis är det 
även av vikt att de beslut som fattas av de förtroendevalda grundar sig utifrån gällande 
lagstiftning. Utvärderaren konstaterar att den roll som förtroendevalda i kommuner med få 
invånare har, och bedriver överförmyndarverksamhet på egen hand, påminner mycket om 
tjänstemannens situation. Få ärenden och dåliga förutsättningar att löpande praktisera och 
höja sina kunskaper. 
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Det arbetssätt som tillämpas i den gemensamma överförmyndarnämnden i Uppsala, och som 
innebär att nämndledamöterna engagerar sig i samtliga de ärenden som går till nämnden, 
uppfattar utvärderaren som ett utmärkt arbetssätt för att trygga rättssäkerheten. Utvärderaren 
upplever även att initiativet där nya nämndledamöter får följa samma utbildning som 
nyrekryterade ställföreträdare är lovvärt, och kan ses som en bra grund för bred kompetens i 
nämnden med hög grad av rättssäkerhet.  
 
Vara väl rustad för volymändringar 

 
Det tredje tydliga målet med gemensam nämnd var att kommunerna skulle vara väl rustade 
när det inträffar volymändringar. På samma sätt som i tidigare resonemang medförde de 
knappa resurserna som flertalet kommuner hade före samarbetet, att flera av dessa sannolikt 
skulle få uppenbara problem med att vara flexibla vid volymförändringar. 
 
Vid flera tillfällen i rapporten har omnämnts att 2015 var ett extraordinärt år för 
överförmyndarförvaltningen, utifrån den påtagligt stora mängd ensamkommande barn som 
kom till Sverige och länets kommuner under året. Det är ingen tvekan om att detta har 
inneburit stora prövningar för förvaltningen, och uppdraget att med kort handläggningstid utse 
ställföreträdare till dessa barn och ungdomar.  
 
Utvärderarens bestämda uppfattning är att den gemensamma förvaltningen har kunnat hantera 
dessa problem på ett bättre sätt, och med bättre initiala resurser, än vad alla eller flertalet 
kommuner hade kunna åstadkomma på egen hand. Samtidigt tycker sig utvärderaren likväl se 
en viss form av trögrörlighet i anpassningen av bemanningsstorlek på förvaltningen. Bilden 
utvärderaren fått är att mängden ärenden tydligt började växa redan på vår och försommaren 
2015, men att det dröjer till årsskiftet innan bemanningen i realiteten är justerad för att kunna 
möta den nya situationen. Möjligen skall parterna här se över möjligheten till en större grad 
av flexibilitet vid framtida kraftiga volymändringar.  
 
 
Slutsats beträffande målens infriande 

 
Utvärderaren bedömer att de tre mål som sattes upp inför skapandet av den gemensamma 
nämnden alla tre har infriats. Samtidigt kan sägas att ett par av dessa mål känns relativt 
självklara att de skulle infrias, då stordriftsfördelarna kring överförmyndarverksamheten är så 
uppenbara.  
 
Det möjliga förbättringsområde som kan vara värt att se över är i vilken mån den 
gemensamma organisationsformen kan hitta ett bättre sätt än idag för att smidigt anpassa sig 
utifrån större volymförändringar.  
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3.2 Reflektioner kring ställföreträdarnas roll och synpunkter 
 

Denna utvärdering har även betraktat andra aspekter som berör den gemensamma 
överförmyndarorganisationen. Utvärderaren har här särskilt upplevt de synpunkter som 
gruppen ställföreträdare framfört i sina enkätsvar som intressanta. 
 
Här kan först konstateras att tjänstemännen på överförmyndarförvaltningen på det stora hela 
får positiva omdömen kring bemötande, korrekthet i handläggning och flera andra aspekter 
beträffande hur de utför sitt arbete.  
 
Det som likväl gör bilden komplicerad är att det finns förhållandevis stora skillnader mellan 
det uppdrag som handläggarna på överförmyndarförvaltningen är satta att utföra, och vad 
relativt många ställföreträdare signalerar att de skulle vilja få stöd med i sitt utövande av 
ställföreträdaruppdraget. För den oinvigde känns även själva konceptet där 
överförmyndarförvaltningens medarbetare ena stunden skall locka ställföreträdaren att ta 
ytterligare uppdrag, för att direkt därefter övergå till en betydligt mer distanserad roll till 
samma personer, aningen märklig. Utvärderaren är även fundersam till det stora ansvar i 
tillämpningsfrågor, som upplevs läggas på de nätverk ställföreträdare ansluter sig till.  
 
Som har nämnts i resultatredovisningen finns åsikten även inom överförmyndarförvaltningen 
att det inte är optimalt att båda rekrytering och granskning av ställföreträdare ligger på 
förvaltningen på det sätt som i dagsläget är fallet. Sannolikt har även denna komplikation 
blivit mer tydlig senaste året, då förvaltningen fått ägna betydligt mer tid än tidigare åt att 
rekrytera gode män och förvaltare.  
 
Vilket tidigare har konstaterats så är den rolldelning som handläggarna har vid 
överförmyndarförvaltningen i Uppsala i linje med intentionen i lagstiftningen, och således 
inte någon lokalt skapad modell. Samtidigt kan det vara så att man vid upprättande av lagar, 
rutiner och praxis kring överförmyndarverksamhet inte förutsett den utveckling som skett 
senaste året, där fokus mot att rekrytera ställföreträdare legat på nivåer som aldrig tidigare 
förekommit. Utvärderarens förslag är att överförmyndarnämnden i Uppsala, genom någon 
lämplig kanal på nationell nivå, försöker väcka en diskussion om nuvarande modell för 
tjänstemannautövning skulle kunna förändras.  
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BILAGA 1 

 
ENKÄTFRÅGOR STÄLLD I WEBBENKÄT TILL MEDARBETARE VID 
ÖVERFÖRMYNDARFÖRVALTNINGEN 

 

Bakgrund 

1. Din tid i yrket  

Mellan 0-3 år 

Mer än 3 år 

 

Nedanstående frågepåståenden (fråga 2-11) är tänkta att besvaras på en skala 1-5, där 

alternativet 1 = instämmer inte alls, 5= instämmer helt. 

Frågor om nuläget 

Den egna arbetssituationen 

2. Jag har i normalfallet en rimlig arbetsbelastning 

3. De krav som ställs på mig i mitt arbete ligger på rätt nivå 

4. Det är tydligt vad som förväntas av mig i min yrkesroll 

5. Jag får i hög utsträckning tillämpa den kompetens som jag har 

6. Jag upplever att jag har förutsättningar att utföra mitt arbete med god kvalitet 

Möjlighet att påverka 

7. Jag upplever att jag kan påverka min egen arbetssituation 

8. Jag upplever att jag kan påverka sådant som berör överförmyndarförvaltningen i stort 

Stöd i arbetet 

9. Jag upplever att det är lätt att få stöd i mitt arbete när det dyker upp situationer där jag är i 

behov av stöd 

10.  Jag upplever att kollegor tar hjälp av mig när dessa har stödbehov, och där jag har möjlighet 

att hjälpa 

 

Rättsäkerhet 

11.  De brukare som överförmyndarförvaltningen har till uppgift att stödja får ett korrekt stöd 

utifrån deras lagstadgade rättigheter. 
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Om du jämför situationen i nuläget för hur det var för ett år sedan…. 

12. Min arbetsbelastning är idag a) högre än för ett år sedan 

   b) ungefär lika hög som för ett år sedan 

   c) lägre än för ett år sedan  

 

13. Jag kan påverka min arbetssituation a) mer idag än för ett år sedan 

   b) ungefär lika mycket  

   c) mindre idag än för ett år sedan 

 

AVSLUTANDE FRÅGOR 

14. Vad anser du själv är den största styrkan hos överförmyndarförvaltningen när det gäller hur 

förvaltningens uppdrag utförs (fri text)? 

 

15. Finns det något förbättringsområde som du tycker överförmyndarförvaltningen behöver 

prioritera under det närmaste året (fri text)?     

 

16. Möjlighet att fritt lämna egna synpunkter  
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BILAGA 2 

FRÅGEGUIDE INFÖR INTERVJU MED LEDAMÖTER VID ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
 

 Hur lång erfarenhet har du av nämndverksamheten inom Överförmyndarnämnden? 

 Har du andra uppdrag som förtroendevald? 

 
FRÅGOR UTIFRÅN ETT NÄMNDPERSPEKTIV 

 

 Hur är ditt intryck att kvaliteten är i de möten och de beslut som sker inom er nämnd? 

 Hur upplever du att samarbetet fungerar mellan nämnden och tjänstemännen inom 

Överförmyndarförvaltningen? 

 Hur ser du på effektiviteten inom överförmyndarnämnd/överförmyndarförvaltningen? 

 Vilken är din bild av hur rättssäkerheten fungerar – får huvudmännen den hjälp de behöver 

från gode män och förvaltare? 

 Hur upplever du att överförmyndarnämnden/förvaltningen har lyckats hantera den stora 

mängd av ensamkommande barn som kommit under 2015, där dessa snabbt skall tilldelas 

gode män?    

 Vilka är de främsta styrkorna som du ser i hur överförmyndarnämnden/förvaltningen 

fungerar? 

 Vilka förbättringsområden finns enligt din mening inom 

överförmyndarnämnden/förvaltningen? 

  
FRÅGOR UTIFRÅN ETT KOMMUNPERSPEKTIV 
  

 Upplever du personligen att det finns fördelar att er kommun deltar i detta länssamarbete, 

istället för att driva denna verksamhet på egen hand (om möjligt - ge konkreta exempel)? 

 Finns det exempel under den tid du deltagit i nämnden där du upplevt att beslut eller 

handläggande har varit negativ för er kommun – där hanteringen skulle kunna skett 

annorlunda om er kommun själva hanterat ärendet? 

 Finns det annan verksamhet inom din hemkommun (t ex representanter från socialtjänsten 

eller huvudmän/gode män) som framfört positiva eller negativa synpunkter till dig om att 

Uppsala län har en gemensam överförmyndarnämnd – istället för att kommunen har sin 

egen verksamhet?  
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BILAGA 3 

ENKÄTFRÅGOR STÄLLD I WEBBENKÄT TILL STÄLLFÖRETRÄDARE 
 

Hur lång tid har du haft uppdrag som ställföreträdare?  

Kortare tid än 2 år 

2-5 år 

Mer än 5 år 

 

Hur många uppdrag har du i nuläget som ställföreträdare? 

1-2 

3-5 

Fler än fem 

 

Vilken karaktär av ställföreträdaruppdrag utför du? (flera svarsalternativ kan anges)  

God man till ett eller flera ensamkommande barn 

God man till en eller flera huvudmän som inte är ensamkommande barn 

Uppdrag som förvaltare till en eller flera huvudmän 

Överförmyndarförvaltningen som finns belägen i Uppsala kommun ansvarar för handläggning av 

ställföreträdaruppdrag i flertalet av Uppsala läns kommuner. Ange nedan den eller de kommuner 

där du i nuläget har uppdrag åt en huvudman   

Uppsala kommun 

Tierp kommun 

Östhammars kommun 

Älvkarleby kommun 

Heby kommun 

Knivsta kommun 
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Har du i dagsläget uppdrag som ställföreträdare för andra kommuner, och som inte administreras 

av Överförmyndarförvaltningen i Uppsala kommun (d v s andra kommuner än de som räknades 

upp i förra frågan)? 

Nej, inga uppdrag i andra kommuner  

1-2 uppdrag i andra kommuner 

3-5 uppdrag i andra kommuner 

Fler än fem uppdrag i andra kommuner 

  

Hur enkelt tycker du det är att komma i kontakt med tjänstemännen inom 

Överförmyndarförvaltningen i Uppsala per telefon? 

Mycket enkelt 

Ganska enkelt 

Varken enkelt eller svårt 

Ganska svårt 

Mycket svårt 

Brukar inte försöka få kontakt per telefon 

 

Hur enkelt tycker du det är att få snabb återkoppling via e-post från tjänstemännen inom 

Överförmyndarförvaltningen i Uppsala? 

Mycket enkelt 

Ganska enkelt 

Varken enkelt eller svårt 

Ganska svårt 

Mycket svårt 

Brukar inte försöka få kontakt per e-post 
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Hur upplever du att kvaliteten är i de kontakter du har med medarbetarna på 

Överförmyndarförvaltningen? 

Mycket hög 

Ganska hög 

Varken låg eller hög 

Ganska låg 

Mycket låg 

 

Hur upplever du det stöd som du får från Överförmyndarförvaltningen i sin helhet utifrån ditt 

uppdrag som ställföreträdare? 

Mycket hög 

Ganska hög 

Varken låg eller hög 

Ganska låg 

Mycket låg 

 

AVSLUTANDE ÖPPNA FRÅGOR 

Finns det något i Överförmyndarförvaltningens arbetssätt som borde förändras (fri text)? 

 

Finns det stöd från Överförmyndarförvaltningen som du skulle vilja bli erbjuden men som inte finns 

idag (fri text)? 

 

Möjlighet att fritt lämna kommentarer kring uppdraget som ställföreträdare och kontakterna med 

Överförmyndarförvaltningen.   

 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-05-11 KS 2015/00293 nr 67530 

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

 

Utredning om alternativ finansiering av kommunens 
investeringar 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsens föreslås besluta att rubriken ändras till utredning om 
organisationsform för kommunala fastigheter 

2. Kommunstyrelsen föreslås besluta att utreda en organisationsform med 
Håbohus AB i en koncernstruktur med syfte att kommunala fastigheter 
ägs och förvaltas av ett kommunalt bolag.  
 

Sammanfattning 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen uppdrog till förvaltningen att till styrelsen redovisa ett 
alternativt förslag till finansiering av investeringar, istället för extern 
upplåning. Förvaltningen redovisade 2015-11-10 en förstudie till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Ärendet återremitterades för ytterligare 
beredning av följande sakskäl; 

 Beslutsunderlaget skall kompletteras med svaren i Owe Fröjds (Båp) 
ställda motion till kommunfullmäktige 2015-06-15: att en extern 
värdering av kommunens och Håbohus fasta tillgångar skall 
genomföras. 

 Synpunkter på utredningsuppdraget skall inhämtas från styrelsen i 
Håbohus innan beslut.  

Ärendet återupptogs på arbetsutskottet 2016-04-10 efter begärda 
kompletteringar ovan. 

Vid ärendets behandling diskuterades det att det kan finnas andra sätt att 
effektivisera kommunens fastighetsförvaltning ex.vis genom att använda 
fastighetskompetensen inom Håbohus AB. 

Vid fastighetsförsäljningen till externa intressenter finns fördelen att likvida 
medel frigörs men eftersom kommunen är beroende av dessa fastigheter så 
kan det bli dyrt på sikt. Förstudien visade bland annat att: 

 Kommunens kostnader ökade med 3,7 mkr årligen jämfört med 
kostnaderna år 2015. 

 Försäljningen inte var en bra metod för att effektivisera 
fastighetsförvaltning med syftet att minska driftkostnaderna.  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2016-05-11 KS 2015/00293 nr 67530 

 

 Den genomförda förstudien belyste en eventuell framtida försäljning 
utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Inför ett slutgiltigt beslut om 
försäljning föreslogs att ärendet kompletterades med en tydlig risk- 
och konsekvensanalys som belyste juridiska och verksamhets-
mässiga aspekter av försäljningen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterade att begränsa det ursprungliga 
utredningsuppdrag till att istället föreslå kommunstyrelsen att besluta att 
utreda en organisationsform med Håbohus AB i en koncernstruktur med 
syftet att kommunala fastigheter ägs och förvaltas av ett kommunalt bolag.  

Vidare enades KS-au att ändra rubriksättning till utredning om 
organisationsform för kommunala fastigheter. 

Beslutsunderlag 
– Utredning alerternativ finansiering av kommunens investeringar 
– Motion svar Bålsta partiet 
– Protokoll Håbohus AB  
__________ 

Beslut skickas till 
"[Ange vem eller vilka som beslutet ska skickas till]"   
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§ 48 Dnr 2015/00293  

Utredning om organisationsform för kommunala fas-
tigheter 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att utreda en organisationsform med Håbohus 
AB i en koncernstruktur med syftet att kommunala fastigheter ägs och för-
valtas av ett kommunalt bolag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att rubriken ändras till utredning 
om organisationsform för kommunala fastigheter.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen uppdrog till förvaltningen att till styrelsen redovisa ett al-
ternativt förslag till finansiering av investeringar, istället för extern upplå-
ning. Förvaltningen har tillsammans med Hemsö fastigheter AB genomfört 
en förstudie. 

Syftet med försäljningen av kommunala fastigheter har varit att frigöra kapi-
tal som en alternativ finansiering för kommunens framtida investeringsbe-
hov och för investeringar i kvarvarande bestånd. Ytterligare aspekter som 
vägts in är; 

- Att frigöra kapital för att rusta upp kommunens gator och vägar då under-
hållsbehovet är stort. 

- Att amortera på den långfristiga skulden. 

- I samband med bostadsbyggandet och markförsäljning ökar i kommunen 
medför det att kommunens utgifter för infrastruktur initialt kommer att öka 
innan kommunen får försäljningsinkomster för marken. Detta kommer att 
medföra att extern upplåning måste ske. 

Förstudien visar preliminärt att de valda objekten är värda 529 mnkr. Jäm-
fört med det bokförda värdet (ca 320 mnkr) uppstår en ”reavinst på ca 208 
mnkr. Genomsnittshyra uppgår till 1 530 kr/kvm, brutto skulle hyran uppgå 
till ca 38 mnkr, netto till ca 27,5 mkr, beroende på att reavinsten enligt Re-
dovisningsrådet för kommunal redovisning (RKR) periodiseras över hyres-
perioden, d.v.s. 20 år och årligen återföras till kommunens resultaträkning. 
Kommunens externa kostnader för objekten uppgår till 27,9 mkr. Kalkylen 
visar att kommunens kostnader minskar med ca 500 tkr/årligen exklusive 
eventuella hyreshöjningar under hyresperioden. 
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Ett annat sätt att belysa ekonomin är att jämföra kommunens kostnader för 
valda objekten med den externa hyran som är redovisad i förstudien och 
minskning av kommunens externa räntekostnader i samband med att kom-
munen amorterar på skulden. Kalkylen visar att kommunens kostnader ökar 
med 3,7 mkr årligen. 

Eftersom det finns flera sätt att se på ekonomin är förvaltningens bedömning 
att studien fördjupas och att kommunen anlitar expertis inom området som 
belyser dels för- och nackdelar med försäljningen till en extern part, dels be-
lyser hur den totala ekonomin påverkas både på kort och på lång sikt. 

Förvaltningen föreslår även att utredningen utvidgas till att omfatta även en 
försäljning och ägandet till Håbohus AB och ett alternativ att kommunen 
fortsätter äga och förvalta fastigheter i egen regi. 

Den nu genomförda förstudien har i första hand belyst en eventuell framtida 
försäljning utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Inför ett slutgiltigt beslut om 
försäljning måste ärendet kompletteras med en tydlig risk- och konsekvens-
analys som belyser juridiska och verksamhetsmässiga aspekter av försälj-
ningen.  

Beslutsunderlag 
Protokoll Håbohus AB 2016-04-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-10 
Presentation från Hemsö AB 
Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carina Lund (M) yrkar på följande förslag till beslut i ärendet: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att utreda en organisationsform med Håbohus 
AB i en koncernstruktur med syftet att kommunala fastigheter ägs och för-
valtas av ett kommunalt bolag. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att rubriken ändras till utredning 
om organisationsform för kommunala fastigheter. 

Agneta Hägglund (S) och Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Carina Lunds 
(M) yrkande.  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) frågar om det är arbetsutskottets mening att 
besluta enligt liggande förslag. Ordförande finner att så sker.  

______________ 
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Beslutet skickas till: 
Kansliet 
 
 





 1 

Håbohus AB   
 
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Håbohus AB fredagen den 22 april 2016,  
Plats: Håbohus kontor 
 
 
 
Närvarande: Styrelseledamöter: 
  Leif Zetterberg, ordförande 

Fredrik Anderstedt, ledamot 
  Björn Fredriksson, ledamot 
  Sven-Olov Dväring, ledamot 
  Peter Björkman, ledamot 
 
  Övriga: 

Bengt Björkman, suppleant 
  Inger Wallin, suppleant 
  Sixten Nylin, suppleant 
  Marie Nordberg, suppleant 

Mats Norrbrand, VD  
  Sören Staaf, ekonomichef 
  Leif Hagdahl, personalrepresentant 
   
 
Utsedd att justera dagens protokoll: Fredrik Anderstedt 
 
Paragrafer:  § 14-23 
 
Underskrifter Sekreterare ............................................ 
  
 Ordförande ............................................ 
 
 Justerare  ............................................ 
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§ 14  
Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppnat. 
 
 
§15   
Fastställande av  Dagordningen fastställdes med följande tillägg under övriga frågor 
Dagordning -Mark och exploateringsfrågor 
 -Exploateringsavtal Väppeby Äng 
    
 
§ 16 
Val av justerare Till justerare valdes Fredrik Anderstedt 
  
  
§ 17 
Föregående protokoll Då inga synpunkter framkom lades protokollet till handlingarna. 
 
 
§ 18 
Anmälningar/information VD informerade om den löpande verksamheten, följande punkter 

togs upp 
  - Markanvisningstävling Bålsta centrum 
  - Nuläget fastighetsförsäljningar 
  
 VD informerade om den nya tävlingen som utlysts rörande 

byggrätten om 17 våningar i Bålsta centrum. Styrelsen diskuterade 
om bolaget skulle medverka i tävlingen och landade i slutsatsen att 
det bidrag som redan är framtaget ska anpassas och lämnas in igen. 

  
 VD informerade om nuläget kring försäljningar av fastigheter. 

Planerat tillträde på Bålstavägen 27-27/Stockholmsvägen 30 är den 
13 maj. Planerat tillträde Gillmarken är den 31 Maj. 
Älvkvarnsvägen 24-28 har köpestämma den 3 maj och då blir det 
klart om föreningen vill köpa fastigheten. 

 
 

§ 19 Ingen rapportering  
 
§ 20 
Övriga rapporter Förslag till utvecklande aktiviteter för styrelsens arbete. 
 

 Vd presenterade förslag till upplägg för hur styrelsens arbete kan 
utvecklas. Styrelsen var positiv till upplägget och beslutade att 
upplägget ska testas enligt VD:s förslag. (bilaga 1) 

 
 Lägenheter för LSS-verksamhet samt för bostadssociala ändamål 

inom nyproduktion Väppeby äng. 
 
 VD redogjorde för Håbo kommuns behov av lägenheter för LSS- 

och bostadssociala ändamål. VD redogjorde med underlag från 
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socialtjänsten i Håbo kommun hur den kommunala ekonomin 
påverkas om det går att tillhandahålla lägenheter för LSS-
verksamhet inom nyproduktionen på Väppeby Äng istället för att 
köpa dessa externt. Styrelsen var enig i att om det är tekniskt och 
ekonomiskt möjligt är det en bra inriktning att ett av husen i 
kommande nyproduktion block uthyrs till kommunen för ovan 
nämnda verksamheter. 

 
 

§ 21 
Beslutsärenden Revidering av VD:s anställningsvillkor. 

 
VD lämnade sammanträdet. Ordförande redogjorde för innehållet i 
beslutsunderlaget rörande förslag till nya anställningsvillkor för 
VD. Beslutsunderlaget är framtaget av extern part på uppdrag av 
Ordförande och bestod av besluts PM, förslag till nytt 
anställningsavtal med bilaga. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att   
Revidera VD:s anställningsvillkor i enlighet med bifogat 
beslutsunderlag. (Bilaga 2) 
 
Styrelsens eventuella synpunkter på förslag till utredningsuppdrag 
angående alternativ finansiering av kommunens investeringar. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att 

  Instämma i de synpunkter som VD lämnat enligt bifogat 
beslutsunderlag (bilaga 3), dock med följande förtydligande. 

 
  Utredningen bör ta ett helhetsgrepp kring frågor som rör 

ägande och förvaltningen av de kommunala tillgångarna. 
Utredningen bör belysa hur kommunen på bästa sätt äger och 
förvaltar sin egendom. Hur skapar man förutsättningar för att 
nå bra kvalitet, driftsekonomi och bra värdetillväxt på 
tillgångarna är frågor som behöver belysas. Styrelsen pekade 
särskilt på att frågan kring en eventuell bolagisering av VA-
verksamheten bör belysas. 

 
 
§ 22 
Övriga ärenden -Mark och exploateringsfrågor 
 
  Styrelsen diskuterade hur vi långsiktigt ska säkerställa mark 

för kommande nyproduktioner enligt målet i affärsplanen. 
Diskussionen mynnade ut i att en bred genomlysning av 
möjliga ytor att exploatera ska genomföras när upphandling av 
tekniska konsulter är klar. Ambitionen är att på ett 
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övergripande sätt visa Håbohus vision för hur kommunen kan 
utvecklas. En slags alternativ översiktsplan ska tas fram. När 
arbetet är klart presenteras det för politik och tjänstemän inom 
Håbo kommun. 

 
 -Exploateringsavtal Väppeby Äng 
  
  VD redogjorde för behovet att teckna exploateringsavtal för 

kommande nyproduktion vid Väppeby Äng samt att avtalet 
inte är klart ännu. 

 
  Styrelsen beslutar 
 
  att 
  VD och Ordförande ges mandat att teckna exploateringsavtal 

för nyproduktionen inom Väppeby Äng. 
  
 
§ 23  
Nästa möte Då inga andra ärenden förelåg till behandling förklaras mötet 

avslutat. Nästa styrelsemöte hålls 2/6 17:00 på Håbohus kontor 
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§ 117 Dnr 2015/00293  

Utredning om alternativ finansiering av kommunens 
investeringar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet för ytterligare bered-
ning med följande sakskäl: 

1. Beslutsunderlaget skall kompletteras med svaren i Owe Fröjds (Båp) 
ställda motion till kommunfullmäktige 2015-06-15: att en extern värdering 
av kommunens och Håbohus fasta tillgångar skall genomföras. 

2. Synpunkter på utredningsuppdraget skall inhämtas från styrelsen i Håbo-
hus innan beslut.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen uppdrog till förvaltningen att till styrelsen redovisa ett al-
ternativt förslag till finansiering av investeringar, istället för extern upplå-
ning. Förvaltningen har tillsammans med Hemsö fastigheter AB genomfört 
en förstudie. 

Syftet med försäljningen av kommunala fastigheter har varit att frigöra kapi-
tal som en alternativ finansiering för kommunens framtida investeringsbe-
hov och för investeringar i kvarvarande bestånd. Ytterligare aspekter som 
vägts in är; 

• Att frigöra kapital för att rusta upp kommunens gator och vägar då under-
hållsbehovet är stort. 

• Att amortera på den långfristiga skulden 

• I samband med att bostadsbyggandet och markförsäljning ökar i kommu-
nen medför detta att kommunens utgifter för infrastruktur initialt kommer 
att öka innan kommunen får försäljningsinkomster för marken. Detta kom-
mer att medföra att extern upplåning måste ske. 

Förstudien visar preliminärt att de valda objekten är värda 529 mnkr. Jäm-
fört med det bokförda värdet (ca 320 mnkr) uppstår en ”reavinst på ca 208 
mnkr. Genomsnittshyra uppgår till 1 530 kr/kvm, brutto skulle hyran uppgå 
till ca 38 mnkr, netto till ca 27,5 mkr, beroende på att reavinsten enligt Re-
dovisningsrådet för kommunal redovisning (RKR) periodiseras över hyres-
perioden, d.v.s. 20 år och årligen återförs till kommunens resultaträkning. 
Kommunens externa kostnader för objekten uppgår till 27,9 mkr. Kalkylen 
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visar att kommunens kostnader minskar med ca 500 tkr/årligen exklusive 
eventuella hyreshöjningar under hyresperioden. 

Ett annat sätt att belysa ekonomin är att jämföra kommunens kostnader för 
valda objekten med den externa hyran som är redovisad i förstudien och 
minskning av kommunens externa räntekostnader i samband med att kom-
munen amorterar på skulden. Kalkylen visar att kommunens kostnader ökar 
med 3,7 mkr årligen. 

Eftersom det finns flera sätt att se på ekonomin är förvaltningens bedömning 
att studien fördjupas och att kommunen anlitar expertis inom området som 
belyser dels för- och nackdelar med försäljningen till en extern part, dels be-
lyser hur den totala ekonomin påverkas både på kort och på lång sikt. 

Förvaltningen föreslår även att utredningen utvidgas till att omfatta även en 
försäljning och ägandet till Håbohus AB och ett alternativ att kommunen 
fortsätter äga och förvalta fastigheter i egen regi. 

Den nu genomförda förstudien har i första hand belyst en eventuell framtida 
försäljning utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Inför ett slutgiltigt beslut om 
försäljning måste ärendet kompletteras med en tydlig risk- och konsekvens-
analys som belyser juridiska och verksamhetsmässiga aspekter av försälj-
ningen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-10-28 
Nuvärdesberäkning 
Presentation Hemsö 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar att ärendet ska återremitteras för ytterligare bered-
ning med följande sakskäl: 

1. Beslutsunderlaget skall kompletteras med svaren i min ställda motion till 
kommunfullmäktige 2015-06-15: att en extern värdering av kommunens och 
Håbohus fasta tillgångar skall genomföras. 

2. Synpunkter på utredningsuppdraget skall inhämtas från styrelsen i Håbo-
hus innan beslut. 

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) förslag om återre-
miss. 

Leif Zetterberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
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Carina Lund (M) yrkar att ärendet lämnas över till kommunstyrelsen utan 
ställningstagande, så att en bredare grupp får diskutera hur ärendet ska han-
teras.  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) prövar först om ärendet ska återremitteras en-
ligt Owe Fröjds (Båp) yrkande eller om ärendet ska avgöras idag och finner 
då att arbetsutskotter beslutar att återremittera ärendet.  

Därmed faller övriga yrkanden.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens förvaltning – För åtgärd 
 
 























Hyra År 2016
Start Jan. -16

Löptid 20 år

Restvärde Dec. -36

Ränta 3,17% Implicita räntan=den ränta som gör att summan av nuvärdet av minimileasingavgifterna och verklig värde är detsamma

Indexuppräkning hyra 0%

Årshyra 34071111

Minimi Implicita Nuvärdes- Nuvärde

År Betalningstidpunkt leasingavgift räntan faktorn 01-jan-16

1 31/12 2016 34 071 111 0,0350014 0,969236 31 886 334

2 31/12 2017 34 071 111 0,0362701 0,939419 30 870 436

3 31/12 2018 34 071 111 0,0375998 0,910519 29 885 781

4 31/12 2019 34 071 111 0,0389965 0,882507 28 931 381

5 31/12 2020 34 071 111 0,0404672 0,855358 28 006 384

6 31/12 2021 34 071 111 0,0420208 0,829044 27 109 837

7 31/12 2022 34 071 111 0,0436682 0,803539 26 240 853

8 31/12 2023 34 071 111 0,0454234 0,778819 25 398 615

9 31/12 2024 34 071 111 0,0473046 0,75486 24 582 306

10 31/12 2025 34 071 111 0,0493363 0,731638 23 791 106

11 31/12 2026 34 071 111 0,0515522 0,70913 23 024 234

12 31/12 2027 34 071 111 0,0540003 0,687314 22 280 938

13 31/12 2028 34 071 111 0,0567523 0,66617 21 560 539

14 31/12 2029 34 071 111 0,0599195 0,645676 20 862 285

15 31/12 2030 34 071 111 0,0636867 0,625812 20 185 497

16 31/12 2031 34 071 111 0,0683854 0,60656 19 529 560

17 31/12 2032 34 071 111 0,0746767 0,5879 18 893 793

18 31/12 2033 34 071 111 0,0841009 0,569814 18 277 583

19 31/12 2034 34 071 111 0,1012753 0,552284 17 680 316
20 31/12 2035 34 071 111 0,1492785 0,535294 17 102 224

Summa 681 422 220 476 100 000

Leasingavgift=Hyra 37 856 790 Verklig värde= 529 000 000

Försäljningsvärde

Uppdelas

Byggnad 90% 34 071 111 Byggnad 90% 476 100 000

Mark 10% 3 785 679 Mark 10% 52 900 000

Total hyreskostnad /20 år 757 135 800



Implicita räntan=den ränta som gör att summan av nuvärdet av minimileasingavgifterna och verklig värde är detsamma

Kostnad RR Mark

Skuld Rnt=impl.rta Avskrivning/ Årlig ränte- Årlig Operationell

3,50% Amortering kostnad avskrivning leasing

476 100 000 16 664 161 17 406 950 16 664 161 17 406 950 3 785 679

444 213 666 16 111 659 17 959 452 16 111 659 17 959 452 3 785 679

413 343 230 15 541 620 18 529 491 15 541 620 18 529 491 3 785 679

383 457 450 14 953 488 19 117 623 14 953 488 19 117 623 3 785 679

354 526 069 14 346 689 19 724 422 14 346 689 19 724 422 3 785 679

326 519 685 13 720 630 20 350 481 13 720 630 20 350 481 3 785 679

299 409 848 13 074 699 20 996 412 13 074 699 20 996 412 3 785 679

273 168 995 12 408 267 21 662 844 12 408 267 21 662 844 3 785 679

247 770 380 11 720 681 22 350 430 11 720 681 22 350 430 3 785 679

223 188 074 11 011 272 23 059 839 11 011 272 23 059 839 3 785 679

199 396 968 10 279 345 23 791 766 10 279 345 23 791 766 3 785 679

176 372 735 9 524 187 24 546 924 9 524 187 24 546 924 3 785 679

154 091 796 8 745 060 25 326 051 8 745 060 25 326 051 3 785 679

132 531 258 7 941 204 26 129 907 7 941 204 26 129 907 3 785 679

111 668 972 7 111 832 26 959 279 7 111 832 26 959 279 3 785 679

91 483 476 6 256 136 27 814 975 6 256 136 27 814 975 3 785 679

71 953 916 5 373 280 28 697 831 5 373 280 28 697 831 3 785 679

53 060 123 4 462 402 29 608 709 4 462 402 29 608 709 3 785 679

34 782 540 3 522 613 30 548 498 3 522 613 30 548 498 3 785 679
17 102 224 2 552 994 31 518 117 2 552 994 31 518 117 3 785 679

0 205 322 219 476 100 001 205 322 219 476 100 001 75 713 580

Bokfört värde -320 456 000

Försäljningsvärde 529 000 000 Vinst/förlust = Försäljningsvärde - Total kostnad för periodenTotalkostnad under perioden

"reavinst" 208 544 000



Intäkt RR

Periodisering Netto

Summa "reavinst" resultat

37 856 790 -10 427 200 27 429 590

37 856 790 -10 427 200 27 429 590

37 856 790 -10 427 200 27 429 590

37 856 790 -10 427 200 27 429 590

37 856 790 -10 427 200 27 429 590

37 856 790 -10 427 200 27 429 590

37 856 790 -10 427 200 27 429 590

37 856 790 -10 427 200 27 429 590

37 856 790 -10 427 200 27 429 590

37 856 790 -10 427 200 27 429 590

37 856 790 -10 427 200 27 429 590

37 856 790 -10 427 200 27 429 590

37 856 790 -10 427 200 27 429 590

37 856 790 -10 427 200 27 429 590

37 856 790 -10 427 200 27 429 590

37 856 790 -10 427 200 27 429 590

37 856 790 -10 427 200 27 429 590

37 856 790 -10 427 200 27 429 590

37 856 790 -10 427 200 27 429 590
37 856 790 -10 427 200 27 429 590

757 135 800 -208 544 000 548 591 800

Totalkostnad under perioden -19 591 800



 

 Tjänsteskrivelse 1(10) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-10-28 KS nr 2015.4602 

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

 

 
Utredning alternativ finansiering av kommunens investeringar 
Förslag till beslut 
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att utredningen ska fördjupas och belysa 
följande;  

 Utreda försäljningen av kommunala fastigheter till en extern part, 
där för- och nackdelar med försäljningen lyfts fram både på kort och 
på långsikt.  

 Utreda en organisationsform med Håbohus AB, där fastigheterna ägs 
och förvaltas av Håbohus AB  

 Utreda en kombination av båda alternativen om det bedöms som 
mest fördelaktigt för kommunen. 

 Utreda hur den nuvarande organisationsformen med kommunalt 
ägande och förvaltning kan utvecklas.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen får i uppdrag att upphandla 
konsulter för utredningen. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen redovisar kostnaden för 
utredningen efter genomförd upphandling och hur finansieringen ska 
ske. 

4. Kommunstyrelsen beslutar att utredningen presenteras för 
kommunstyrelsen våren 2016.  

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen uppdrog till förvaltningen att till styrelsen redovisa ett 
alternativt förslag till finansiering av investeringar, istället för extern 
upplåning. Förvaltningen har tillsammans med Hemsö fastigheter AB 
genomfört en förstudie. 
 
Syftet med försäljningen av kommunala fastigheter har varit att frigöra 
kapital som en alternativ finansiering för kommunens framtida 
investeringsbehov och för investeringar i kvarvarande bestånd. Ytterligare 
aspekter som vägts in är; 
 

 Att frigöra kapital för att rusta upp kommunens gator och vägar då 
underhållsbehovet är stort. 

 Att amortera på den långfristiga skulden 
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 I samband med bostadsbyggandet och markförsäljning ökar i 
kommunen medför det att kommunens utgifter för infrastruktur 
initialt kommer att öka innan kommunen får försäljningsinkomster 
för marken. Detta kommer att medföra att extern upplåning måste 
ske. 

 
Förstudien visar preliminärt att de valda objekten är värda 529 mnkr. 
Jämfört med det bokförda värdet (ca 320 mnkr) uppstår en ”reavinst på ca 
208 mnkr. Genomsnittshyra uppgår till 1 530 kr/kvm, brutto skulle hyran 
uppgå till ca 38 mnkr, netto till ca 27,5 mkr, beroende på att reavinsten 
enligt Redovisningsrådet för kommunal redovisning (RKR) periodiseras 
över hyresperioden, d.v.s. 20 år och årligen återföras till kommunens 
resultaträkning. Kommunens externa kostnader för objekten uppgår till 27,9 
mkr. Kalkylen visar att kommunens kostnader minskar med ca 500 
tkr/årligen exklusive eventuella hyreshöjningar under hyresperioden. 
 
Ett annat sätt att belysa ekonomin är att jämföra kommunens kostnader för 
valda objekten med den externa hyran som är redovisad i förstudien och 
minskning av kommunens externa räntekostnader i samband med att 
kommunen amorterar på skulden. Kalkylen visar att kommunens kostnader 
ökar med 3,7 mkr årligen. 
 
Eftersom det finns flera sätt att se på ekonomin är förvaltningens bedömning 
att studien fördjupas och att kommunen anlitar expertis inom området som 
belyser dels för- och nackdelar med försäljningen till en extern part, dels 
belyser hur den totala ekonomin påverkas både på kort och på lång sikt. 
 
Förvaltningen föreslår även att utredningen utvidgas till att omfatta även en 
försäljning och ägandet till Håbohus AB och ett alternativ att kommunen 
fortsätter äga och förvalta fastigheter i egen regi. 
 
Den nu genomförda förstudien har i första hand belyst en eventuell framtida 
försäljning utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Inför ett slutgiltigt beslut om 
försäljning måste ärendet kompletteras med en tydlig risk- och 
konsekvensanalys som belyser juridiska och verksamhetsmässiga aspekter 
av försäljningen.  
 
Ärendet 
 
Förvaltningen har gjort en förstudie tillsammans med Hemsö fastigheter AB 
om att försälja 7 stycken kommunala verksamhetsfastigheter. Vidare har 
förvaltningen fört diskussioner med Håbohus AB med syfte att hitta 
organisationsform där Håbohus AB äger och förvaltar kommunala 
verksamhetsfastigheter. Studiebesök har gjorts till Lindesbergs kommun, 
där den kommunala allmännyttan och det kommunal fastighetsbolag äger 
och förvaltar kommunens fastigheter. Båda bolagen har en gemensam Vd, 
ledning, styrelse och förvaltning av både lägenhetsfastigheter och 
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verksamhetsfastigheter. Från Håbo kommun deltog Vd:n för Håbohus, 
teknisk chef och t.f kommundirektör. 
 
 
Möjligheter att försälja kommunens verksamhetsfastigheter till en extern 
part.  
 
Det finns ett antal företag som ägs av olika pensionsfonder som verkar på 
den svenska marknaden. Efterfrågan på samhällsnyttiga fastigheter är stor 
från dessa företag. 
 
Försäljning av samhällsfastigheter på andra håll i landet 
Försäljningar av den typ av fastigheter som förvaltningen har utrett 
tillsammans med Hemsö har skett på olika håll i landet och i kommuner av 
olika storlekar. Region Gotland och Gotlandshem sålde under 2013 
huvudsakligen särskilda boenden för äldre till Hemsö AB för 456 miljoner 
kronor. Ale kommun, genom Alebyggen, har under 2014 sålt sju samhälls-
fastigheter för äldre till Rikshem för 250 miljoner kronor, affären omfattade 
även 270 lägenheter. Under 2013 förvärvade Rikshem 334 lägenheter och 
fem särskilda boenden för äldre från Södertälje kommun/ Telge-bostäder för 
700 miljoner kronor. 2011 sålde Uppsala kommun/Uppsala-hem 500 senior- 
och trygghetsbostäder, som andel i en större affär som även omfattade 
bostäder. Samma år sålde Sigtuna en femtedel av sina samhällsfastigheter 
till Rikshem. I denna överlåtelse ingick också en femtedel av Sigtunahems 
hyresbestånd och andel av Valsta centrum.  
 
Hemsö fastigheter AB 
Hemsö Fastighets AB har som affärsidé att utveckla, äga och förvalta 
samhällsfastigheter såsom fastigheter för utbildning, äldreboende, vård och 
rättsväsende. Hemsö Fastighets AB ägs av Tredje AP-fonden till 85 procent 
och av AB Sagax till 15 procent. 
 
Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksam-
heten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för äldreboende, 
utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och 
Finland. Företagets vision är att vara den bästa fastighetsvärden för 
samhällsservice. Det innebär att Hemsö ska skapa värde för sina kunder och 
vara fastighets partner för kommuner, landsting och privata operatörer. 
Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal, stabila hyresgäster 
och starka ägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 
knappt 25 miljarder kronor. Hemsö ägs av Tredje AP-fonden till 85 procent 
och av AB Sagax till 15 procent. Hemsö har kreditbetyg A- från Standard & 
Poor’s. 
 
Förvaltningen har haft ett antal möten med Hemsö fastighets AB i syfte att 
utreda förutsättningar för en eventuell försäljning av några fastigheter som 
kommunen äger, förvaltar och bedriver skol-, förskoleverksamhet samt ett 
särskilt boende för äldreomsorg. En förstudie har gjorts på 7 kommunala 
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fastigheter. 
 
Kommunstyrelsen behöver fatta ett inriktningsbeslut om utredningen ska 
fortgå och om förvaltningen ska fördjupa utredningen om försäljningen 
tillsammans med externa skatte- och fastighetsexperter.  

Utredningen skall utmynna i om kommunen ska försälja till en extern part 
alternativt att kommunens bolag Håbohus AB skall äga och förvalta 
kommunens fastigheter alternativt att kommunen har kvar fastigheterna i 
egen regi. Utredningen skall visa på för- och nackdelar med olika alternativ 
och vad som långsiktigt är det bästa alternativet för kommunen. 

Om det bästa alternativet är att försälja kommunens fastigheter till Håbohus 
AB eller till en extern aktör,ska utredningen belysa/ge förslag till ett 
fastighetsöverlåtelseavtal, Hyresavtal med särskilda bestämmelser och 
gränsdragningslista, Konsekvenser för medarbetarna på tekniska 
avdelningen, Ekonomiska konsekvenser för kommunen på lite längre sikt, 
risk- och konsekvensanalyser, bestämmelser om framtida tilläggs-, 
ombyggnads- och nyinvesteringar. 

Dessutom ska utredningen ge förslag till hur fastighetsvärdering ska ske vid 
försäljningen till Håbohus AB eller till annan aktör på marknaden. 
 
Förstudie 
Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med Hemsö fastighets AB 
utrett 7 st objekt som kommunen använder till att bedriva skol-, 
förskoleverksamhet samt en fastighet för särskilt boende för äldreomsorgen. 
 
Syftet var att ta fram preliminära belopp eller beräkningar avseende 
köpeskillingen och hyresnivåer. 
 
Förstudien genomlyste följande områden och förutsättningar för 
hyressättning och värderingen av fastigheterna; 
 
Hyreskostnadsstruktur 
- Varmhyra samt kallhyra (inklusive eller exklusive fjärrvärme, VA samt 

avfallshantering) 

- Skadegörelse, invändig städning samt verksamhetsel (bekostas av 
hyresgästen). 

- På skolorna bekostas inre underhåll av hyresgästen (om önskvärt kan 
Hemsö planera och utföra arbetet) 

- I äldreboendet bekostas trygghetslarm av hyresgästen 

- Fastighetsel. Försäkring, tillsyn & skötsel (inklusive utemiljö), löpande 
och planerat yttre underhåll (inklusive utemiljö), löpande och planerat 
yttre underhåll (inklusive underhåll av installationer, stomme etc.) 
bekostas av Hemsö. 
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Hyresnivå 
- Antagen grundhyra om 1500 kr/kvm för av kommunen förhyrda 

skollokaler, 1 250 kr/kvm för skolan i Skokloster. 

- Hyresnivå för äldreboende bedöms marknadsmässigt (360 kr/plats och 
Dygn). 

- Löptid om 20 år, uppräkning till 100 % mot KPI. 
Kostnadsantaganden 

- Utfall 2014 som utgångspunkt. Justeringar gjorda för exempelvis större 
utförda investeringar, äldreboende som inte var helt i drift samt 
kompletteringar gällande skötsel av yttre miljö samt vissa fall planerat 
underhåll. 

 
Moms 
- Kommunalt förhyrda skolor – Hemsö kan lyfta tillbaka (i stort sett) hela 

den återförda momsen (totalt 31 mkr) 

- Privat förhyrd skola – Hemsö kan inte lyfta tillbaka någon återförd 
moms (-0,4 mkr) 

- Kommunalt förhyrt äldreboende. Hemsö kan lyfta delar av den åter-
förda momsen, beroende av den momsgrad fastigheten får. Antagen 
momsgrad om 46 % medför att Hemsö kan lyfta tillbaka 5,3 mkr av den 
återförda momsen. (6,2 mkr). 

Fastighetsvärdering 
- Hänsyn taget till återförd moms (Hemsö ersätter kommunen särskilt 

utöver inköpspriset). 

- Antagande om fastighetsförvärv (4,25 % i stämpelskatt). 

Hyresnivåer och försäljningspris kan justeras efter besiktning av fastigheter, 
siffror nedan är således endast preliminära. 
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                 Varmhyra Kallhyra 

 Objekt Total 
kvm 

Hyra, 
kr/kvm  

Värde,   
mkr 

Hyra, 
kr/kvm  

Värde,   
mkr 

   Mansängens 
förskola 

1 590 1 100 9 1 100 9 

Gröna Dalens skola 7 899 1 610 189  1 500 187 

Slottsbackens 
förskola 

1 580 1 570 39  1 500 39 

Solängens 
äldreboende 

3 856 1 500 84 1 380 82 

Västerängens skola 6 249 1 520 133 1 400 131 

Gröna dalens 
förskola 

1 301 1 570 33 1 500 33 

Slottskolan 2 268 1 590 42 1 250 40 

Totalt 24 743 1 530 529 1 410 521 

Tabellen ovan visar på 2 olika alternativ, ett med varmhyra där värderingen 
är 529 mnkr och ett genomsnittshyra på 1 530 kr/kvm. Det andra alternativet 
är med kallhyra där värderingen är satt till 521 mnkr och ett 
genomsnittshyra på 1 410 kr/kvm. 

Kommunens externa kostnader för objekten framgår av tabellen 
nedan. 

 Objekt Avskrivningar Räntekostnader Driftkostnader Totalt 

Mansängens 
förskola 

727 987 187 004 815 000 1 729 991 

Gröna Dalens 
skola 

2 829 364 1 795 140 2 480 000 7 104 504 

Slottsbackens 
förskola 

1 556 145 1 856 920 263 226 3 676 291 
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Solängens 
äldreboende 

2 414 455 2 313 329 760 773 5 488 557 

Västerängens 
skola 

2 399 172 1 535 594 1 840 445 5 775 211 

Gröna dalens 
förskola 

724 599 329 308 164 633 1 218 540 

Slottskolan 1 298 008 665 604 981 096 2 944 708 

Totalt 11 949 730 8 682 899 7 305 173 27 937 802 

 

Vad gäller driftkostnaderna har tekniska avdelningen redovisat utfall per objekt per september 2015, i tabellen 
ovan har en framräkning skett på årsbasis. Utfall på avskrivningskostnaderna är per sista augusti med en 
framskrivning på helår. Räntekostnaderna för objekten är baserad på kommunens genomsnittliga ränta på det 
bokförda värdet. 

Nedan visas en sammanställning på hur kommunens externa kostnader totalt 
påverkas. Siffrorna är preliminära och måste i en eventuell fördjupad 
utredning studeras vidare. 

Kommunens externa kostnader för objekten -27 937 802 kr 

Minskade räntekostnader (försäljningsvärde 
– bokfört värde =(”reavinst” 208 544 tkr x 
kommunens genomsnittliga räntenivå 3 %) 

-6 256 320 kr 

Preliminära kostnader för hyra av Hemsö 
(Varmhyra) 

37 856 790 kr 

Merkostnad/årligen exkl. indexuppräkning 3 662 668  tkr 

 

Redovisningsprinciper, påverkan på kommunens resultat- och 
balansräkning 

De redovisningsprinciperna som blir tillämpliga är RKR 13.2 innebärande 
att redovisningen av försäljningen inte kommer att påverka kommunens 
soliditet och det egna kapitalet. Försäljningen av fastigheterna till extern 
part och som sedan hyrs tillbaka av kommunen på 20 år jämställs i 
redovisningshänseende till finansiell leasing vad avser byggnaderna och till 
operationell leasing vad gäller marken. 

För att åskådligöra hur redovisningen påverkas av en eventuell försäljning, 
ges exempel i tabellerna nedan. 
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Påverkan på kommunens balansräkning   

Kommunens balansräkning 

Tillgångar                                                 Eget kapital och skulder  

Byggnader o mark Belopp, tkr Eget kapital Belopp, tkr 

Försäljning (bokfört värde) -320 456  1/20 del av vinsten periodiseras 
till resultaträkningen årligen 

10 427 

Leasing byggnader 
=(Nuvärdesberäknad 
Leasingvärde på fastigheter) 

476 000  Skuld  

  Leasing byggnader 
=(Nuvärdesberäknad 
Leasingvärde på fastigheter) 

476 000 

Kassa= köpeskilling 529 000  Förutbetald intäkt  

  19/20 delar av vinsten 198 116 

Summa 684 544  684 544 

 

Balansräkning, tillgångar 

I försäljningen så försvinner det bokförda värdet (320 mnkr) av 
fastigheterna från balansräkningen och ersätts av en kassa (529 mnkr) och 
Leasing byggnader (476 mnkr) 

Leasingavgiften = Hyreskostnaden motsvarande byggnadsdelen ska 
nuvärdesberäknas och summan av de nuvärdesberäknade 
minimileaseavgifterna utgör anskaffningsvärdet på den finansiella leasingen 
(476 mnkr).  
 

Under de kommande åren så minskar anskaffningsvärdet på den finansiella 
leasingen fördelad efter hyreskontraktets längd, det vill säga 20 år, se bilaga 
med nuvärdesberäkning. 

Balansräkning, Eget kapital och skulder 
Enligt RKR 13.2 så ska vinsten periodiseras över Hyresperioden = 1/20 del i 
resultat/eget kapital (10,4 mnkr) och 19/20 som en förutbetald intäkt (198,2 
mnkr). 
 
Anskaffningsvärdet är också lika med den skuld som tas upp för 
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anskaffningen år 1 (476 mnkr). Skulden minskar lika mycket som den 
finansiella tillgången/finansiella leasingen, se ovan. 

 

Exempel påverkan på resultaträkning 

Resultaträkning Belopp, år 1, mnkr Belopp för hela 
perioden, 20 år, 
mnkr 

Intäkter   

Periodisering reavinsten 
1/20 del 

10 427  208 544 

Summa intäkter 10 427 208 544 

   

Kostnader   

Räntekostnad -16 664 -205 322 

Avskrivning -17 406 -476 100 

Markkostnad -3 785 -75 713 

Summa kostnad -37 855 -757 135 

Nettoresultat -27 428 -548 591 
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Leasingavgiften = hyreskostnaden motsvarande markdelen på fastigheten 
ska redovisas som en operationell leasing, d.v.s. direkt i resultaträkningen 
som en kostnad.  
 
Resultaträkningen kommer därmed i framtiden innehålla: en avskrivnings-
kostnad, en räntekostnad och en leasingkostnad för marken.  
 

Dessa kostnader möts av en periodiserad realisationsintäkt under 
avtalsperioden. 
 

Hyran till den externa hyresvärden kommer att uppgå till 37,8 mnkr årligen 
och kommer i resultaträkningen att mötas av den periodiserade ”reavinsten 
på 10,4 mnkr. Nettoresultatet på resultaträkningen kommer enligt denna 
redovisningsmetod (RKR 13.2) att uppgå till 27,4 mnkr årligen, exklusive 
de årliga hyreshöjningarna som även måste beaktas både i balans- och 
resultaträkningarna. 

 
Beslutsunderlag 
– Förstudie Hemsö 
– Nuvärdesberäkning 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 
 Sammanträdes-

datum 
 

 2016-05-10  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 49 Dnr 2016/00220  

Delårsuppföljning per mars 2016 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämnden ska åt-
gärda prognostiserat underskott, vilket ska redovisas i delårsbokslutet per 
augusti. 

2. Kommunfullmäktige godkänner delårsuppföljning för mars. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att överföra 669 tkr i budget från tekniska av-
delningen gemensamt till upphandling, avseende utredartjänst.  

Sammanfattning  
Delårsrapporten per mars ska redovisa om verksamheten och ekonomin föl-
jer den budget som fastställts i kommunfullmäktige för året. 

Tidigare års delårsrapport per mars har fokuserat på ekonomin. I år redovi-
sas även verksamheten med bedömd trolig måluppfyllelse samt mått på hur 
verksamheten bedrivs utifrån resursbehov, produktion och kvalitet. 

Prognosen för kommunens ekonomiska utfall för året är ett resultat som är 
11,2 mkr bättre än det budgeterade resultatet på 26,1 mkr. Totalt prognosti-
seras resultatet till 37,3 mkr vilket utgör 3,6 procent av skattenettot. Detta 
kommer att överträffa målsättningens resultat på 2 % och bidrar till att 
kommunens finansiella situation förbättras och att lånebehovet minskar. 

Socialnämnden redovisar överskott med 11,9 mkr, vilket är den största or-
saken till det förbättrade resultatet. Överskottet är dock mycket osäkert på 
grund av den förändrade flyktingsituationen. Alla nämnder och styrelser 
utom barn- och utbildningsnämnden prognostiserar att hålla budgetram vid 
årets slut.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Delårsuppföljning mars 2016 
Nämndernas protokoll 

______________ 
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Delårsuppföljning per mars 2016 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att överföra 669 tkr i budget från tekniska 
avdelningen gemensamt till upphandling, avseende utredartjänst 

2. Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämnden ska 
åtgärda prognostiserat underskott, vilket ska redovisas i delårsbokslutet 
per augusti 

3. Kommunfullmäktige godkänner delårsuppföljning för mars  
 

Sammanfattning 
Delårsrapporten per mars ska redovisa om verksamheten och ekonomin 
följer den budget som fastställts i kommunfullmäktige för året. 

Tidigare års delårsrapport per mars har fokuserat på ekonomin. I år 
redovisas även verksamheten med bedömd trolig måluppfyllelse samt mått 
på hur verksamheten bedrivs utifrån resursbehov, produktion och kvalitet. 

Prognosen för kommunens ekonomiska utfall för året är ett resultat som är 
11,2 mkr bättre än det budgeterade resultatet på 26,1 mkr. Totalt 
prognostiseras resultatet till 37,3 mkr vilket utgör 3,6 procent av 
skattenettot. Detta kommer att överträffa målsättningens resultat på 2 % och 
bidrar till att kommunens finansiella situation förbättras och att lånebehovet 
minskar. 

Socialnämnden redovisar överskott med 11,9 mkr, vilket är den största 
orsaken till det förbättrade resultatet. Överskottet är dock mycket osäkert på 
grund av den förändrade flyktingsituationen. Alla nämnder och styrelser 
utom barn- och utbildningsnämnden prognostiserar att hålla budgetram vid 
årets slut. 

  
Beslutsunderlag 
– Delårsuppföljning mars 2016 
– Nämndernas protokoll 
__________ 

Beslut skickas till 
Samtliga förvaltningar  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdes-

datum 
 

 2016-05-03  

Vård- och omsorgsnämnden  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

VON § 40 Dnr 2016/00024  

Delårsuppföljning per 31 mars 2016 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna delårsuppföljningen per 
mars 2016 och överlämnar denna till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning  
Vård- och omsorgsnämndens delårsuppföljning per mars 2016 redovisar ett pro-
gnostiserat 0-resultat vid årets slut.    

Ärende 
Det största underskottet finns i verksamheten köpt hemtjänst som framför allt be-
ror på fler timmar i befintliga ärenden. Det största överskottet finns inom området 
externt köp av LSS-boende.  

Vad gäller nämndens mål är bedömningen att samtliga mål troligtvis kommer att 
uppfyllas under verksamhetsåret.     

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-18, dok.nr 2016.1629. 
– Delårsuppföljning mars 2016    
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdes-

datum 
 

 2016-04-27  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

BOU § 37 Dnr 2016/00012  

Delårsuppföljning mars 2016 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsuppföljning mars 2016 
och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

2. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att verka för en budget 
i balans.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på 1,7 mkr. In-
för denna prognos har en budgetjustering gjorts mellan gymnasieskola och 
grundskola på 3 mkr för att rätta till den obalans som råder mellan verksam-
heterna. 

Underskottet finns främst inom förskole-, fritids-, och grundskoleverksam-
heten medan förskoleklass- och gymnasieverksamheten redovisar överskott. 

Under läsåret 2015/2016 har kvalitetsdialoger genomförts med samtliga en-
heter som ett led i nämndens målarbete. Förvaltningen kommer nu att jobba 
vidare med det som framkommit i kvalitetsdialogerna i syfte att nå nämn-
dens mål och planerar även nya dialoger kommande läsår.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2016-04-20, BOU 2016/12 nr 22649 
– Delårsuppföljning mars 2016 (Barn- och utbildningsnämnden)  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsuppföljning 
mars 2016 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Barn- och utbildnings-
förvaltningen får i uppdrag att verka för en budget i balans.  

______________ 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef  
Förvaltningsekonom 
Kommunstyrelsen 

 







 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdes-

datum 
 

 2016-04-26  

Socialnämnden  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

SN § 28 Dnr 2016/00008  

Delårsuppföljning per mars år 2016 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens delårsuppföljning 
per mars 2016.  

Sammanfattning  
Socialnämndens prognos för 2016 visar ett överskott om ca 11 900 tkr. Det 
beror till stor del på att statsbidragen för ensamkommande barn är högre än 
kostnaderna. En annan orsak till överskottet är att kostnaderna för place-
ringar av barn och unga fortsätter att minska.  

Mottagandet av ensamkommande barn och barn- och ungdomsvård visar ett 
överskott. Ekonomiskt bistånd förväntas också få lägre kostnader än budget. 
Vård av vuxna missbrukare visar ett relativt stort underskott, där pågår ett 
intensivt arbete med att bygga upp goda hemmaplanslösningar.  

Vad gäller nämndens måluppfyllelse väntas nämnden uppfylla de mål som 
beslutats för 2016. I den nationella brukarundersökningen som genomfördes 
2015 får förvaltningens individ- och familjeomsorg ett gott betyg och ligger 
över medel för riket inom flertalet frågeområden. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, Delårsuppföljning mars 2016    
– Delårsuppföljning mars 2016 
 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen  
 



 

Delårsuppföljning mars 2016 
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1 Sammanfattning  

Delårsrapporten per mars ska redovisa om verksamheten och ekonomin följer den 
budget som fastställts i kommunfullmäktige för året. 

Tidigare års delårsrapport per mars har fokuserat på ekonomin. I år redovisas även 
verksamheten med bedömd trolig måluppfyllelse samt mått på hur verksamheten 
bedrivs utifrån resursbehov, produktion och kvalitet. 

Prognostiserat ekonomiskt resultat år 2016 är 37,3 mkr 
Prognosen för kommunens ekonomiska utfall för året är ett resultat som är 11,2 mkr 
bättre än det budgeterade resultatet på 26,1 mkr. Totalt prognostiseras resultatet till 
37,3 mkr vilket utgör 3,6 procent av skattenettot. Detta kommer att överträffa 
målsättningens resultat på 2 % och bidrar till att kommunens finansiella situation 
förbättras och att lånebehovet minskar.  

Överskottet inom socialnämnden är dock mycket osäkert på grund av förändrad 
flyktingsituation. 

Nämndernas prognos för årets ekonomiska utfall 
Den stora orsaken till överskottet är att socialnämnden prognostiserar ett överskott med 
11,9 mkr. Orsaken till det är att kostnaden för placeringar av ensamkommande barn i 
andra kommuner är lägre än ersättningen från Migrationsverket, vilket ger ett överskott. 
Prognosen är dock osäker då det är svårt att göra antaganden om höstens utfall. Tidigare 
år har trenden varit ökat antal ensamkommande under hösten. Även bygg- och 
miljönämnden, kommunstyrelsen och överförmyndarnämnden redovisar överskott med 
tillsammans 900 tkr. Vård- och omsorgsnämnden redovisar att budgeten följs. 

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på 1,9 mkr främst till följd 
av att kommunens egna fritidshem- och grundskoleverksamhet har mer personal än 
budgeterat. Under våren sker grundskoleenheternas tjänsteplanering inför läsåret 
2016/17. Då läggs höstens del av budgetåret mer definitivt utifrån genomfört skolval. 
Målet i denna tjänsteplanering är att som första åtgärd sänka kostnaderna med 1,7 mkr 
så att nämnden kan visa en budget i balans. 

Finansförvaltning 
Den senaste skatteunderlagsprognosen som publicerades 28 april, visar att skatteintäkter 
och statsbidrag för året beräknas till ungefär samma nivå som när budgeten fastställdes.  

I februari presenterade SKL en prognos på högre intäkter än budgeterat med 3,6 mkr, 
men den är nu nedreviderad. SKL varnade för mycket stora osäkerheter i 
februariprognosen till följd av de stora flyktingsströmmarna under hösten 2015 och 
osäkerheten i flyktingpolitiken i Sverige och i EU. Aprilprognosen är nu kraftigt 
nedreviderad, till följd av betydligt svagare utveckling av arbetade timmar. 
Aprilprognosen påverkar även skatteintäkterna negativt år 2017-2020, jämfört med 
februariprognosen som användes vid budgetarbetet inför år 2017. Detta påverkar 
budgetförutsättningarna för kommande år. 

Riksdagen har beslutat om ett tillfälligt stöd till kommunsektorn på 9,8 miljarder kronor 
för dec 2015 till dec 2016. Av proposition 2015/16:47 framgår att syftet är ”För att 
hantera den rådande flyktingsituationen med ett stort antal asylsökande och minska 
trycket på den kommunala ekonomin. Håbos andel av detta generella statsbidrag är 
11,1 mkr, varav 0,8 mkr användes år 2015. I ett särskilt ärende föreslås fördelning av 
medlen till nämnderna i form av extra budget. I denna uppföljning antas att åtgärder och 
dess kostnader täcks av denna extra budget. 
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Investeringar 
Årets investeringar är budgeterade till 195,5 mkr förutsatt att kvarstående budget från 
föregående års pågående investeringar förs över till år 2016. Prognosen är att 186,3 mkr 
används i år, inklusive 9,2 mkr som är hänförligt till förvärv av två fastigheter i 
samband med den exceptionella flyktingsituationen i vintras. Överskottet mot budget 
uppgår till 9,2 mkr och undantas ovanstående fastigheter är överskottet 22,3 mkr. I 
samband med bokslutet kommer det föreslås att denna överskjutande budget förs till 
nästa år. 

Exploatering 
Prognosen för aktuella exploateringsprojekt är ett netto på minus 11,6 jämfört med totalt 
budgeterat med -11,0 mkr. Det är Frösundavik som försämrats något. I projekten har det 
nedlagts 64,4 mkr till och med år 2015 och ytterligare 3,9 mkr under året. Hittills har 
ingen försäljning av mark genomförts, men under året väntas försäljningsintäkter från 
Frösundavik, Svarta Lutan och Väppeby Äng. Försäljningen i Frösundavik genomförs 
tidigare än väntat. Det medför att projekten som i år totalt budgeterats med minus 
35,8 mkr, nu förbättras till minus 25,5 mkr, vilket minskar årets lånebehov. Budget för 
Logistik Bålsta kv 3-4 kommer att behandlas till hösten. Bålsta centrum är ännu inte ett 
exploateringsprojekt och ingår inte. 
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2 Driftredovisning 

 Bokslut 
2015 Budget Ackutfall Prognos 

utfall Progn avvik 

Kommunfullmäktige -988 -1 436 -164 -1 436 0 

Stöd till politiska partier -924 -1 000 -830 -1 000 0 

Valnämnd 0 -7 0 -7 0 

Revision -698 -1 118 -99 -1 118 0 

Kommunstyrelsen -171 253 -172 980 -38 896 -172 680 300 

Räddningstjänst -18 050 -19 075 -4 769 -19 075 0 

Överförmyndarnämnd -1 366 -1 628 -594 -1 528 100 

Bygg- och miljönämnd -13 686 -19 409 -3 880 -18 909 500 

Barn- och utbildningsnämnd -470 870 -496 554 -117 421 -498 254 -1 700 

Socialnämnd -57 768 -58 539 -20 666 -46 640 11 899 

Vård- och omsorgsnämnd -196 947 -214 305 -50 858 -214 305 0 

SKATTEFINANSIERAD 
VERKSAMHET 

-932 550 -986 051 -238 177 -974 952 11 099 

Avfallsverksamhet -658 0 2 298 0 0 

Vatten- och avloppsverksamhet 0 0 4 241 -22 -22 

TAXEFINANSIERAD 
VERKSAMHET 

-658 0 6 539 -22 -22 

Pensions- och upplupna 
lönekostnader 

-9 734 -11 483 -6 193 -11 483 0 

Avskrivningar gemensamt -7 706 -4 720 -1 105 -5 355 -635 

Internränteintäkt 29 860 30 230 7 457 30 864 634 

Exploatering och reavinster -127 0 -64 0 0 

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNAD 

-920 915 -972 024 -231 544 -960 948 11 076 

Skatteintäkter 947 587 996 005 249 886 997 813 1 808 

Statsbidrag och utjämning 29 354 27 528 8 342 25 882 -1 646 

Finansiella intäkter 11 698 3 000 20 3 000 0 

Finansiella kostnader -18 823 -28 431 -2 659 -28 431 0 

SUMMA FINANSIERING 969 816 998 102 255 589 998 264 162 

ÅRETS RESULTAT 48 901 26 078 24 045 37 316 11 238 

Resultat som andel av 
nettokostnad 

5,0 % 2,5 %  3,6 %  
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3 Investeringsredovisning 

Kommunfullmäktige beslutade i december om investeringsbudget på 170,0 mkr. Ej 
förbrukad budget år 2015, för pågående investeringar, uppgår till 25,6 mkr och väntas 
överföras i samband med behandlingen av årsredovisningen. I tabellen har den budgeten 
lagts till och årets investeringsbudget uppgår till totalt 195,5 mkr. Prognosen är att 
186,3 mkr förbrukas, inklusive 9,2 mkr som är hänförligt till förvärv av två fastigheter i 
samband med den exceptionella flyktingsituationen i vintras. Utredning pågår för 
närvarande om fastigheterna ska användas eller försäljas. Överskottet mot budget 
uppgår till 9,2 mkr och undantas ovanstående fastigheter är överskottet 18,4 mkr. I 
samband med bokslutet kommer det föreslås att denna överskjutande budget förs till 
nästa år. 

Nämnder, tkr Budget 
2016 

Utfall 
mars 
2016 

Prognos 
2016 

Av-
vikelse 

mot 
budget 

Jus-
tering 

på-
gående 
projekt 
till 2017 

Prognos
tiserad 

nettoav-
vikelse 

Kommunstyrelsen/ 
Kommunfullmäktige  -124 341 -15 620 -115 106 9 235 18 450 -9 215 

Socialnämnd 0 0 0 0 0 0 

Bygg- och miljönämnd 0 0 0 0 0 0 

Barn- och utbildningsnämnd -3 000 -158 -2 986 14 0 14 

Vård- och omsorgsnämnd -350 0 -350 0 0 0 

Summa skattefinansierade 
verksamheter -127 691 -15 778 -118 442 9 249 18 450 -9 201 

VA-verksamhet -65 465 -2 464 -65 465 0 0 0 

Avfallsverksamhet -2 372 -77 -2 372 0 0 0 

Summa taxefinansierade 
verksamheter -67 837 -2 541 -67 837 0 0 0 

Summa -195 528 -18 319 -186 279 9 249 18 450 -9 201 

Investeringar i kommunala anläggningar som görs via exploateringsprojekten beräknas 
uppgå till 29,4 mkr i år vilket är 1,1 mkr lägre än budget. Inkomster i form av 
anläggningsavgifter- och anslutningsavgifter är avdragna, varför beloppen är 
nettoredovisade. Se även avsnittet exploateringsredovisning. 

Exploateringsinvesteringar 

Nämnder, tkr Budget 
2016 

Utfall 
mars 
2016 

Prognos 
2016 

Avvikels
e mot 

budget 

Juste-
ring på-
gående 
projekt 
till 2016 

Prognos
tiserad 

nettoavv
ikelse 

Exploateringsinvestering i 
skattefinansierad verksamhet -22 501 -2 580 -21 945 556 559 0 

Exploateringsinvestering i 
taxefinansierad verksamhet -7 955 -1 188 -7 425 530 530 0 

Summa 
exploateringsinvesteringar -30 456 -3 768 -29 370 1 086 1 089 0 
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4 Exploateringsredovisning 

Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och 
iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. Där 
ingår också att bygga kompletterande gemensamma anordningar som gator, 
grönområden, VA- och elanläggningar m m. 

I avsnittet redovisas både en total uppföljning av alla aktuella projekt samt uppföljning 
för året. 

Sammanställning, tkr Total 
budget 

Total 
prognos 

Bokslut 
t o m 
2015 

Utfall 
mars 
2016 

Budget 
2016 

Progno
s 2016 

Inkomster 174 163 173 614 50 50 18 906 29 338 

Utgifter -185 126 -185 253 -64 414 -3 916 -53 681 -54 825 

Summa nettoexploatering -10 963 -11 639 -64 364 -3 866 -34 775 -25 487 

Specifikation:       

Anläggningstillgång, 
skattefinansierat -102 961 -103 478 -23 202 -2 605 -27 531 -28 564 

Anläggningsavgift, skattefinansierat 62 930 41 523 50 25 6 607 6 619 

Anläggningstillgång VA -34 401 -34 278 -9 657 -1 213 -10 100 -10 344 

Anslutningsavgift VA 30 617 31 418 0 25 2 476 2 919 

Utgift för omsättningstillgång -47 764 -47 497 -31 555 -98 -16 051 -15 918 

Försäljningsinkomst 80 616 100 673 0 0 9 823 19 800 

Tabellen visar att prognosen för aktuella projekt är ett netto på minus 11,6 jämfört med 
totalt budgeterat med -11,0 mkr. Det är Frösundavik som försämrats något. I de aktuella 
projekten har det nedlagts 64,4 mkr till och med år 2015 och ytterligare 3,9 mkr under 
året. Hittills har ingen försäljning av mark genomförts, men under året väntas 
försäljningsintäkter från Frösundavik, Svarta Lutan och Väppeby Äng. Försäljningen i 
Frösundavik genomförs tidigare än väntat. Det medför att projekten som i år totalt 
budgeterats med minus 35,8 mkr, nu förbättras till minus 25,5 mkr, vilket minskar årets 
lånebehov. 

Budget för Logistik Bålsta kv 3-4 kommer att behandlas till hösten. Bålsta centrum är 
ännu inte ett exploateringsprojekt och ingår därför inte. 

4.1 Exploateringsredovisning per projekt 

Björnbro/Logistik Bålsta kvarter 3-4 

Sammanställning, tkr Total 
budget 

Total 
prognos 

Bokslut 
t o m 
2015 

Utfall 
mars 
2016 

Budget 
2016 

Progno
s 2016 

Inkomster 7 843 7 843 50 50 6 028 7 793 

Utgifter -33 418 -33 418 -28 907 -149 -2 011 -4 511 

Summa nettoexploatering -25 575 -25 575 -28 857 -99 4 017 3 282 

Projektet Björnbro/Logistik Bålsta omfattar 150 hektar mark väster om tätorten och 
kommer att byggas ut under cirka 15 års tid. Projektet är indelat i 6 kvarter. För kvarter 
3 och 4 finns planuppdrag och avtal med exploatörer varför kvarter 3-4 är i 
exploateringsskedet. Budget för kv 3-4 har inte antagits i sin helhet, endast budget för 
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delen Västerskog Norras industriområde har antagits. Budget kommer att tas fram under 
hösten. Försäljningsintäkt och anslutningsavgifter kommer att erhållas under året från 
HMAB. 

Frösundavik etapp 1 

Sammanställning, tkr Total 
budget 

Total 
prognos 

Bokslut 
t o m 
2015 

Utfall 
mars 
2016 

Budget 
2016 

Progno
s 2016 

Inkomster 43 908 43 359   1 147 9 814 

Utgifter -62 675 -62 769 -10 388 -2 970 -12 169 -11 603 

Summa nettoexploatering -18 767 -19 410 -10 388 -2 970 -11 022 -1 789 

Frösundavik etapp 1 omfattar cirka 135 bostäder fördelade på cirka 95 enbostadshus 
och 40 lägenheter. I första etappen byggs nu totalt 21 hus och delar av den allmänna 
infrastrukturen. Exploateringsavtal och projektbudget på ett underskott med 18,8 mkr 
behandlades i kommunfullmäktige i december. Markförsäljningen genomförs redan i år, 
eftersom avtal tecknats. Priset blev något lägre till följd av markförhållanden. Projektets 
netto väntas nu bli cirka -19,4, till följd av något ökade kostnader och lägre 
försäljningspris. 

Draget 

Sammanställning, tkr Total 
budget 

Total 
prognos 

Bokslut 
t o m 
2015 

Utfall 
mars 
2016 

Budget 
2016 

Progno
s 2016 

Inkomster 75 932 75 932   0 0 

Utgifter -55 270 -55 270 -24 484 -610 -30 787 -30 786 

Summa nettoexploatering 20 662 20 662 -24 484 -610 -30 787 -30 786 

Mark köptes i Draget år 2013 för 22,5 mkr i syfte att iordningställa industriområde. 
Projektering samt upphandling av entreprenör har genomförts och iordningställande av 
mark och infrastruktur kommer att pågå under året. Marken är attraktiv och 
försäljningen beräknas genomföras under år 2017 och 2018. Projektet väntas följa 
budget. 

Svarta Lutans Väg 

Sammanställning, tkr Total 
budget 

Total 
prognos 

Bokslut 
t o m 
2015 

Utfall 
mars 
2016 

Budget 
2016 

Progno
s 2016 

Inkomster 3 331 3 331 0 0 3 331 3 331 

Utgifter -2 750 -2 750 -602 -37 -2 904 -2 148 

Summa nettoexploatering 581 581 -602 -37 427 1 183 

Byggnation av ny väg till tre nya tomter i Eneby. Projektering samt upphandling av 
entreprenör för utbyggnaden har genomförts och iordningställande av mark och 
infrastruktur kommer att pågå under året. Försäljning av tomterna beräknas genomföras 
i år. Projektet bedöms följa budget i sin helhet. 
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Viby Äng etapp E:2 

Sammanställning, tkr Total 
budget 

Total 
prognos 

Bokslut 
t o m 
2015 

Utfall 
mars 
2016 

Budget 
2016 

Progno
s 2016 

Inkomster  0 0   0 

Utgifter  0 -33   33 

Summa nettoexploatering  0 -33   33 

Exploateringsavtalet med Bålsta Småstadsutveckling gällande Viby Äng etapp E:2 
godkändes av kommunstyrelsen i maj 2015. Området omfattar cirka 35 bostäder i 
småhus/parhus/radhus. Arbeten med att genomföra detaljplanen har startat och beräknas 
färdigställas till 2017. Ingen budget har upprättats på grund av kostnadernas ringa 
omfattning. 

Väppeby Äng  

Sammanställning, tkr Total 
budget 

Total 
prognos 

Bokslut 
t o m 
2015 

Utfall 
mars 
2016 

Budget 
2016 

Progno
s 2016 

Inkomster 43 149 43 149  0 8 400 8 400 

Utgifter -31 046 -31 046  -150 -5 810 -5 810 

Summa nettoexploatering 12 103 12 103  -150 2 590 2 590 

Exploateringsbudget antogs i april och projektet ska totalt ge ett netto på 12, 1 mkr. 
Försäljning startar i år. Projektet väntas följa budget. 
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Kommunstyrelsen 
5 Sammanfattning 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott med 300 tkr för året, ej inräknat de 
taxefinansierade verksamheterna. Överskottet beror på tillfällig personalvakans inom 
kansliet. I övrigt bedöms verksamheten följa budget. 

Underlag eller resultat för flertalet av nyckelindikatorerna finns inte tillgängliga efter 
årets tre första månader. Bedömningen av måluppfyllelsen för helåret 2016 är därför 
högst osäker men två mål av sju bedöms som svåra att nå under året. Baserat på kända 
händelser och data görs bedömningen att det finns risk att målsättningen rörande 
energieffektivisering inte kommer nås under året. Målsättningen att 
exploateringsprojekten ska ge ett ekonomiskt överskott uppfylls i flertalet av projekten. 
Samtidigt finns det projekt som är framtunga och därför inte ger ett ekonomiskt 
överskott, i de första etapperna. Mot den bakgrunden bedöms därför målet inte till fullo 
kunna uppfyllas i år. Inga nya exploateringsavtal har tecknats under perioden och därav 
inget utfall. 

En utredartjänst överförs från tekniska avdelningen till upphandling. Budgeten på 
669 tkr föreslås överföras mellan avdelningarna. 

I samband med den exceptionella flyktingsituationen tidigare i vinter, förvärvades två 
fastigheter i Draget vilka skulle ombildas till flyktingbostäder. Kommunstyrelsen har 
inte tilldelats budget för denna investering. För närvarande utreds kommande 
användning av fastigheterna eftersom det inte är aktuellt med flyktingbostäder. 

Överskottet för investeringar 18 450 tkr föreslås överföras till nästkommande år. 

6 Måluppfyllelse 

6.1 Attraktiva Håbo 

6.1.1 Planberedskap för nya företagsetableringar och bostäder ska ligga i fas 
med identifierade behov. 

 Uppfylls troligen 
Vad gäller bostäder har det i programmet för bostadsbyggande lagts fast en målsättning 
om 150-200 nyproducerade lägenheter per år. Under första kvartalet har analyser utförts 
för att summera vilka projekt som är aktuella och i vilken fas de befinner sig, och 
bedömningen är att för 2016 kommer cirka 150 lägenheter att färdigställas. Trenden 
kommande år är en stadig ökning av planberedskapen, och till exempel bedöms drygt 
220 lägenheter kunna färdigställas under 2017. Därmed kan planberedskapen sägas vara 
i fas för att möjliggöra en bostadsproduktion som motsvarar identifierade behov. 
Samtidigt förutsätts ett aktivt planarbete för att kontinuerligt fylla på volymen 
byggrätter i planberedskapen. 

När det kommer till mark för verksamhetsetableringar finns det planberedskap främst i 
Draget, Lillsjön och en mindre del i Västerskog. I Draget byggs infrastrukturen (gator 
och VA) ut under året och planerat färdigställande är hösten 2016. Parallellt pågår också 
försäljning av tomtmark inom Draget, och där är efterfrågan stor. Inom Björnbro 
verksamhetsområde har första detaljplanen (kvarter 3) antagits, men är ännu inte laga 
kraft. Planarbete har påbörjats för kvarter 4. 
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Det finns behov av ytterligare mark för verksamheter, och därför är avsikten att under 
året igångsätta planeringen för Dragelund, som har ett attraktivt läge med nära koppling 
till väg E18. Med dessa planer för verksamheter är bedömningen att planberedskapen är 
på god väg mot att ligga i fas med de behov som finns. Det förutsätter förvisso att hög 
prioritet kan läggas på planprocesser som ovan nämnts. 

Nyckelindikatorer Måltal 2016 Utfall 
Mars 2016 

Nya detaljplaner med inriktning för näringslivsetableringar för antagande 
av KF. 

2 1 

Antagna detaljplaner för bostäder ska täcka behovet enligt 
bostadsförsörjningsprogrammet. 

100% 100% 

NRI - Medborgarnas syn på möjlighet till bra boende, utbud av 
boendeformer och trivsam bebyggelse ska förbättras. 

58 - 

6.1.2 Alla i Håbo skall ges goda förutsättningar att må bra och utvecklas. 

 Uppfylls troligen 
Inga nya resultat finns att rapportera för de tillhörande nyckelindiaktorerna för den här 
perioden. Resultat kan presenteras vid augusti månads delårsrapport. Bedömningen är 
att målet kommer att uppnås under året 

Nyckelindikatorer Måltal 2016 Utfall 
Mars 2016 

Antalet riktade insatser påverkar förutsättningarna för en meningsfull fritid 
för unga. 

10 3 

Förbättrad ranking i Årets Ungdomskommun, KFUM. 100 - 

NRI - Medborgarnas syn på fritidsmöjligheter ska förbättras  - 

NMI - Medborgarnas syn på idrotts- och motionsanläggningar  - 

NMI - Medborgarnas syn på kulturverksamheten  - 

6.2 Kvalitativa och effektiva Håbo 

6.2.1 Håbo kommun är en attraktiv arbetsgivare. 

 Kan inte bedömas 
Inga nya resultat för nyckelindikatorerna finns att redovisa för perioden. Ingen 
bedömning av måluppfyllelse för året är möjligt. Resultat finns för analys vid nästa 
delårsrapportering. 

Nyckelindikatorer Måltal 2016 Utfall 
Mars 2016 

Nyckeltalsinstitutets Attraktiv arbetsgivarindex AVI ska öka. 105 - 

Korttidsfrånvaro 2% - 

Hållbart medarbetarengagemang 85 - 

6.2.2 Öka effektiviteten och kvaliteten inom samtliga kommunstyrelsens 
verksamheter genom ständiga förbättringar. 

 Uppfylls troligen 
Just nu pågår inventering och sammanställning av tänkbara och pågående 
effektiviserings- och kvalitetsförbättringsinsatser i en gemensam plan. Inget utfallet 
finns för perioden då planen ännu inte är klar men utfallet för helår kommer med all 
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sannolikhet vara 100%. 

Alla fyra medborgardialogerna för den nya översiktsplanen har genomförts och 
avslutats. Totalt har 270 svar, synpunkter, idéer och åsikter lämnats. Dessa kommer att 
användas som ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet med översiktsplanen. 

Effektiviseringsmöjligheter genom ökad användning av E-tjänster ser bättre ut än 
prognosen för perioden. Rapporteringen visar på en måluppfyllnad på 62 % vad det 
gäller antal transaktioner via e-tjänster och 71 % vad det gäller antal e-tjänster. Detta 
avser endast årets första tre månader och med de planer som finns är bedömningen att 
målsättningen både gällande antal transaktioner och antal e-tjänster kommer att uppnås 
under året. 

E-handel har första kvartalet 2016 jämfört med samma period förra året ökat med 13 % 
och bedömningen är att målsättningen för helåret kommer uppnås. 

Nyckelindikatorer Måltal 2016 Utfall 
Mars 2016 

Andel enheter som under året genomfört effektiviseringsinsatser enligt 
framtagen plan. 

100% - 

Andel enheter som under året genomfört kvalitetsförbättringsinsatser enligt 
framtagen plan. 

100% - 

Antal genomförda medborgardialoger för bredare beslutsunderlag. 2 4 

Öka användningen av e-tjänster, antal transaktioner 700 435 

Öka användningen av e-tjänster, antal e-tjänster 60 43 

E-handeln ska öka med 20 %, värde i KSEK. 18 819 4 745 

6.3 Hållbara Håbo 

6.3.1 Håbo kommun värnar om och inspirerar till god matkultur med 
näringsriktiga och lustfyllda måltider i en lugn och rofylld miljö. 

 Kan inte bedömas 
Målet mäts genom flera nya nyckeltal och ingen tidigare mätning är gjord, därför är det 
inte möjligt att i dagsläget sätta ett måltal. Enkätundersökning, tillsammans med skolan, 
ej genomförd ännu. 

Hittills har fyra grundskolor gjort mätningar på tallrikssvinn och där har man ett snitt på 
25-30 gram/ätande/dag. 

Andelen ekologiska råvaror överstiger målsättningen för perioden. 

Baserat på tillgänglig data för perioden går det inte att bedöma den möjliga 
måluppfyllnaden för helåret. 

Nyckelindikatorer Måltal 2016 Utfall 
Mars 2016 

Andelen ekologiska råvaror. 35 36 

Andelen elever som väljer att äta i skolrestaurangen.  - 

Minska matsvinnet, kg  - 

Andelen elever som är nöjda med maten.  - 

Andelen elever som är nöjda med måltidsmiljön.  - 

6.3.2 Öka energieffektiviseringen i kommunens fastigheter och verksamheter. 

 Uppfylls troligen inte 
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Systemstöd för att kunna redovisa förbrukning av installationsel respektive 
verksamhetsel per kalendermånad saknas. Utredning pågår. 

Efter en stor fjärrvärmeläcka under januari kommer det vara svårt att minska 
förbrukningen under innevarande år. Fuktskador med dåligt inneklimat som följd i två 
skolor har medfört att 12 ventilationsaggregat går för fullt med ökad uppvärmning och 
ökad elförbrukning som följd. Detta sammantaget kan medföra att måltalet kan vara 
svårt att uppnå. 

Nyckelindikatorer Måltal 2016 Utfall 
Mars 2016 

Antal KWh/kvadratmeter som används i kommunens lokaler för 
installationsel ska minska. 

49 - 

Antal KWh/kvadratmeter som används i kommunens lokaler för 
verksamhetsel ska minska. 

24,5 - 

Energiförbrukning ska minska med 1% årligen - avser elförbrukningen i 
MWh 

12 647 3 162 

Energiförbrukning ska minska med 1% årligen - avser 
fjärrvärmeförbrukning i MWh 

8 448 3 333 

6.4 Håbo en kommun med sund ekonomi 

6.4.1 Exploateringsverksamheten skall totalt sett ge ett ekonomiskt överskott. 

 Uppfylls troligen inte 
Målsättningen att exploateringsprojekten ska ge ett ekonomiskt överskott uppfylls i 
flertalet av projekten. Samtidigt finns det projekt som är framtunga och därför inte ger 
ett ekonomiskt överskott, i de första etapperna. Mot den bakgrunden bedöms därför 
målet inte till fullo kunna uppfyllas i år. 

Inga nya exploateringsavtal har tecknats under perioden och därav inget utfall. 

Nyckelindikatorer Måltal 2016 Utfall 
Mars 2016 

Försäljning av kommunens mark ska ge ett ekonomiskt överskott. 100%  

I ett exploateringsprojekt ska utbyggnaden av allmän infrastruktur ha 
kostnadstäckning. 

100%  

7 Mått 

7.1 Resurser 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
Helår 
2015 

Budget 
Helår 
2016 

Utfall 
Mars 
2015 

Utfall 
Mars 
2016 

Progno
s helår 

Mars 
2016 

Beläggningsunderhåll, kr per inv/år 13 50  14 50 

Gatubelysning, kr/inv 274 315  58 315 

Vinterväghållning, kr per inv/år 446 305  109 305 

Avhjälpande underhåll, fastigheter - fakturerad 
kostnad kr/kvm 73 70  14 70 

Planerat underhåll, fastigheter - fakturerad 
kostnad kr/kvm 118 74  1 74 
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Beläggningsunderhåll, kr per inv/år 

För 2016 har förutsättningarna ändrats i förhållande till när nyckeltalet lades in i 
systemet. Budget för underhållsbeläggningar har till flyttats över till investeringar. I 
driftbudget har behållits 1 mkr för mindre reparationsarbeten samt andra 
underhållsåtgärder som kantskärning, underhåll av diken, reparation av kantsten, räcken 
mm. Inför 2017 bör detta nyckeltal förändras eller tas bort. 

Gatubelysning, kr/inv 

Förbrukade driftmedel ligger möjligen något lågt beroende på att vår entreprenör har 
lagt sitt huvudsakliga fokus på att byta ut kvicksilverarmaturer mot LED. Detta arbete 
belastar investeringsbudgeten. 

Vinterväghållning, kr per inv/år 

Perioden jan-mars har varit snöfattig varför vinterväghållningen har kostat mindre än 
beräknat. Sandupptagningen efter vintern är dock inte med i denna uppföljning eftersom 
den påbörjas i april. Prognosen ligger därför fortfarande på att hela budgeten för 
vinterväghållningen kommer att förbrukas. 

Avhjälpande underhåll, fastigheter - fakturerad kostnad kr/kvm 

Nyckeltalet ovan är normerat till total lokalyta, inkl fastigheterna i Draget. Dessa fanns 
ej med i beaktande när budget lades. Med avhjälpande underhåll menas reparationer. 
Daglig tillsyn och skötsel är inte inräknat. 

Planerat underhåll, fastigheter - fakturerad kostnad kr/kvm 

Årets investeringar i form av planerat underhåll har precis inletts och fakturerad kostnad 
kommer först senare. 

7.2 Produktion 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
Helår 
2015 

Budget 
Helår 
2016 

Utfall 
Mars 
2015 

Utfall 
Mars 
2016 

Progno
s helår 

Mars 
2016 

Producerad mängd dricksvatten, tusen m3/år 1 511 1 400  - - 

Renad mängd avloppsvatten, tusen m3/år 2 100 2 100  - - 

Antal VA-abonnenter, stycken 5 932 6 000  5 906 6 000 

Antal besök på biblioteket  120 000  34 250 120 000 

Avtalstäckningsgrad  90%  - 90% 

Area inhyrda verksamhetslokaler, kvm BRA 12 502 13 336  12 502 13 336 

Area kommunägda verksamhetslokaler, kvm 
BRA 95 074 96 085  96 085 96 085 

Antal besök vid återvinningscentralen 100 223 100 000  19 074 100 000 

Hushållsavfall, kg/inv  200  52,61 200 

Grovavfall, kg/inv  350  55,18 350 

Förpackningar, kg/inv  73  15,76 73 

Producerad mängd dricksvatten, tusen m3/år 

Detta är ett helårsmått som redovisas en gång per år. 
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Renad mängd avloppsvatten, tusen m3/år 

Detta är ett helårsmått som redovisas en gång per år. 

Antal besök på biblioteket 

Enligt prognos 

Avtalstäckningsgrad 

Avtalstäckningsgrad görs två ggr per år, delår per aug och helår. Håbo kommun 
kommer att köpa in ett rapporteringsverktyg som möjliggör kontinuerlig mätning. Detta 
kommer troligen att bli möjligt under hösten 2016. Fortsatt arbete med att i samtliga 
upphandlingar kräva elektronisk fakturering har gett resultat. Under första kvartalet är 
57 % av fakturorna elektroniska. Första kvartalet 2015 var det 49 %. 

Area inhyrda verksamhetslokaler, kvm BRA 

Bedömd yta blir vid årets slut, vad som är känt nu, 13336 kvm. 

Area kommunägda verksamhetslokaler, kvm BRA 

Ytuppgifter enligt uppmätta ytor. 

Antal besök vid återvinningscentralen 

Antalet besök har ökat något jämfört med samma period förra året. 

Hushållsavfall, kg/inv 

Utfallet är något höger än prognosen. 

Grovavfall, kg/inv 

Utfallet är mycket lägre än prognosen. Perioden januari-mars är lågsäsong på 
återvinningscentralen och avfallsmängderna förväntas öka. 

Förpackningar, kg/inv 

Utfallet är lägre än prognosen trots att antalet tömningar är fler än tidigare. 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen utreder vad det kan bero på 

7.3 Verksamhetsresultat 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
Helår 
2015 

Budget 
Helår 
2016 

Utfall 
Mars 
2015 

Utfall 
Mars 
2016 

Progno
s helår 

Mars 
2016 

Nyttjandegrad, ishall  75  97 75 

Nyttjandegrad, inomhusanläggningar exkl sim- 
och ishall  75  73 75 

Nyttjandegrad, utomhusanläggningar  75  20 75 

Andel besvarade externa samtal i 
kontaktcenter inom 60 sek  70  93 70 

Andel externa samtal där ärendet kan hanteras 
och avslutas av kontaktcenter  50  39 50 

Självskattat allmänt hälsotillstånd, kvinnor  73  - 73 

Självskattat allmänt hälsotillstånd, män  76  - 76 
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Volym/nyckeltal 
Utfall 
Helår 
2015 

Budget 
Helår 
2016 

Utfall 
Mars 
2015 

Utfall 
Mars 
2016 

Progno
s helår 

Mars 
2016 

Självskattat allmänt hälsotillstånd, flickor  80  - 74,4 

Självskattat allmänt hälsotillstånd, pojkar  95   94,7 

Upplevd otrygghet, kvinnor  20  - 20 

Upplevd otrygghet, män  5  - 5 

Upplevd trygghet, flickor  50   29,3 

Upplevd trygghet, pojkar  75   54,4 

ANDT - antalet insjuknande i hjärtinfarkt per 
100 000 invånare.  260  - 260 

ANDT - andel av åk 7 som aldrig rökt, flickor  90   87,2 

ANDT - andel av åk 7 som aldrig rökt, pojkar  90   87,4 

Nöjdhet med kommunens insatser inom Finskt 
förvaltningsområde  3  4,9 4,9 

NMI - gång och cykelvägar 53 54  - 54 

NMI - gator och vägar 55 55  - 55 

NMI - vatten och avlopp 75 77  - - 

INSTA 800 resultat för lokalvården    - - 

NII -  Medborgarnas nöjdhet med kommunens 
information 55 55  - 55 

Kommunens webbinformation till medborgarna 83 85  - 85 

NMI - Biblioteksverksamheten  7,9  - 7,9 

NMI - Sophämtning  7,2  - 7,2 

NMI - tillgängligheten till återvinningscentralen  8,3  - 8,3 

Nyttjandegrad, ishall 

Under den aktuella perioden finns skollov ( jullov och sportlov) under dessa perioder 
genomförs olika typer av aktiviteter som cuper och utökad tid för allmänhetens åkning. 

Nyttjandegrad, inomhusanläggningar exkl sim- och ishall 

De stora idrottshallarna Gransäter, Fridegård ,Västerängen, Futurum och Slottskolan har 
betydligt högre nyttjande grad än de mindre gymnastiksalarna. 

Nyttjandegrad, utomhusanläggningar 

Under tiden januari till mars är det endast konstgräsplanen som är möjlig att använda. 
Tillgången till planen är mycket väderberoende. Planen snöröjs kontinuerligt från 15 
februari. 

Andel besvarade externa samtal i kontaktcenter inom 60 sek 

Utfallet avser externa samtal som ringer in i den externa kön på 0171-52500. Totalt 
antal samtal in med interna och omstyrda var i mars 8195 st, externa samtal motsvarar 
3709 st. 

Utfall för totala antal samtal för januari var 66%, februari 80% och mars 83%. Vi har 
aktivt arbetat med efterbehandlingstiden för att korta ner köerna. Det som kan ge ökad 
tillgänglighet är att förvaltningarna jobbar med att få bort sina telefontider. 
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Andel externa samtal där ärendet kan hanteras och avslutas av kontaktcenter 

Sammantaget får 39,1 % av de externa samtalen hjälp direkt av kontaktcenter under 
perioden. För de förvaltningar/avdelningar där det finns fungerande checklistor och 
manualer är servicegraden högre (avfall = 87,2%, barn och utbildning = 33,6%, bygg = 
43,7%, gata =43,8%, kommuninformation = 100%, lokalbokning = 88%,VA = 21,8%). 
Störst utvecklingsmöjlighet finns inom socialtjänsten där kontaktcenter endast kan 
hjälpa till i 15,8% av fallen. Det finns även kommuninvånare som ringer på skolor och 
förskolor (verksamheterna) och där kan kontaktcenter hjälpa till i 12,1% av fallen, oftast 
söks en specifik person. 

Självskattat allmänt hälsotillstånd, kvinnor 

Öppna jämförelser 2016 redovisas senare. 

Självskattat allmänt hälsotillstånd, män 

Öppna jämförelser 2016 redovisas senare 

Självskattat allmänt hälsotillstånd, flickor 

Undersökningen görs nästa gång 2017, rapporteras ej 2016. 

Självskattat allmänt hälsotillstånd, pojkar 

Undersökningen görs nästa gång 2017, rapporteras ej 2016. 

Upplevd otrygghet, kvinnor 

Öppna jämförelser rapporteras senare under året. 

Upplevd otrygghet, män 

Öppna jämförelser rapporteras senare under året. 

Upplevd trygghet, flickor 

Undersökningen görs nästa gång 2017, rapporteras ej 2016. 

Upplevd trygghet, pojkar 

Undersökningen görs nästa gång 2017, rapporteras ej 2016. 

ANDT - antalet insjuknande i hjärtinfarkt per 100 000 invånare. 

Redovisas senare under året. 

ANDT - andel av åk 7 som aldrig rökt, flickor 

Undersökningen görs nästa gång 2017, rapporteras ej 2016. 

ANDT - andel av åk 7 som aldrig rökt, pojkar 

Undersökningen görs nästa gång 2017, rapporteras ej 2016. 

Nöjdhet med kommunens insatser inom Finskt förvaltningsområde 

Enkät kring nöjdhet med finsk filmvisning på Pomona genomfördes 2016-03-23. 
Enkäten besvarades av 12 respondenter och snittbetyget blev 4,9 av 5 möjliga. 
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NMI - gång och cykelvägar 

Finns ingen ny data att tillgå. Resultat presenteras i juni. 

NMI - gator och vägar 

Finns ingen ny data att tillgå. Resultat presenteras i juni. 

NMI - vatten och avlopp 

Finns ingen ny data att tillgå. Resultat presenteras i juni. 

INSTA 800 resultat för lokalvården 

Arbetet med att registrera ytor för förskolorna är nu klart. Nästa steg är att mata in 
kvalitetsnivåer. Data finns att rapportera vid nästa delårsrapport. 

NII -  Medborgarnas nöjdhet med kommunens information 

SCBs medborgarundersökning kommer i juni varje år 

Kommunens webbinformation till medborgarna 

Rapporten kommer från SKL i oktober varje år. 

NMI - Biblioteksverksamheten 

Inget nytt resultat att redovisa än. SCBs medborgarundersökning kommer i juni varje år. 

NMI - Sophämtning 

Inget nytt resultat att redovisa än. SCBs medborgarundersökning kommer i juni varje år. 

NMI - tillgängligheten till återvinningscentralen 

Inget nytt resultat att redovisa än. SCBs medborgarundersökning kommer i juni varje år. 
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8 Drift- och investeringsredovisning 

8.1 Driftredovisning 

 Bokslut 
2015 

Budget 
2016 

Utfall per 
mars 2016 Prognos Prognos 

avvikelse 

Kommunfullmäktige -988 -1 436 -164 -1 436 0 

Valnämnd 0 -7 0 -7 0 

Kommunstyrelse -3 085 -3 197 -784 -3 197 0 

Pensionärs- och handikappråd -200 -181 -31 -181 0 

Stöd politiska partier -924 -1 000 -830 -1 000 0 

Revision -698 -1 118 -99 -1 118 0 

KD-Stab - 4 262 -5 005 -1 242 -4 762 243 

Tillstånd lotterier 20 20 2 20 0 

Medlemsavgifter -2 667 -2 700 -760 -2 700 0 

Vänortsverksamhet -112 -100 0 -100 0 

Nämndadministration -676 -701 -80 -644 57 

Gator och vägar -20 921 -21 938 -4 584 -21 987 -49 

Gatu/park drift och underhåll -6 810 -6 191 -1 818 -6 240 -49 

Parker -6 080 -3 761 -679 -3 770 -9 

Miljö, hälsa, hållbar utveckling - 848 -869 -167 -869 0 

Räddningstjänst -18 050 -19 075 -4 769 -19 075 0 

Säkerhet -167 -231 -161 -231 0 

Allmän fritidsverksamhet -1 939 -1 991 -456 -1 991 0 

Offentliga arrangemang - 376 -396 -14 -389 7 

Föreningsbidrag -1 904 -1 967 -27 -1 883 84 

Stöd till studieorgan. -360 -360 0 -360 0 

Allmän kulturverksamhet -2 902 -3 072 -640 -3 072 0 

Bibliotek -6 869 -7 103 -1 846 -7 103 0 

Utomhusanläggningar -5 241 -5 181 -1 174 -5 181 0 

Ishall -4 519 -4 055 -1 009 -4 055 0 

Simhall -4 473 -4 753 -1 296 -4 753 0 

Föreningslokaler -10 413 -8 513 -2 250 -8 412 101 

Fritidsgårdar -1 946 -2 454 -495 -2 650 -196 

Kultur- och livsmiljöadm -1 616 -1 792 -476 -1 788 4 

Omsorg på OB-tid (kost)  -44 0 -44 0 

Förskola (kost) -9 189 -9 847 -2 590 -9 907 -60 

Grundskola (kost) -17 495 -18 218 -4 212 -18 158 60 

Gymnasieskola (kost) -2 824 -2 493 -665 -2 673 -180 

Gymnasiesärskola (kost) 0 0 0 180 180 

Buss, bil, spårbund trafik -708 -510 -154 -403 107 

Tekniska avdelningen gem -16 184 -14 520 -2 040 -14 521 -1 

Ekonomiavdelning -6 132 -7 036 -1 292 -7 036 0 

Personalavdelning -6 837 -7 400 -1 941 -7 400 0 
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 Bokslut 
2015 

Budget 
2016 

Utfall per 
mars 2016 Prognos Prognos 

avvikelse 

Upphandling -2 994 -3 708 -937 -3 708 0 

IT-enhet -10 715 -11 861 -2 341 -11 861 0 

Kommunens försäkringar -1 093 -1 200 -1 101 -1 200 0 

Kommunikation, kontaktcenter -7 706 -8 100 -1 423 -8 099 1 

Kvalitetsarbete -1 014 -1 552 -214 -1 552 0 

Summa -191 913 -195 616 -44 759 -195 316 300 

8.2 Kommentarer till driftredovisning 

Kommunstyrelsens skattefinansierade verksamhet redovisar ett totalt överskott med 
300 tkr. 

Prognostiserat överskott inom kansli (KD-stab) och nämndadministration 300 tkr beror 
på föräldraledighet hos kanslichefen. Ingen ersättare planeras i dagsläget att tas in. 

8.3 Investeringsredovisning 

 Bokslut 
2015 

Budget 
2016 

Utfall 
mars Årsprognos Prognos 

avvikelse 

Ärendehanteringssystem -1 225 -1 321 -58 -1 321 0 

Voteringsutrustning  -150 0 0 150 

E-arkiv  -500 0 0 500 

KS övergr gem möbler  -100 -80 -100 0 

IT-investeringar 2015 -1197 -114 -4 -114 0 

IT-investeringar 2016  -1 380 -228 -1 380 0 

Autom kontohantering IT  -475 -42 -475 0 

Monter  -100 0 -100 0 

Bibliotekswebb  -300 0 -300 0 

Skyltprogram BCJF -42 -63 0 -63 0 

Belysning biblioteket  -125 0 -140 15 

Fridegårdsscenen  -950 0 -935 -15 

Upprustning Kvarnkojan -15 -122 15 -122 0 

Dörrautomatik fullmäktige -14 -336 -295 -336 0 

Simhallen renovering 2016 -141 -1 000 0 -1 000 0 

Renovering simhallen  -5 560 0 -5 560 0 

Ny förskola Gröna Dalen -36 054 0 -58 -58 58 

Västerängsskolan dagvatte -809 -3 600 -1 537 -3 600 0 

Tak Fridegård -5 385 -3 115 -900 -3 115 0 

Ny förskola frösundavik -174 -19 826 -123 -19 826 0 

Västerängsskolan kök -157 -27 642 -35 -9 842 17 800 

Vibyskolans kök -235 -265 -6 -265 0 

Viby skola passage o larm  -150 0 0 150 

Rungården fsk vent o larm  -2 700 0 -2 600 100 

Lundby klubbhus  -3 500 0 -3 500 0 

Allaktivitetshus  -1 000 0 -1 000 0 
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 Bokslut 
2015 

Budget 
2016 

Utfall 
mars Årsprognos Prognos 

avvikelse 

Ishall, energiåtg.o entré  -4 500 0 -4 500 0 

Planerat underhåll 2016 -9 026 -7 000 -117 -6 392 608 

Annehill fsk,värme, golv  -2 200 0 -2 200 0 

GD skola brandlarm  -500 0 -1 300 -800 

Futurum underhåll  -7 000 0 -7 000 0 

Utemiljö särskola GD  -2 200 -8 -2 200 0 

Dragrännan 8, flyktingbos -693 0 -6 247 -6 246 -6 246 

Mjödvägen 1, flyktingbos -314 0 -2 970 -2 969 -2 969 

Trafiksäkerhetshöj. åtg -577 -1 000 0 -1 000 0 

Räddningsväg Krägga 0 -1 200 0 -1 200 0 

Utemiljö Nybygget 0 -300 0 -300 0 

Elljusspår Skokloster 0 -100 0 -100 0 

Planerat uh beläggningar -8 427 -11 400 0 -11 400 0 

Utemiljö, skolor, förskol -725 -1 275 -566 -1 275 0 

Ny fotbollsanl Futurum 0 -500 0 -500 0 

Ersättningsplan Björkvall  -1 000 0 -1 000 0 

Kraftleden trafiksäkerhet  -2 000 0 -2 000 0 

Säkra skolvägar  -1 000 0 -1 000 0 

Dalvägen gång o cykelväg  -2 500 -51 -2 500 0 

Kalmarleden gång o cykelv  -100 0 -100 0 

Belysning byte till LED  -3 250 -2 271 -3 250 0 

Åtgärd enl hastighetsplan  -200 0 -200 0 

Upprust off utemilj Skokl  -300 0 -300 0 

Lokalvård tvättmaskiner  -162 -42 -162 0 

Tvättmaskiner mopp  -85 0 -85 0 

Kombiskurmaskiner  -115 0 -115 0 

Gräsklippare Gata  -60 0 -60 0 

Övr. -14 896     

Summa -80 108 -124 341 -15 623 -115 106 9 235 

 

8.4 Kommentarer till investeringsredovisningen 

Kommunstyrelsens budget för årets investeringar i skattefinansierad verksamhet 
beslutades till 106 427 tkr. I samband med behandlingen av årsredovisning 2015 
föreslås att 17 914 tkr av oanvänd budget för pågående projekt överförs till år 2016. 
Total investeringsbudget uppgår därför till 124 341 tkr förutsatt kommunfullmäktiges 
beslut. 

Prognosen är att 115 106 tkr förbrukas under året.  9 215 tkr är hänförligt till förvärv av 
två fastigheter i samband med den exceptionella flyktingsituationen i vintras. Utredning 
pågår för närvarande om fastigheterna ska användas eller försäljas. 

Överskottet mot budget uppgår till 8 235 mkr och undantas ovanstående fastigheter är 
överskottet 18 450 tkr. Denna budget föreslås överföras till nästkommande år eftersom 
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de inte genomförs under året, se kommentarer nedan. 

Voteringsutrustning +150 tkr 
Voteringsfunktionen införs år 2017 när dokument- och ärendehanteringssystemet är 
infört i sin helhet, budget föreslås överföras till år 2017. 

E-arkiv +500 tkr 
Medlen för e-arkiv beräknas inte användas under året då projektet blivit förskjutet bl.a. 
på grund av en försening gällande införande av nytt dokument- och 
ärendehanteringssystem. Budgeten föreslås överföras till år 2017. 

Simhallen renovering 0 tkr 
Utredning inväntas varför omfattningen är oklar. Medlen förväntas förbrukas. 

Västerängsskolans kök +178 00 tkr 
Projektet kommer att slutföras under 2017. 17 800 tkr av projektets totala budget på 
27 800 tkr kommer behöva överföras till 2017. 

Vibyskola passage och larm +150 tkr 
Vibyskolans passage och larm genomförs ej, medlen föreslås användas till Gröna 
Dalens larm. 

Rungårdens passer- och inbrottslarm +100 tkr 
Den del av investeringen som avser larm, 100 tkr, genomförs ej, medlen förslås 
användas till Gröna Dalens larm. 

Planerat underhåll +608 tkr 
En del av planerat underhåll åtgår till Gröna Dalens brandlarm. 

Gröna Dalen skola brandlarm -800 tkr 
Larmet kommer att bli cirka 800 tkr dyrare än budgeterat efter att offert inhämtats. 
Denna kostnadsökning hanteras genom att Viby och Rungårdens larmarbeten skjuts på 
framtiden men i övrigt kommer investeringarna under året att noggrant bevakas så att 
denna ökade kostnad kan rymmas inom tilldelad investeringsram. 

Dragrännan 8 och Mjödvägen 1 - 9 215tkr 
Fastigheterna bokförs på fastighetsenheten men budget saknas. Utgifter för fastigheterna 
är inköp samt utredningskostnader i samband med förvärvet på 0,7 mkr. Budget för 
investeringen föreslås tillföras fastighetsenheten. Om det är aktuellt med uthyrning 
bedöms kostnad för uppfräschning 500 tkr, detta ingår inte i prognosen eftersom 
uppdrag inte finns. 

Futurum och Fridegårdsgymnasiet 
Eftersom båda skolorna befaras ha drabbats hårt av fuktskador från marken kommer 
stora åtgärder att behöva göras under 2016. Dessa åtgärder är inte budgeterade och nya 
politiska finansieringsbeslut kommer att behöva fattas. 
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VA-verksamhet 
9 Sammanfattning 

VA-enheten arbetar hårt för att öka driftsäkerheten på vatten- och avloppsverken. 
Investeringar görs i alla verken och utryckningarna på beredskapstid har minskat 
markant. Kommunens VA kapacitet utreds noggrant för att säkerställa framtida 
exploateringar. Projekteringen av Biskops-Arnö är i sin slutfas och arbetena beräknas 
påbörjas hösten 2016. 

VA-enheten arbetar hårt och metodiskt på, att skapa kommunen en bild av vilken 
exploateringspotential som finns ur ett VA-perspektiv. I det avseendet är målupp-
fyllelsen god. Även kvaliteten på dricksvattnet och reningen av avloppsvatten är bra. 

Med de stora investeringar VA-enheten gör, ökar också kostnaderna. En taxehöjning 
kommer att föreslås from 1 juli 2016. Utan taxehöjningen kommer VA-enheten göra ett 
stort underskott.  

10 Drift- och investeringsredovisning 

10.1 Driftredovisning 

 Bokslut 
2015 

Budget 
2016 

Utfall per 
mars 2016 Prognos Prognos 

avvikelse 

VA-verksamhet -2 297 0 4 241 -22 -22 

Summa -2 297 0 4 241 -22 -22 

10.2 Kommentarer till driftredovisning 

VA-enheten kommer att ha ett bokslut i balans 2016, förutsatt att en taxehöjning gör 
from 1 juli 2016. 

10.3 Investeringsredovisning 

 Bokslut 
2015 

Budget 
2016 

Utfall 
mars Årsprognos Prognos 

avvikelse 

Omläggning ledningar -2 693 -11 072 0 -11 072 0 

Tankstationer -143 -143 0 -143 0 

Vatten och reningsverken -3 471 -1 529 -2 306 -1 529 0 

Projektering Biskops-Arnö -279 -14 220 -131 -14 220 0 

Projektering Katrinedal 0 -1 000 0 -1 000 0 

Omb Skokl Råvattenintag 0 -2 000 0 -2 000 0 

Bålsta reningsverk 2016  -15 000 0 -15 000 0 

Bålsta vattenverk 2016  -3 000 -27 -3 000 0 

Skokloster reningsverk  -3 000 0 -3 000 0 

Skoklost. vattenverk 2016  -7 500 0 -7 500 0 

Modell vatten o spill  -1 000 0 -1 000 0 

Underhåll pumpstationer  -2 000 0 -2 000 0 

Maskiner o verk. VA 2016  -4 000 0 -4 000 0 

Summa -6 586 -65 464 -2 464 -61 000 -4 464 
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10.4 Kommentarer till investeringsredovisningen 

Omläggning ledning: VA-enheten avvaktar den vattenmodell som är under uppförande. 
Det är troligt att stora kapacitetsökningar krävs för att säkerställa exploateringarna i 
kommunen. 

Projektering och utbyggnad Biskops-Arnö: Projekteringen i sin slutfas. Trolig byggstart 
hösten 2016. 

Bålsta reningsverk: Åtgärder av den felkonstruktion i den nya delen av reningsverket, 
kommer att påbörjas vecka 19. 

Bålsta Vattenverk: Utbytet av styrsystemet är i sin slutfas. Montering och 
kompletteringar återstår. 

Skoklosters reningsverk: Under vintern har nya skrapspel installerats. Arbetet fortsätter 
med nya ventiler, bräddmätare och viss styrning. 

Skoklosters vattenverk: Den rapport som har gjorts, visade brister i vattenreningen. Hela 
åtgärdsprogrammet var kostsamt och en större utredning behövs för att säkerställa rätt 
åtgärder för framtiden. En mindre utredning pågår just nu med inriktning, att förbättra 
kvaliten utan göra för stora investeringar. 

Modell vatten och spill: Vattenmodellen för Bålsta pågår och när den är klar fortsätter 
VAmed spillvatten i Bålsta. 

Upprustning pumpstationer: Ett altid pågående arbete görs för att pumpstationerna är i 
bra skick. Pumpar och styr och regler har begränsad livslängd och behöver bytas med 
jämna mellanrum. 

Maskiner och verktyg: VA-enheten har en ambition att sköta en del arbeten i egen regi. 
Till det krävs det en del investeringar. Arbetet med att förverkliga ambitionen har tyvärr 
fått en lägre prioritet, på grund av personalbrist. 
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Avfallsverksamhet 
11 Sammanfattning 

Avfallsenhetens förslag till avfallsplan har antagits och gäller sedan 1 mars. 
Fokusområden är bland annat att förebygga uppkomsten av avfall, öka återanvänd-
ningen, öka materialåtervinningen. På återvinningscentralen fortsätter arbetet med 
företagare och företagskort. En total översyn av avfallsverksamheten har genomförts av 
en extern avfallskonsult där ett antal förslag till åtgärder föreslås på hur man kan 
bibehålla kvalitén och servicen och samtidigt minska på kostnaderna. 

6 aktiviteter är genomförda eller påbörjade och avfallsverksamheten förväntas 
genomföra alla planerade aktiviteter under året. En plockanalys kommer att genomföras 
under våren. Syftet är att få en bra bild av vad som kastas i restavfallet och därefter 
kunna rikta informationen avseende sortering av matavfall, förpackningar och restavfall. 
Antal anslutna till e-faktura har ökat. 

Avfallsenheten förväntas hålla budget.  

Förpacknings- och tidningsinsamlingen utreder vad det kan bero på. 

12 Drift- och investeringsredovisning 

12.1 Driftredovisning 

 Bokslut 
2015 

Budget 
2016 

Utfall per 
mars 2016 Prognos Prognos 

avvikelse 

Avfallshantering -658 0 2 298 0 0 

Summa -658 0 2 298 0 0 

12.2 Kommentarer till driftredovisning 

Avfallsenheten förväntas hålla budget. 

12.3 Investeringsredovisning 

 Bokslut 
2015 

Budget 
2016 Utfall mars Årsprognos Prognos 

avvikelse 

Effektivisering ÅVC 0 -1 000 0 -1 000 0 

Markköp inför utbyggnad a 0 -1 142 0 -1 142 0 

Ombyggnad ny ÅVC -104 -230 -77 -230 0 

Summa -104 -2 372 -77 -2 372 0 
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Överförmyndarnämnden 
13 Sammanfattning 

Nämnden förväntas redovisa ett överskott vid årets slut om 100 tkr. Det beror på att en 
av tjänsterna kommer att vara delvis vakant under året. 

Vad gäller måluppfyllelse så är bedömningen att ett eller två mål kommer att uppfyllas 
och det tredje målet kommer sannolikt inte att uppfyllas. 

Måluppfyllelse 

13.1 Attraktiva Håbo 

13.2 Kvalitativa och effektiva Håbo 

13.2.1 Förvaltningen ska utveckla sina handläggningsrutiner och tydliggöra 
förväntningarna på ställföreträdarna. 

 Uppfylls troligen 
Målet kommer att uppfyllas 

Nyckelindikatorer Måltal 2016 Utfall 
Mars 2016 

Årsräkningarna för föregående år inkomna från ställföreträdarna senast  1 
mars 

90 95 

13.2.2 Förvaltningen ska förbättra stödet till huvudmännen genom 
kompetensutveckling av ställföreträdarna. 

 Kan inte bedömas 
Målet kan inte bedömas i dagsläget då några prov inte genomförts. 

Nyckelindikatorer Måltal 2016 Utfall 
Mars 2016 

Andel ställföreträdare som erhållit godkänt på genomfört prov. 90  

13.2.3 Förvaltningens information på hemsidan ska förbättras. 

 Uppfylls troligen inte 
Målet kommer inte att uppfyllas och nyckelindikatorn får nog anses vara lite för 
optimistiskt. Det finns ett stort antal blanketter och utrymme hos nämnden har inte 
funnits för att möjliggöra att dessa kan hämtas elektroniskt. 

Nyckelindikatorer Måltal 2016 Utfall 
Mars 2016 

Andel blanketter som kan hämtas via hemsidan. 100 25 

13.3 Hållbara Håbo 

13.4 Håbo en kommun med sund ekonomi 
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14 Mått 

14.1 Resurser 

14.2 Produktion 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
Helår 
2015 

Budget 
Helår 
2016 

Utfall 
Mars 
2015 

Utfall 
Mars 
2016 

Progno
s helår 

Mars 
2016 

Andel ensamkommande flyktingbarn som blivit 
tilldelad en god man inom 10 dagar  95%  95% 95% 

Andel av inkomna redovisningar där 
ersättningar utbetalas senast 31 juli.  70%  70% 70% 

Antal gode män    73 80 

Antal förvaltare    9 10 

Antal e-tjänster  5  0 0 

Andel ensamkommande flyktingbarn som blivit tilldelad en god man inom 10 
dagar 

Att 95 % av de ensamkommande barnen har tilldelats en god man inom tio dagar är ett 
mycket gott resultat. Det har i organisationen inte funnits utrymme att få igång arbetet 
med e-tjänster. 

14.3 Verksamhetsresultat 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
Helår 
2015 

Budget 
Helår 
2016 

Utfall 
Mars 
2015 

Utfall 
Mars 
2016 

Progno
s helår 

Mars 
2016 

Högst 5 % av gode männen/förvaltarna väljer 
2016 att avsäga sig uppdrag  5%  4% 4% 

Högst 5 % av gode männen/förvaltarna väljer 2016 att avsäga sig uppdrag 

Att gode män/förvaltare avslutar sitt uppdrag beror vanligen på att huvudmannen flyttar 
från orten. 

15 Drift- och investeringsredovisning 

15.1 Driftredovisning 

 Bokslut 
2015 Budget 2016 Utfall per 

mars 2016 Prognos Prognos 
avvikelse 

Överförmyndare -1 366 -1 628 -594 -1 528 100 

Summa -1 366 -1 628 -594 -1 528 100 
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Bygg- och miljönämnden 
16 Sammanfattning 

Förutsättningarna för delårsuppföljning per sista mars är att en prognos för helår ska 
lämnas och att eventuella avvikelser mot budget ska kommenteras av förvaltningen. 
Bygg- och miljönämnden har upprättat delårsuppföljning per 31 mars 2016 enligt 
anvisningarna från kommunstyrelsen. 

Verksamhet 
Året har inletts med bygg- och miljöförvaltningen i ny tappning. Nytt från den 1 januari 
2016 är att plan- och utvecklingsavdelningen nu tillhör bygg- och miljöförvaltningen. 
Därmed har verksamheten kopplat till plan- och utvecklingsverksamheten kommit att 
vara mycket i fokus. Bland annat har förvaltningschefen lagt stort engagemang för att 
komma in och förstå de aktuella frågorna inom verksamheten. Av det beslut som togs i 
kommunstyrelsen i november 2015 angående omorganisationen, så framstår tydligt att 
ansvaret för plan- och utvecklingsfrågorna fortfarande åvilar kommunstyrelsen. 

En tyngdpunkt i verksamheten under första kvartalet är arbetet med framtagande av ny 
översiktsplan. Arbetet har ett förvaltningsövergripande upplägg, och projektleds från 
plan- och utvecklingsavdelningen. De viktigaste moment som har startat är framtagande 
av en nulägesbeskrivning, uppdatering av de allmänna intressena samt genomförande av 
medborgadialoger. 

Det råder ett högt bebyggelsetryck i kommunen vilket märks på volymen ärenden 
kopplat till bygglov och kart- och mättjänster. Intresset från fastighetsägare och 
exploatörer är stort att vara med och utveckla kommunen med fler bostäder och 
verksamheter. Det är ett stort antal detaljplaner som arbetas med för att ytterligare 
förstärka planberedskapen. 

Personal 
Bygg- och miljöförvaltningen har för närvarande behov av ytterligare kompetenser både 
i form av återbesättning av ledig tjänst, men också tillsättning av nya tjänster. 
Konkurrensen om personal inom områdena planering, bygglov, miljö- och hälsoskydd 
är stor i den heta storstockholmsregionen. Detta bidrar till att det under första kvartalet 
finns några vakanser, men förhoppningen är att tjänsterna ska kunna tillsättas senare 
under våren. 

Inom de områden där det under första kvartalet pågått rekrytering är plan-och 
utvecklingschef, bygglovchef, bygglovhandläggare och miljö- och 
hälsoskyddsinspektör. 

Måluppfyllelse 
Den bedömning som görs är att måluppfyllelsen är god gällande bygg- och 
miljönämndens sex mål. Fem av dessa bedöms att till årets slut troligen kunna bli 
uppfyllda, medan ett av målområdena är lite mer svårbedömt. Det sistnämnda handlar 
om att öka kunskapen om radonhalten i inomhusmiljön. Det är hushållen som har givits 
ett erbjudande om att mäta radonhalten i sin bostad, men utfallet hittills är lite lågt i 
förhållande till måltalet. 

Ekonomi 
Bygg- och miljöförvaltningen har gjort en analys utifrån faktiskt utfall och 
bedömningen av prognos för årsutfallet är att verksamheten kommer att kunna bedrivas 
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inom lagd budget, men verksamheten bedöms ge ett överskott om cirka 500 tkr.  

Det är förvisso relativt tidigt på året då bara tre månader har förflutit, men 
intäktsnivåerna inom plan, bygglov och kart- och mättjänster ligger på en stadig nivå i 
paritet med förväntat utfall. Förvisso är de intäktsposter som är svårast att bedöma vad 
gäller troligt årsutfall just intäkterna för bygglovsärenden och mät- och karttjänster. De 
är båda beroende av hur mycket det byggs i kommunen, men utfallet tillsammans med 
prognos visar att det fortsätter med högt bebyggelsetryck i kommunen. 

Den kostnadspost som är svårast att bedöma är bidragen för bostadsanpassning. Nivån 
på faktiskt årsutfall beror helt på antalet ärenden som inkommer och vilka åtgärder som 
det handlar om. Utfallet per sista mars pekar dock inte på någon tendens som tyder på 
avvikelse. 

En kostnadspost som visar avvikelse i förhållande till budget är personalkostnader, 
vilket förklaras av att det finns några tjänster som varit vakanta under perioden. Det kan 
till och med dröja en bit in i andra kvartalet innan tillsättande kan göras. Mot den 
bakgrunden konstateras att kostnaderna för personal kommer att vara något lägre än 
budget, och det är den största förklaringen till årsprognosen om ett överskott 
motsvarande 500 tkr. 

17 Måluppfyllelse 

17.1 Attraktiva Håbo 

17.1.1 Bidra till en god bebyggd miljö som värnar om och uppmärksammar 
kulturvärden. 

 Uppfylls troligen 
I handläggningen av såväl förhandsbesked som bygglov är det angeläget att aktuellt 
tillskott av ny bebyggelse bidrar till en god bebyggd helhetsmiljö. Utanför planlagt 
område, ofta på landsbygden, ger förhandsbeskedet rätt hanterat tydliga villkor för 
kommande bebyggelse. Avsikten är att med beaktande av kulturvärden och 
byggnadstraditionen hitta ramverket samtidigt som en ny byggnad ska få avspegla sin 
tid. 

I bygglovgivningen är det ofta detaljplanen som sätter ramverket, och därför är 
samspelet mellan bygglov och planering viktig att få till. Genom att bygg- och 
miljöförvaltningen från 2016 även ansvarar för plan- och utvecklingsfrågorna gagnas 
denna samverkan och i förlängningen den goda bebyggda miljön. 

I myndighetsutövningen har kulturmiljöprogrammet kommit att ha en betydande roll. 
Inte minst är det ett gott hjälpmedel för att informera fastighetsägare kring de värden 
som aktuell byggnad bedöms ha, och därmed bättre förstå att anpassa eventuell 
förnyelse till detta. 
Bygg- och miljöförvaltningen tog också fram en utställning om kulturmiljön som under 
första kvartalet var utställt på Bålstabiblioteket. 

Nyckelindikatorer Måltal 2016 Utfall 
Mars 2016 

Goda estetiska och arkitektoniska miljöer eftersträvas samt kulturvärden 
beaktas vid beslut om bygglov, förhandsbesked och remissvar. 

100 % 100 % 

Antal genomförda aktiviteter utifrån kulturmiljöprogrammet. 3 1 
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17.2 Kvalitativa och effektiva Håbo 

17.2.1 Trivsam och effektiv arbetsplats där medarbetarna arbetar i god dialog 
tillsammans och gentemot invånare och företagare. 

 Uppfylls troligen 
Bedömningen är att vid årets slut kan målet anses vara uppfyllt. Många av de ständiga 
förbättringar som arbetas med utgör var för sig pusselbitar att nå fram till målet. 

Resultatet av nöjd-kund-index, NKI, ger ett "kvitto" på vad de som nyttjat 
förvaltningens tjänster anser om en rad olika aspekter. Återkopplingen ger grund för vad 
som behöver förbättras. 

Ambitionen med målet om digital handläggning är att det ska ge positiv effekt för såväl 
kund som för medarbetare. Genom fler kartlagda processer med tydlighet och enighet i 
handläggning samt IT-verktyg som stöder en digital handläggning erhålls en effektivare 
process. Redan idag finns e-tjänsten "Mitt Bygge" i bruk, och nyttjandet av e-tjänsten 
förväntas öka samtidigt som processen internt kan underlättas via den digitala 
handläggningen. Samtidigt gäller det att införa digital handläggning på sätt som är väl 
förankrat och accepterat inom personalgruppen så att önskad effekt uppnås. 

Nyckelindikatorer Måltal 2016 Utfall 
Mars 2016 

Nöjd-medarbetar-index 100 0 

Andel inkomna ansökningar via e-tjänsten Mitt Bygge. 30 % 32 % 

Antal kartlagda processer med åtföljande digital ärendehandläggning inom 
bygglov. 

4 0 

17.2.2 Nöjda nyttjare av bygg- och miljöförvaltningens verksamhet. 

 Uppfylls troligen 
Bygg- och miljöförvaltningen är angelägen om att de som har ärenden inom 
förvaltningens myndighetsområden eller på annat sätt kommer i kontakt med 
verksamheten kan känna att de har blivit väl bemötta och fått god information och är 
nöjda med handläggningen av sitt ärende. Bedömningen av måluppfyllelsen vid årets 
slut är att målet kommer att uppnås. 

Det är fem indikatorer som har valts för att följa upp målet. Vad gäller nöjd-kund-index, 
NKI, så arbetas det kontinuerligt med förbättringar där föregående års resultat vägleder 
vilken typ av insatser som behövs. Slutresultatet för 2015 års NKI-undersökning 
kommer kommunen tillhanda först senare under våren. Det finns alltid en eftersläpning 
inom NKI-rapporteringen. Under 2016 fortsätter detta enkätförfarande inom bygglov, 
miljö- och hälsoområdet samt livsmedel. 

Några exempel på aktuella åtgärder som förväntas leda till ökad grad av måluppfyllelse 
är förstärkning av resurser till bygglov, enhetliga mallar för tjänsteskrivelser, fortsatt 
kompetensutveckling av personal i Kontaktcenter, framtagande av projektmodell 
kopplat till stadsbyggnadsprocessen. 

Med tanke på den tillväxt som Håbo kommun har, så har ännu inte organisationen 
hunnit anpassats till det tryck som råder. Det gör att kunder ibland uppfattar att det är 
svårt att få tag i handläggare. Detta gäller särskilt inom bygglov. I sammanhanget är det 
värdefullt att notera vilken avlastning kontaktcenter successivt har utvecklats till att bli. 
En mycket stor del av frågorna från kund kan omhändertas redan där vid första 
kontakten. Därför är det angeläget att på flera sätt fortsätta stötta den utvecklingen. 
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Nyckelindikatorer Måltal 2016 Utfall 
Mars 2016 

Nöjd-Kund-index 67 0 

Rättssäker handläggning 100 %  

Antal Öppet hus på Bygglov. 4 2 

Antalet genomförda utbildningstillfällen med kontaktcenter. 4 0 

Andel genomförda aktiviteter gällande förvaltningens del i handlingsplanen 
för Förenkla Helt Enkelt. 

100 % 25 % 

Rättssäker handläggning 
Måttet går inte följa upp så tidigt på året på grund av att ett ärendes tid i en eventuell 
överklagandeprocess blir utdragen över en relativt lång tid.   

17.3 Hållbara Håbo 

17.3.1 Stödja en effektiv och balanserad förvaltning av natur- och 
vattenresurser i kommunen. 

 Uppfylls troligen 
Bedömningen är att målet vid årets slut kan uppnås. Måltalet om 50 nya godkända 
anläggningar torde kunna uppnås vid årets slut. 

Även övriga indikatorer ser ut att kunna gå i mål. Vad gäller medarbetare som erhåller 
ökad kompetens inom området natur- och vattenresurser kommer fler tillfällen att ges. 
Inte minst i samband med nytt vattenprogram och revidering av dagvattenpolicyn. 

Vad gäller miljöstrategin har en workshop hållits och fokus för viktiga områden för 
kommunen att agera kring de närmaste åren avses läggas fast i ledningsgruppen. Det ger 
förvaltningen god vägledning om fortsatt arbete inom ramen för miljöstrategin. En 
väldigt stor del av förvaltningens verksamhet samspelar med miljöstrategin, så det 
betyder egentligen inga nya arbetsuppgifter utan stödjer sådant som redan pågår eller 
kan ge vägledning om att intensifiera en viss insats eller aktivitet. 

Nyckelindikatorer Måltal 2016 Utfall 
Mars 2016 

Medarbetare med kompetensutveckling inom natur- och vattenvårdsfrågor. 5 0 

Andel genomförda aktiviteter gällande förvaltningens del i handlingsplanen 
för kommunens miljöstrategi. 

100 % 25 % 

Antal nya ”godkända” enskilda avloppsanläggningar. 50 10 

17.3.2 Främja en bättre inomhusmiljö inom förskole- och skollokaler genom 
ökad samordning mellan bygglov och miljö. 

 Uppfylls troligen 

Senaste kommentar 

Det är flera aktiviteter inom målområdet som kommer att bidra till bättre inomhusmiljö 
inom förskole- och skollokaler i Håbo kommun under de närmaste åren. 

Det som har absolut störst betydelse är den satsning som fastighetsenheten inom 
tekniska avdelningen har givits möjlighet att genomföra under kommande år. Det 
betyder att Håbo kommun är på väg bort från tillfälliga lokaler i paviljonger för att på 
kort sikt lösa ökad lokalefterfrågan. Paviljonger som kanske klarar funktionen, men 
oftast inte de tekniska egenskapskrav som gäller för att uppnå en god inomhusmiljö. Nu 
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finns en medvetenhet att bygg om, bygga till eller rentav bygga nytt för att tillmötesgå 
den efterfrågan på lokaler som naturlige följer den tillväxt som nu kännetecknar 
kommunen. 

Inom bygg- och miljöförvaltningen kan vi fortsatt bidra med effektiv plan- och 
bygglovsprocess för att uppnå målbilden. Dessutom är tillsynsområdet en minst lika 
viktig aktivitet inom verksamhetsområdet. Behov av ökad samordning internt mellan 
miljö- och bygglovavdelningarna har uppmärksammats och därför har det påbörjats. 

Miljöavdelningen har i tillsynsplanen för 2016 inkluderat tillsyn inom energiområdet 
kopplat till energieffektivisering. I nuläget kan konstateras att denna tillsyn troligen inte 
kommer att ha förutsättningar att genomföras under detta år på grund av 
personalomsättning inom miljöavdelningen gällande just dessa kompetenser. 

Miljöavdelningen har stor förhoppning att förra årets inspirations- och 
utbildningstillfälle bidrar till att verksamheter/fastighetsägare under året kommer att ta 
fram nya planer för egenkontroll enligt miljöbalken så att långt fler än måltalet fem nya 
planer tillkommer. 

Nyckelindikatorer Måltal 2016 Utfall 
Mars 2016 

Antal nya planer för egenkontroll enligt miljöbalken. 5 0 

Tillsyn enligt miljöbalken inom energiområdet kopplat till 
energieffektivisering. 

100 % 0 % 

17.3.3 Öka kunskapen om radonhalten i inomhusmiljön. 

 Kan inte bedömas 

I nuläget görs bedömningen att det vid årets slut blir svårt att uppnå måltalet om att 
minst 20 hushåll ska anta erbjudandet om att mäta radonhalten i sin bostad. Hittills har 
sex hushåll utnyttjat möjligheten, och under första kvartalet antingen fått sitt mätresultat 
eller påbörjat en mätning. Den optimala mätperioden är under vinterhalvåret. För att öka 
antalet hushåll som antar erbjudandet bör förstärkt information ges via webb, annons 
och andra kanaler. 

 Nyckelindikatorer Måltal 2016 Utfall 
Mars 2016 

Antal hushåll som antar erbjudandet om att mäta radonhalten. 20 6 

17.4 Håbo en kommun med sund ekonomi 

18 Mått 

18.1 Resurser 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
Helår 
2015 

Budget 
Helår 
2016 

Utfall 
Mars 
2015 

Utfall 
Mars 
2016 

Progno
s helår 

Mars 
2016 

Bostadsanpassning, kr/invånare 105 115 28 5 115 

Bostadsanpassning, kr/invånare 

Antalet ärenden håller ungefär samma volym. Under första kvartalet har det inte varit 
aktuellt med utbetalningar av någon större volym. Det är lågt utfall för perioden, men 
prognosen är ändå 115 kr per invånare. 
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18.2 Produktion 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
Helår 
2015 

Budget 
Helår 
2016 

Utfall 
Mars 
2015 

Utfall 
Mars 
2016 

Progno
s helår 

Mars 
2016 

Antal ärenden per handläggare, miljö 132 150 28 37 150 

Antal livsmedelsinspektioner per handläggare 92 100 8 5 100 

Antal miljöbalksinspektioner per handläggare  60  13 60 

Antal beslut, byggavdelningen, st 395 500 45 49 500 

Nämndbeslut, bygglovavdelningen, antal 18 40 8 14 45 

Antal ärenden per handläggare, miljö 

Under årets första kvartal påbörjades i genomsnitt 37 nya ärenden per handläggare inom 
miljöavdelningen. 

Antal livsmedelsinspektioner per handläggare 

I Håbo kommun finns en handläggare som utför livsmedelsinspektioner. Under första 
kvartalet utfördes fem inspektioner. 

Antal miljöbalksinspektioner per handläggare 

Under första kvartalet har det funnits tre handläggare som har utfört 
miljöbalksinspektioner. I genomsnitt har 13 inspektioner per handläggare utförts. 

Antal beslut, byggavdelningen, st 

Utfallet beslut till och med mars månad är förhållandevis lågt i förhållande till måltalet. 
Mot bakgrund av stor ärendevolymen så bedöms ändå antalet beslut mot årets slut i stort 
nå måltalet. 

Nämndbeslut, bygglovavdelningen, antal 

Antalet beslut i nämnden har under perioden varit relativt många, 14 st, jämfört med 
bedömt årsutfall om 45 st. 

18.3 Verksamhetsresultat 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
Helår 
2015 

Budget 
Helår 
2016 

Utfall 
Mars 
2015 

Utfall 
Mars 
2016 

Progno
s helår 

Mars 
2016 

Kundnöjdhet, bostadsanpassning  100    

Tillgänglighet - andel bygglovsfrågor från kund 
där kontaktcenter tar emot och kan ge svar på 
frågan 

 65  45 65 

Andel sända inspektionsrapporter inom 3 
veckor (%) procent 94 90 92   

Andel återkopplade klagomålsärenden inom 
en vecka (%) procent 85 85 83 94 85 

Nöjd-Kund-Index - Miljöavdelningen  71    

Rättssäkerhet, andel överklagade miljöbeslut  100    
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Volym/nyckeltal 
Utfall 
Helår 
2015 

Budget 
Helår 
2016 

Utfall 
Mars 
2015 

Utfall 
Mars 
2016 

Progno
s helår 

Mars 
2016 

som står sig, % 

Handläggningstid för tillstånd till värmepump 
(dagar) 4 7 1 3 7 

Handläggningstid byggärenden, från komplett 
ärende till beslut, medelvärde i veckor 3,6 3 3,7 3,6  

Nöjd-Kund-Index - Bygglovsavdelningen  65 0   

Rättssäkerhet,  andel överklagade byggbeslut 
som står sig, % 50 90    

Handläggningstid nybyggnadskarta, enstaka 
småhus, veckor  4  5 4 

Andel bygglovsärenden som är klara inom 10 
veckor från komplettförklaring 91 100 68 78 100 

Kundnöjdhet, bostadsanpassning 

Måttet är nytt för 2016, och därför kan ingen jämförelse med tidigare år göras. Under 
första kvartalet har dock ingen mätning gjorts. Reviderad enkät ska tas fram och 
mätning sker i ett senare skede med ett urval av de bidragssökande. 

Tillgänglighet - andel bygglovsfrågor från kund där kontaktcenter tar emot och 
kan ge svar på frågan 

Måttet är nytt för 2016, och därför kan ingen jämförelse göras med föregående år. 

Andel sända inspektionsrapporter inom 3 veckor (%) procent 

För att effektivare följa upp hur snabbt inspektionsrapporter skickas efter utförd 
inspektion har en ny fråga mot diariets databas tagits fram. Med den går det att ta fram 
antalet genomsnittliga dagar från utförda inspektioner till utsända inspektionsrapporter. 
Under årets första kvartal skickades miljöavdelningens inspektionsrapporter i snitt sju 
dagar efter utförda inspektioner. Förslag till nämnden är att detta mått ändras till att i 
framöver heta "Handläggningstid för inspektionsrapporter" där måltalet är 14 dagar.  

Andel återkopplade klagomålsärenden inom en vecka (%) procent 

Detta mått visar hur stor andel i procent av miljöavdelningens klagomålsärenden där 
dels den klagande får återkoppling på hur ärendet kommer att handläggas, och dels att 
den utpekade störningskällan har kontaktats inom en vecka efter att klagomålet 
inkommit. Under första kvartalet har denna återkoppling skett i 16 av 17 ärenden, det 
vill säga 94 %. Uppföljningen av detta mått sker manuellt och tar mycket tid i anspråk, 
och förslag till nämnden är att detta mått tas bort från och med delårsuppföljningen. 

Nöjd-Kund-Index - Miljöavdelningen 

Det finns ännu inget resultat att redovisa för årets första kvartal, och inte heller för 
årsresultatet 2015. I slutet av april blir resultatet för 2015 klart. 

Rättssäkerhet, andel överklagade miljöbeslut som står sig, % 

Under första kvartalet 2016 har inga avgöranden gällande överklagade beslut vunnit 
laga kraft. 
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Handläggningstid för tillstånd till värmepump (dagar) 

Detta nyckeltal visar den genomsnittliga handläggningstiden för ett värmepumpsärende. 
Med handläggningstid menas tiden från att en komplett ansökan har inkommit till att ett 
tillståndsbeslut har fattats. Lagkravet är att detta ska ske inom sex veckor. Under första 
kvartalet 2016 var miljöavdelningens genomsnittliga handläggningstid tre dagar. 

Handläggningstid byggärenden, från komplett ärende till beslut, medelvärde i 
veckor 

Handläggningstiden avser enbart delegationsbeslut. 

Nöjd-Kund-Index - Bygglovsavdelningen 

Det finns ännu inget resultat att redovisa för årets första kvartal, och inte heller för 
årsresultatet 2015. I slutet av april blir resultatet för 2015 klart. 

Rättssäkerhet, andel överklagade byggbeslut som står sig, % 

Under första kvartalet 2016 har inga avgöranden gällande överklagade beslut vunnit 
laga kraft. Bygglovavdelningen har Inga överklagade ärenden hittills under 2016. 

Handläggningstid nybyggnadskarta, enstaka småhus, veckor 

Utfallet januari - mars är ca fem veckor för aktuell kategori nybyggnadskarta. Dels 
fanns en kö som följde med från förra året, och dels har en del projekt av större dignitet 
prioriterats högt. Trycket är högt på verksamheten. 

Andel bygglovsärenden som är klara inom 10 veckor från komplettförklaring 

Utfallet för mars ligger lägre än måltalet. Det är 22 procent av ärendena som överskrider 
tio veckors handläggningstid, vilket förklaras av att handläggarresurserna inte klarar 
föreliggande ärendevolym. 

19 Drift- och investeringsredovisning 

19.1 Driftredovisning 

 Bokslut 
2015 Budget 2016 Utfall per 

mars 2016 Prognos Prognos 
avvikelse 

Bygg- och miljönämnd -240 -209 -41 -209 0 

Nämndsadministration -43 -90 -17 -90 0 

Fys- tekn plan, bostadsfö -7 426 -9 336 -1 847 -9 136 200 

Byggavd 603 -1 704 -711 -1 604 100 

Bygg- & miljöförv chef -1 668 -2 297 -372 -2 097 200 

Konsument- och energirådg 0 0 -15 0 0 

Miljöavdelning -2 150 -2 796 -636 -2 796 0 

Bostadsanpassning -2 762 -2 977 -240 -2 977 0 

Summa -13 686 -19 409 -3 879 -18 909 500 
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Intäkter och kostnader 

Verksamhet 
Budg 
Intäk

t 
2016 

Budg 
Kostn 

2016 

Budg 
Summ
a 2016 

Utfall 
Intäk

t 
2016 

Utfall 
Kost

n 
2016 

Utfall 
Sum

ma 
2016 

Prog
n 

Intäk
t 

2016 

Progn 
Kostn 

2016 

Progn 
Summ
a 2016 

Bygg- och 
miljönämnd 

0 -209 -209 0 -41 -41 0 -209 -209 

Nämndsadministratio
n 

0 -90 -90 0 -17 -17 0 -90 -90 

Fys- tekn plan, 
bostadsförbättring 

3 020 -12 
356 

-9 336 418 -2 
265 

-1 
847 

3 020 -12 
156 

-9 136 

Bygglovavd 3 561 -5 265 -1 704 405 -1 
116 

-711 3 561 -5 165 -1 604 

Förvaltningsledning 0 -2 297 -2 297 0 -372 -372 0 -2 097 -2 097 

Konsument- och 
energirådg 

280 -280 0 0 -15 -15 280 -280 0 

Miljöavdelning 1 696 -4 492 -2 796 251 -887 -636 1 539 -4 335 -2 796 

Bostadsanpassning 1 -2 978 -2 977 1 -241 -240 1 -2 978 -2 977 

Summa 8 558 -27 
967 

-19 
409 

1 075 -4 
954 

-3 
879 

8 401 -27 
310 

-18 
909 

19.2 Kommentarer till driftredovisning 

Förvaltningsledning, 200 tkr 
Årsutfallet bedöms ge ett överskott med anledning av att tillsättning av ny tjänst som 
nämndsekreterare/utredare inte har kunnat tillsättas under första kvartalet. 

Bygglovavdelningen, 100 tkr 
Budgeterade kostnader för personal beräknas vid årets slut ge ett överskott främst på 
grund av att återbesättning av bygglovchef har visat sig dra ut på tiden. Ambitionen har 
varit att få en tids parallellgång mellan avgående bygglovchef och ny, och det visar sig 
nu vara svårt att få till. 

Fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring, 200 tkr 
Budgeterade kostnader för personal beräknas vid årets slut ge ett överskott främst på 
grund av att återbesättning av plan- och utvecklingschef har visat sig dra ut på tiden.  
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Barn- och utbildningsnämnd 
20 Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på 1,7 mkr. Inför denna 
prognos har en budgetjustering gjorts mellan gymnasieskola och grundskola men det 
råder till viss del fortsatt obalans av budgetramarna mellan nämndens olika 
verksamheter. Ett fortsatt arbete med att få budgetramarna i balans kommer att göras när 
höstterminens antagningar till gymnasieskola är klar. 

Förskoleverksamheten redovisar ett underskott vilket beror på ökade kostnader för köp 
av förskoleplats från annan huvudman. Fritidshem- och grundskoleverksamhetens 
underskott beror på underskott inom den egna verksamheten där ökade kostnader för 
personal jämfört med budget är den största förklaringen till underskottet. Överskottet 
inom förskoleklass återfinns i den egna verksamheten och kan förklaras med högre 
intäkter och lägre personalkostnader. Gymnasieverksamheten prognostiserar ett 
överskott vilket både beror på lägre kostnader vid köp av plats från annan huvudman 
och överskott inom den egna verksamheten. 

Under läsåret 2015/2016 har kvalitetsdialoger genomförts med samtliga enheter inom 
Barn- och utbildningsförvaltningen som ett led i nämndens målarbete. Fokus har varit 
på: 

 elevernas mål och kunskapsresultat samt fritidsverksamhetens roll för att hjälpa 
eleverna att nå målen 

 inkluderingsutbildningen - implementeringen 
 plan mot diskriminering och kränkande behandling 

De frågeställningar som väckts utifrån kvalitetsdialogerna är om vi har för mycket fokus 
på barn/elever i behov av särskilt stöd samt att vi måste "lyfta blicken" och få ett 
koncerntänk kring alla nämndens verksamheter långt ut i organisationen. Förvaltningen 
kommer nu att arbeta vidare med det som framkommit i kvalitetsdialogerna i syfte att 
nå nämndens mål. Kommande läsår kommer nya dialoger att genomföras. 

21 Måluppfyllelse 

Utifrån de kvalitetsdialoger som genomfördes hösten 2015 kan förvaltningen se rent 
generellt följande: 

 Resultat och kunskapsresultat 
o Alla elevers resultat fanns inte införda i hypernet. 
o Fritidsverksamheten används inte i så stor utsträckning för att bidra till 

att nå målen för eleverna. 
 Inkluderingsutbildningen 

o Inte fullt genomtänkt och förberett på alla enheter 
 Planer mot diskriminering och kränkande behandling: 

o Alla grundskolor har aktuella planer. De flesta är upprättade utifrån 
samma verktyg. 

o Hemsidan har inte alltid den senaste versionen lättillgängligt. 
o Fritids syns inte tydligt i allas planer. 
o Alla incidenter rapporteras inte. 
o De incidenter som anmäls följs inte upp av en utredning till 
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huvudmannen. 

 

 

Frågeställningar som väckts utifrån kvalitetsdialogerna: 

 Har vi för mycket fokus på barn/elever i behov av särskilt stöd? 
 Koncerntänk 

 

21.1 Attraktiva Håbo 

21.1.1 Håbos kommunala förskolor och skolor ska nå höga resultat. 

 Ingen 
Per 31 mars finns inga värden för en del av nedanstående nyckelindikatorer. De 
nationella ämnesproven genomförs under våren och betygsresultaten får vi efter 
terminens slut. Uppgifterna kring personal tas fram under hösten. 

Värdena för andelen behöriga lärare inom grundskolan och gymnasieskolan är för 2015, 
måltalen gäller 2016. Andelen behöriga lärare inom grundskolan minskade något mellan 
åren 2014 och 2015. Det beror på svårigheter i rekryteringen av behöriga lärare i vissa 
ämnen. 

Vid de genomförda kvalitetsdialogerna med de olika verksamheterna har kunskaps-
resultaten gåtts igenom utifrån höstterminens betyg. Utifrån dessa dialoger har orsaker 
identifierats och åtgärder vidtagits för att förbättra resultaten på Gransäterskolan och 
Gröna Dalen skolan. Dessa skall redovisas för nämnden under våren 2016. Dessutom 
redovisas åtgärder för att förbättra resultaten i ämnena svenska, engelska och matematik 
på alla skolor med högstadium för nämnden. 

Nyckelindikatorer Måltal 2016 Utfall 
Mars 2016 

Andelen elever som har godkänt på alla delprov i årskurs 3 i de nationella 
proven är för Ma år 2016 75% (2013: 70%). 

75  

Andelen elever som har godkänt på alla delprov i årskurs 3 i de nationella 
proven är för Sv 75% (2014: 69%) 

75  

Andelen elever som har godkänt på alla delprov i årskurs 6 i de nationella 
proven är för Ma år 2016 95% (2014: 89%). 

95  

Andelen elever som har godkänt på alla delprov i årskurs 6 i de nationella 
proven är för Sv 95% (2014: 92%). 

95  

Andelen elever som har godkänt på alla delprov i årskurs 6 i de nationella 
proven är för Eng 95% (2014: 92%) 

95  

Meritvärden för elever som slutar årskurs 9 ska nå 214 meritpoäng år 2016 
(2014: 209 p) 

214  

Meritvärden för elever som slutar gymnasiet 14 betygspoäng (2014: 13,7 
p) 

14  

Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet är för 
2016 95% (2014: 93%) 

95  

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning inom förskolan ska 
2016 vara 35% (2014: 33%) 

35  

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning inom fritidshem ska 
2016 vara 35% (2014: 33%) 

35  

Andel behöriga lärare inom grundskola ska 2016 vara 84% (2014: 82%) 84 77 
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Nyckelindikatorer Måltal 2016 Utfall 
Mars 2016 

Andel behöriga lärare inom gymnasieskolan 84% (2014: 81%) 84 81 

21.2 Kvalitativa och effektiva Håbo 

21.2.1 Alla barn och elever i Håbos kommunala förskolor och skolor ska minst 
nå målen. 

 Ingen 
Värden på de nyckelindikatorer som har med kunskapsresultaten från vårterminen 2016 
att göra kan ännu inte redovisas. (Indikator 1, 3 och 4). När det gäller att digital 
registrering av samtliga elevresultat, konstateras vid de genomförda kvalitetsdialogerna 
att resultaten för alla elever ännu inte finns i systemet men att andelen ökat sedan förra 
året. 

Nyckelindikatorer Måltal 2016 Utfall 
Mars 2016 

Andelen elever i årskurs 9 som når godkänt i samtliga ämnen ska för 2016 
minst vara 75% (2014: 72,6%) 

75  

Digital uppföljning ska finnas för samtliga elever i alla årskurser och alla 
ämnen, och när de anges i årliga uppföljningar ska detta år 2016 uppfyllas 
till 100% 

100 85 

Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 4 år i kommunen 
ska 2016 inklusive IM vara minst 74% (2014: 72,5%) 

74  

Elevernas läsförmåga i slutet av skolår 2 visar sig i DLS-tester. Andelen 
elever med låga staninevärden (1 och 2) skall minimeras efter insatser 
under årskurs 3. Alla elever läser efter åk 3. 

100  

21.3 Hållbara Håbo 

21.3.1 Håbos kommunala förskolor och skolor ska vara trygga och främja en 
livslång lust att lära. 

 Ingen 
Resultat från olika typer av enkätfrågor till elever och föräldrar finns ännu inte att 
redovisa. Andelen elever som går i särskild undervisningsgrupp har minskat till 2,9%. 
Detta beror på att antalet elever i de särskilda grupperna minskat något samtidigt som 
antalet elever totalt i grundskolan ökat. 

Andelen som får plats på önskat datum i förskolan är för närvarande 88%. 

Nyckelindikatorer Måltal 2016 Utfall 
Mars 2016 

Den andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått 
plats på önskat placeringsdatum ska för 2016 vara 100% 

100 88 

Elevers syn på skolan och undervisningen ur ett trygghetsperspektiv ska 
2016 öka. (2014: 82,3%) 

83  

Föräldrars syn på förskola angående trygghet år 2016 ska öka till 97% 
(2014: 95%) 

97  

Föräldrars syn på skola angående trygghet år 2016 ska öka till 88% (2014: 
85,8%) 

88  

Föräldrars syn på fritidshem angående trygghet år 2016 ska för fritidshem 
öka till 93% (2014: 91,4%) 

93  

Andel elever i särskilda undervisningsgrupper ska minska från 4,1 % till 3,5 2,9 
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Nyckelindikatorer Måltal 2016 Utfall 
Mars 2016 

3,5 % år 2016. 

 

21.4 Håbo en kommun med sund ekonomi 

21.4.1 Håbos kommunala förskolor och skolor ska kännetecknas av en 
resurseffektiv verksamhet. 

 Ingen 
Nedanstående kostnader avser enbart Barn- och utbildningsnämndens kostnader för 
verksamhet i egen regi. Måltalet för 2016 är justerat efter att budgetram per verksamhet 
justerats. 

Vad gäller kostnad per heltidsstuderande på Komvux och SFI finns ännu inga måltal 
eller utfall. Verksamheten kommer att övergå alltmer till att köpa utbildningsplatser från 
andra utövare. Upphandling pågår och tills dess att prisbilden är klar anges inget måltal. 

Nyckelindikatorer Måltal 2016 Utfall 
Mars 2016 

Kostnad per inskrivet barn i förskolan 89 970 19 087 

Kostnad per inskriven elev i fritidshem 19 257 4 991 

Inskrivna barn per årsarbetare i förskola 5,3 5,6 

Inskrivna elever per årsarbetare i fritidshem 21,8 22 

Kostnad per elev i grundskolan 79 142 20 037 

Kostnad per elev i gymnasieskolan 63 476 15 922 

Kostnad per heltidsstuderande inom Komvux   

Kostnad per heltidsstuderande inom SFI   

21.5 Mått 

21.6 Resurser 

21.7 Produktion 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
Helår 
2015 

Budget 
Helår 
2016 

Utfall 
Mars 
2015 

Utfall 
Mars 
2016 

Progno
s helår 

Mars 
2016 

Antal barn i förskola, egen regi  954  958 934 

Antal barn i förskola, annan huvudman  164  187 183 

Antal barn i pedagogisk omsorg, annan 
huvudman  14  14 14 

Antal barn i fritidshem, egen regi  1 106  1 054 1 071 

Antal barn i fritidshem, annan huvudman  152  147 149 

Antal barn i förskoleklass, egen regi  234  231 235,5 

Antal barn i förskoleklass, annan huvudman  38  39 39 

Antal barn i grundskola, egen regi  2 189  2 163 2 186,5 

Antal barn i grundskola, annan huvudman  522  534 525 

Antal barn i grundsärskola, egen regi  16  19 16,5 
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Volym/nyckeltal 
Utfall 
Helår 
2015 

Budget 
Helår 
2016 

Utfall 
Mars 
2015 

Utfall 
Mars 
2016 

Progno
s helår 

Mars 
2016 

Antal elever i gymnasieskola, egen regi  515  515 540 

Antal elever i gymnasieskola, annan 
huvudman  448  431 448 

Antal elever i gymnasiesärskola, egen regi  17  17 17 

Antal elever i gymnasiesärskola, annan 
huvudman  2  2 2 

Antal barn i förskola, egen regi 

Prognosen på helår visar att antal barn minskar inom den egna verksamheten. Orsaken 
är främst att en fristående förskola i Håbo kommun utökat antalet platser. 

Antal barn i förskola, annan huvudman 

Utökningen i helårsprognosen jämfört med budget beror på att en fristående förskola 
utökat antalet platser, något som inte var känt när budgeten fastslogs. 

Antal elever i gymnasieskola, egen regi 

Antalet elever inom den egna gymnasieskolan förväntas bli högre än budgeterat vilket 
till största delen beror på fler elever på språkintroduktionsprogrammet (SPRINT). 

22 Drift- och investeringsredovisning 

22.1 Åtgärdsplan för ekonomi i balans 

Barn- och utbildningsnämnden har vid denna delårsuppföljning ett prognostiserat 
underskott på 1,7 mkr. Eftersom de största underskotten finns inom grundskola i egen 
regi kommer fokus att riktas mot åtgärder inom denna verksamhet. I årsbokslut för 2015 
hade nämnden ett överskott totalt, trots att egen grundskola redovisade underskott. Det 
kunde då konstateras att medel skulle kunnat föras från andra konton med överskott till 
grundskolan. I budget 2016 har sådana överföringar skett som förbättrat grundskolans 
budget, och ytterligare beslut i den riktningen kommer att genomföras under året. 
Under våren sker grundskoleenheternas tjänsteplanering inför läsåret 2016/17. Då läggs 
höstens del av budgetåret mer definitivt utifrån genomfört skolval. Först nu under 
mars/april vet skolorna mer exakt hur många elever de kan räkna med till hösten. Målet 
i denna tjänsteplanering är att som första åtgärd sänka kostnaderna med 1,7 mkr så att 
nämnden kan visa en budget i balans. 

Åtgärd Besparings-
effekt detta år 

Definitiv tjänsteplanering inom grundskola egen regi -1 700 

22.2 Driftredovisning 

 Bokslut 
2015 

Budget 
2016 

Utfall per 
mars 2016 Prognos Prognos 

avvikelse 

Barn och utbildningsnämnd -425 -500 -84 -500 0 

Nämndadministration -343 -357 -85 -483 -126 

Allmän kulturverksamhet -567 -557 -57 -557 0 
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 Bokslut 
2015 

Budget 
2016 

Utfall per 
mars 2016 Prognos Prognos 

avvikelse 

Musikskola -5136 -5 567 -993 -5 567 0 

Öppen förskola -1706 -1 938 -460 -1 938 0 

Omsorg på OB-tid -2573 -3 543 -823 -3 543 0 

Förskola -93 413 -103 542 -22 959 -104 087 -545 

Vårdnadsbidrag -480 -400 -121 -382 18 

Pedagogisk omsorg -1055 -1 103 -267 -1 072 31 

Fritidshem -16 997 -24 826 -6 118 -26 053 -1 227 

Förskoleklass -8 940 -12 744 -2 826 -11 784 960 

Grundskola -221 471 -215 649 -53 795 -217 682 -2 033 

Grundsärskola -9 141 -8 293 -2 527 -8 670 -377 

Gymnasieskola -79 478 -84 190 -19 095 -82 510 1 680 

Gymnasiesärskola -6 476 -7 618 -1 403 -7 464 154 

Grundl vuxenutbildning -571 -859 -186 -857 2 

Gymnasial vuxenutbildning -2 733 -2 663 -368 -2 732 -69 

Särvux -1 011 -973 -242 -989 -16 

Aktivitetsansvaret -314 -569 -128 -566 3 

Svenska för invandrare -1 795 -2 199 -529 -2 132 67 

Övergripande verksamhet -16 245 -18 464 -4 352 -18 686 -222 

Summa -470 870 -496 554 -117 418 -498 254 -1 700 

22.3 Kommentarer till driftredovisning 

Inför delårsrapporten har en ombudgetering gjorts på 3 mkr som ett första steg att rätta 
till den ekonomiska obalansen som finns i budget mellan verksamheterna. Justeringen 
som gjorts är från gymnasieskolverksamheten till grundskoleverksamheten. Med tanke 
på den nya lagpropositionen kring beviljande av tilläggsbelopp från och med första juli 
har budgetposten för tilläggsbelopp i egen och annan regi förstärkts inom 
grundskoleverksamheten. 

Enligt prognosen råder viss obalans fortfarande och avsikten är att göra ytterligare 
justering efter att antagningen till gymnasieskola är klar om det kvarstår. 

Nämndadministration (-126 tkr) 
Under 2016 pågår ett projekt kring ärendehanteringssystemet Ciceron där 
förvaltningens nämndsekreterare deltar. För att frigöra tid till projektet kommer en 
personalförstärkning tillfälligt att göras. 

Förskola (-545 tkr) 
Underskottet förklaras av ökade kostnader för köp av förskoleverksamhet från annan 
huvudman Det beror på att fler barn väljer att gå i förskola i annan regi jämfört med 
budgeterat vilket ökar kostnaderna för köp från annan huvudman. Totalt är underskottet 
för köp från annan huvudman 1 813 tkr. 

De egna förskolorna har fått färre barn i sina verksamheter än budgeterat vilken även 
innebär lägre intäkter i form av barnersättning. Anpassningar av organisationen har 
gjorts hos förskolorna för att klara av de lägre intäkterna. De kommunala förskolorna 
prognostiserar budget i balans. Däremot finns det överskott för köp av plats i egen regi. 
Totalt prognostiserar den egna förskoleverksamheten ett överskott på 1 268 tkr. 
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Fritidshem (-1 227 tkr) 
Underskottet finns inom de egna fritidshemmen. Det beror bland annat på färre barn 
inskrivna på de kommunala fritidshemmen vilket innebär lägre ersättning till skolorna. I 
skolornas budget fanns även ett besparingskrav inlagt där det ännu inte fanns 
identifierade åtgärder. Viss del av dessa besparingskrav är ännu inte är åtgärdade i 
prognosen vilket bidrar till underskottet. 

Förskoleklass (+960 tkr) 
Överskottet finns inom den kommunala förskoleklassverksamheten. Det beror främst 
högre intäkter till verksamheten och lägre kostnader för personal, främst inom 
elevhälsan. 

Grundskola (-2 033 tkr) 
Underskottet återfinns i den egna grundskoleverksamheten. Jämfört med föregående 
prognos har budgetramen höjts med 3 mkr genom ombudgetering från gymnasieskola 
till grundskola. Intäkterna för elever från annan kommun är högre än budgeterat till 
följd av ett ökat antal sålda platser. I skolornas budget fanns det besparingskrav inlagt 
där det ännu inte fanns identifierade åtgärder. Avvikelsen mot budget inom grundskole-
verksamheten beror främst på att viss del av de besparingskraven ännu inte är åtgärdade 
i prognosen. Under våren pågår tjänsteplaneringen inför kommande läsår vilket på-
verkar resultatet. Kostnaderna för elevassistenter är högre än budgeterat till följd av 
elever med särskilda behov. Kostnaden för lärare, syv och vaktmästare är högre än 
budgeterat. Köp av verksamhet från andra huvudmän redovisar ett knappt överskott. 

Grundsärskola (-377 tkr) 
Grundsärskolans underskott främst på ökade kostnader för elevassistenter inom den 
egna grundsärskolan. I prognosen finns även något högre kostnad för elevhälsa inom 
grundsärskoleverksamheten. 

Gymnasieskola (+1 680 tkr) 
Gymnasieverksamheten prognostiserar ett överskott. Det kan förklaras av lägre 
kostnader för köp från andra huvudmän och sänkta kostnader för tilläggsbelopp och 
resursbelopp. Av överskottet står den egna gymnasieskolan för 408 tkr. 

Gymnasiesärskola (+154 tkr) 
Överskottet beror främst på minskade kostnader för skolskjuts för elever i annan 
kommun. Den egna gymnasiesärskoleverksamheten redovisar ett knappt underskott om 
16 tkr som kan förklaras av ökade skolskjutskostnader för elever i egen regi. 

Övergripande verksamhet (-222 tkr) 
Underskottet beror främst på ökade kostnader vid pensionsavgång än budgeterat samt 
ökade licenskostnader för nytt skolskjutssystem. 

22.4 Investeringsredovisning 

Tkr Bokslut 
2015 

Budget 
2016 

Utfall 
mars Prognos Prognos 

avvikelse Not 

Förskola -864 -150 0 -150 0  

Grundskola -1 285 -1 995 -9 -1 995 0  

Grundsärskola -115 -175 0 -175 0  

Gymnasieskola -1 129 -575 -75 -508 67  

Gymnasiesärskola 0 0 -45 -45 -45  
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Tkr Bokslut 
2015 

Budget 
2016 

Utfall 
mars Prognos Prognos 

avvikelse Not 

Musikskola -125 0 0 0 0  

Övergripande vht 0 -105 -29 -113 -8  

Summa -3 518 -3 000 -158 -2 986 14  

22.5 Kommentarer till investeringsredovisningen 

Barn- och utbildningsnämnden planerar att använda sina investeringsmedel enligt plan. 

Vissa omprioriteringar har gjorts då behovet har förändrats på enheterna. Bland annat 
har förskolorna efter en ergonomigenomgång av arbetsplatserna valt att prioritera fler 
personalmöbler. På Fridegård har omprioriteringar gjorts, gymnasiesärskolan har 
investerat i en MotoMed Viva 2, ett hjälpmedel till eleverna på gymnasiesärskolan och 
caféet har investerat i ny diskmaskin. Inom grundskolan har omprioritering gjorts på 
Gröna Dalenskolan och Gransäterskolan. 
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Socialnämnd 
23 Sammanfattning 

Verksamheten 
Sedan årsskiftet har kommunen inga anvisningar av ensamkommande barn vilket 
medför att avdelningen för stöd till unga nu kan arbeta med att färdigställa utredningar 
kring de ensamkommande barnen. Fortsatt lågt antal institutionsplaceringar för barn och 
unga är möjligt då handlingsplan för andra lösningar på hemmaplan följs. Mottagandet 
av nyanlända familjer och ekonomiskt bistånd går enligt plan eller bättre och 
utvecklingsarbetet har startat avseende våld i nära relationer. Inom öppna 
missbruksvården har stödlägenhet öppnats, men vårdvistelserna på institution är fler än 
budgeterat. 

Måluppfyllelse 
När det gäller måluppfyllelse så går det inte att redan nu säga om målen kommer att 
uppfyllas då medborgarundersökningar och brukarundersökningar genomförs senare 
under året. Förvaltningens prognos och bedömning är dock att samtliga mål kommer att 
vara uppfyllda vid årets slut. 

Ekonomi 
Sammantaget prognostiseras ett överskott för socialnämnden vid årets slut om 11,9 mkr. 
Det beror nästan uteslutande på att statsbidrag från Migrationsverket för 
ensamkommande barn är högre än kostnaderna under 2016. Det är dock en preliminär 
prognos eftersom det är mycket svårt att göra antaganden om höstens anvisningar. 
Tidigare års trender har varit ökat antal ensamkommande barn under hösten.  En annan 
orsak till överskottet är att avdelningen för barn och unga fortsätter sitt goda arbete med 
att hitta andra lösningar än institutionsplaceringar för barn och unga 

24 Måluppfyllelse 

24.1 Attraktiva Håbo 

24.1.1 Förtroendet för socialtjänstens verksamhet ska öka. 

 Uppfylls troligen 

Nyckelindikatorer Måltal 2016 Utfall 
Mars 2016 

Andel medborgare med högt förtroende för socialtjänstens verksamhet. 50  

Förtroendet för de insatser som görs för utsatta personer ska öka 
enligt  SCB:s medborgarundersökning 

47  

Andel besökare till individ och familjeomsorgens vuxenenhet som upplever 
att deras situation förbättrats efter kontakt med myndighetsutövningen 
inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. 

83 % 83 % 

Andel besökare till vuxenenheten som upplever att  socialsekreteraren 
visat förståelse för besökarens situation. 

89 % 89 % 

Andel besökare till individ och familjeomsorgens barn och undgomsenhet 
som upplever att deras situation förbättrats efter kontakt med 
myndighetsutövningen inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. 

87 % 87 % 

Andel besökare till barn och ungdomsenheten som upplever 93 % 93 % 
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Nyckelindikatorer Måltal 2016 Utfall 
Mars 2016 

att  socialsekreteraren visat förståelse för besökarens situation. 

Det redovisade utfallet för mars baseras på en nationell brukarundersökning som 
genomfördes oktober-november 2015. Generellt sett är utfallet i Håbo högt och ligger 
väl över medel för riket på flertalet frågeområden. Doch var svarsfrekvensen låg inom 
barn- och ungdomsenheten, varför värdet där är mer osäkert. Ambitionen för 2016 är att 
behålla de goda resultaten. 

24.1.2 Vid beslut om insatser inom vuxenenheten ska barnperspektivet beaktas. 

 Uppfylls troligen 

Nyckelindikatorer Måltal 2016 Utfall 
Mars 2016 

Andel beslut inom vuxenheten där barnperspektivet har beaktats. 90 % 100 % 

Förvaltningens utvecklingsledare har inventerat 15 slumpmässigt utvalda akter på 
vuxenenheten där det finns barn i familjen. I samtliga akter framgår av 
journalanteckningarna att barnperspektivet är beaktat. Dock konstateras att det kan 
tydliggöras i anteckningen på vilket sätt man tagit hänsyn till barnperspektivet. 

24.2 Kvalitativa och effektiva Håbo 

24.2.1 Genom individuellt anpassade insatser på hemmaplan ska placeringar av 
barn och unga så långt som möjligt undvikas. 

 Uppfylls troligen 

Nyckelindikatorer Måltal 2016 Utfall 
Mars 2016 

Antal ”nyskapande” åtgärder på hemmaplan. 1  

Antal personer för vilka placeringen avslutats och man istället erbjudits 
insatser på hemmaplan. 

2 2 

Inom avdelningen för stöd till barn och unga pågår ett mycket medvetet och långsiktigt 
arbete som syftar till att så långt som möjligt undvika placeringar. Både avdelningen 
myndighetsutövande enhet och behandlande enhet är engagerade i detta arbete. År 2015 
nästan halverade kostnaderna jämfört med året innan och kostnaderna för placeringar 
förväntas fortsätta att minska 2016. 

24.3 Hållbara Håbo 

24.4 Håbo en kommun med sund ekonomi 

25 Mått 

25.1 Resurser 

25.2 Produktion 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
Helår 
2015 

Budget 
Helår 
2016 

Utfall 
Mars 
2015 

Utfall 
Mars 
2016 

Progno
s helår 

Mars 
2016 

Antal placeringar Institutionsvård vuxna 26 23  18 23 
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Volym/nyckeltal 
Utfall 
Helår 
2015 

Budget 
Helår 
2016 

Utfall 
Mars 
2015 

Utfall 
Mars 
2016 

Progno
s helår 

Mars 
2016 

Antal vårddygn institutionsvård vuxna 2 645 2 070  875 2 890 

Antal med försörjningsstöd som är arbetslösa 173 160  77 154 

Antal hushåll med försörjningsstöd 241 250  120 240 

Antal bidragsmånader försörjningsstöd 1 244 1 300  281 1 120 

Antal ensamkommande nyanlända och 
skyddsbehövande flyktingbarn placerade i 
Håbo kommun. 

25 25  28 
35 

Antal ensamkommande nyanlända och 
skyddsbehövande flyktingbarn placerade 
i  annan kommun 

 50  90 
90 

Antal placerade personer institutionsvård 
vuxna 21 21  16 21 

25.3 Verksamhetsresultat 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
Helår 
2015 

Budget 
Helår 
2016 

Utfall 
Mars 
2015 

Utfall 
Mars 
2016 

Progno
s helår 

Mars 
2016 

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

 50  0 
50 

Andel mottagna nyanlända och andra 
skyddsbehövande av kommuntal  100  24 100 

Andel barnavårdsutredningar som är avslutade 
inom lagstadgad tid, 120 dagar.  100  85 100 

Antal barn som är aktuella för insatser på 
familjeteamet i åldersgruppen 0-6 år  90  34 90 

Antal barn som är aktuella för insatser på 
familjeteamet i åldersgruppen 6-12 år  130  72 130 

Antal barn som är aktuella för insatser på 
familjeteamet i åldersgruppen 13-18 år  150  91 150 

Antal avslutade ärenden gällande barn som 
varit aktuella för insatser på familjeteamet.  50  19 50 

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

 100  21 
88 

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

 100  92 
100 

Antal upprättade samordnade indviduella 
planer (SIP) under året rörande barn och unga  35  10 40 

Andelen av placerade personer institutionsvård 
vuxna som placerats för första gången.  50  44% 50 

Andel mottagna nyanlända och andra skyddsbehövande av kommuntal 

Hittills har 19 personer mottagits av de 78 som utgör Håbos kommuntal för år 2016. 
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Antal upprättade samordnade individuella planer (SIP) under året rörande barn 
och unga 

Hela avdelningen för barn, unga och deras familjer har varit med på 10 stycken 

SIP-möten under första kvartalet 2016. 

Andelen av placerade personer institutionsvård vuxna som placerats för första 
gången. 

Sju av de 16 personer som hittills omfattas av institutionsvård vuxna är placerade för 
första gången i vuxen ålder. Av dessa har de flesta placeringar påbörjats under år 2015 
men pågår fortfarande eller pågick i början av året. 

26 Drift- och investeringsredovisning 

26.1 Driftredovisning 

 
Bokslut    
2015 

Budget  
2016 

Utfall per 
mars 2016 Prognos Prognos 

avvikelse 

Socialnämnd -305 -387 -70 -387 0 

Nämndsadministration -182 -100 -33 -125 -25 

Konsument- och energirådg -100 -110 -25 -110 0 

Tillstånd -70 -40 -129 -40 0 

Förvaltningsövergripande -5 648 -6 520 -1 313 -6 305 215 

Anhörigstöd -178 -183 -45 -183 0 

Boende enligt LSS -1 540     

Övriga insatser enl LSS -1 373 0 -26 -100 -100 

Missbrukarvård för vuxna -12 105 -9 292 -1 654 -11 057 -1 765 

Barn- och ungdomsvård -25 848 -26 580 -5 764 -24 960 1 620 

Familjerätt&familjebehand -1 642 -1 675 -276 -1 675 0 

Övriga insatser vuxna -178 -400 -106 -400 0 

Ekonomiskt bistånd -12 660 -13 545 -3 197 -12 925 620 

Flyktingmottagande -4062 293 -7 996 11 627 11 334 

Arbetsmarknadsåtgärder 0 0 -34 0 0 

Summa -57 768 -58 539 -20 668 -46 640 11 899 

26.2 Kommentarer till driftredovisning 

Förvaltningsövergripande (+ 215tkr) 

Överskottet beror på lägre lönekostnader. 

Övriga insatser enligt LSS (- 100tkr) 
Beslut om kontaktpersoner LSS för barn och ungdomar redovisas här sedan kvartal 
1 2016. Denna kostnad har inte budgeterats då behovet ej funnits på flertalet år. 

Missbrukarvård för vuxna (-1 765tkr) 
Institutionsvård vuxna. Sedan föregående månads prognos har ett beslut om vård enligt 
LVM fattats, vilket försämrat prognosen med ytterligare 500 tkr. Prognosen inrymmer 
en buffert för några kommande beslut, men de redan intecknade kostnaderna medför att 
prognosen ändå innebär en åtstramning jämfört med senaste månaderna. Inom enheten 
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pågår arbetet med att bygga upp hemmaplanslösningar, men det bör påpekas att 2 mkr 
av årets utfall är uppbokad av årslånga vårdvistelser i samverkan med psykiatrin som 
inte kan påverkas av förvaltningen. Det är den högsta volymen psykiatriplaceringar på 
senare år. 

Öppen missbruksvård. I samband med att personal återvänder från föräldraledighet 
planerar förvaltningen till hösten att helt eller delvis påbörja den utökning som under 
2017 är tänkt att innebära att förvaltningen går från två till tre tjänster inom 
öppenvården. Detta för att möjliggöra ett mer varierat stöd på hemmaplan. 

Barn- och ungdomsvård (+1 620tkr) 
Överskottet förklaras till största del av den synvända som skett med minskade 
institutionsplaceringar och ökade insatser i hemmiljö. I prognosen finns dock 
verksamheter med underskott som Bålstapolarna där ökade personalkostnader beräknas 
kosta 367 tkr mer än budgeterat. Behovet av kontaktpersoner enligt SOL beräknas även 
det kosta mer än budgeterat, 142tkr. 

Fler socialsekreterare än budgeterat arbetar med nyanlända ensamkommande barn och 
därför finns denna kostnad under annan verksamhet och bidrar med överskott inom 
verksamhet Barn- och ungdomsvård. 

Ekonomiskt bistånd (+ 620tkr) 
Ekonomiskt bistånd. Prognosen för ekonomiskt bistånd är något osäker, men har lagts 
linjärt utifrån första kvartalet. Inom enheten har positiv utveckling påbörjats avseende 
arbetsmetoder och satsning på de med långvarigt bidragsberoende. I och med chefs-
vakans finns dock risk för avstannande av denna utveckling. Den höjda riksnormen 
dämpar också effekten även om prognosen fortsatt visar på ett positivt resultat jämfört 
med budget. 

Sociala lägenheter. Inom förvaltandet av de sociala kontrakten har det skett en stor 
kvalitetshöjning senaste halvåret avseende såväl kostnadsmedvetenhet, fakturering, 
biståndsbeslut och förvaltning. Till exempel har under årets första kvartal redan 45 % av 
lägenhetsbeståndet besiktigats, vilket innebär att avdelningens ambition om årliga 
besiktningar kommer att kunna uppfyllas. Vad gäller kontroll av intäkter och kostnader 
sker utvecklingen i samverkan med ekonomiavdelningen och är nästan i hamn. 
Verksamheten är dock för snålt budgeterad avseende tomhyror, reparationer med mera 

Flyktingmottagande (+11 334tkr) 
Sedan årsskiftet har inga anvisningar av ensamkommande barn skett till kommunen. 
Detta har gett möjlighet att färdigställa utredningar som ej är klara eller påbörjade kring 
de ensamkommande barnen. Kostnaderna för placeringar i andra kommuner är lägre än 
ersättning från Migrationsverket vilket ger ett överskott. Prognosen är dock osäker då 
det är svårt att göra antaganden om höstens utfall. Tidigare år har trenden varit ökat 
antal ensamkommande under hösten. 
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Vård- och omsorgsnämnd 
27 Sammanfattning 

Prognos för vård-och omsorgsnämnden är ett 0-resultat vid årets slut. Ett prognostiserat 
underskott finns främst inom köp av hemtjänst, följt av äldreboende (Attendo), 
färdtjänst samt köp av korttidsboende för äldre. Inom externt köp av LSS-boende 
prognostiseras ett stort positivt resultat, men det bör poängteras att prognosen inte 
medger verkställighet av något ytterligare beslut under året, samt att flera nya 
ansökningar inkommit under senaste månaden. Underskottet balanseras dock upp av 
lägre kostnader än budgeterat inom delar av utförarverksamheten. Vad gäller nämndens 
mål är bedömningen att målen kommer att vara uppfyllda vid årets slut. 

Avd för äldreomsorg och funktionsnedsättning 

Måluppfyllelse och verksamhet:  
Fortbildning har påbörjats på temat individuellt förhållningssätt. På Solängen /Dalängen 
har totalt ca 60 medarbetare  deltagit i Jag-stödjande förhållningssätt. 

Trådlöst internet är på gång på samtliga enheter. Arbetet pågår fortfarande på Dalängen 
och Solängen. 

Tekniksatsning fortgår enligt plan med god hjälp av Matilda Norell som projektledare. 
Vi har kommit längst med kamera som alternativ till nattillsyn. 

Vårt mål att halvera korttidsfrånvaro är för tidigt att utvärdera. Vi har genomfört ett 
antal rehab-samtal med medarbetare som har flera tillfällen med korttidsfrånvaro och vi 
mäter månatligen kostnaden för sjuklön dag 2-14 

Trygg hemgångsteamet startar verksamheten under april månad. 

Efterfrågan på våra platser på Dagverksamheten på Dalängen har ökat. 

Ekonomi 
Sammantaget håller avdelningen budget. Vi har åtgärdsplan för hemtjänst och vi väntar 
en viss effekt av projektet med att halvera korttidsfrånvaro. 

Äldreomsorg, hemtjänst 
Hemtjänst egen regi. 
Omfattande problem med bemanning och planering. Bristen på timvikarier har 
resulterat i en ökad arbetsbelastning för befintlig personal, vilket medfört ökade 
personalkostnader i form av sjuklön och övertidsersättning. 

Åtgärder som vidtagits är 

 rekrytering av timvikarier 
 ökat antalet tidbegränsade anställda som täcker för ordinarie personals längre 

frånvaro (tjänstledighet och långtidssjukskrivningar) 

Planerade åtgärder från och med maj månad 

 Fortsatt rekrytering av timvikarier 
 Omorganisering, där verksamheten fördelas i tre arbetsgrupper istället för två. 
 Nya grundscheman att kommer att göras för att få en jämnare grundbemanning 

Effekten av detta förväntas vara en bättre arbetsmiljö, planering och effektivitet samt 
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kvalité. Dessutom förväntas detta resultera i minskade transport- och personalkostnader. 

Förutom att omorganiseringen ska bidra ökad kvalité, i form av god och patientsäker 
vård, sker kontinuerligt arbete med riskbedömningar, kontaktmannaskap och 
avvikelsemöten. Arbetet med senior alert beräknas starta hösten 2016. 

Prognosen visar att budget kommer att hållas med stora avvikelser gällande intäkter och 
lönekostnader. Planerade åtgärder för att kompensera mot budget minskade intäkter. 

 Halvering av sjukfrånvaro, kommungemensamt projekt 
 Minskning av övertid för tillsvidareanställd personal 
 Effektivisering av planering och rutoptimering för befintliga personaltimmar 
 Införande av nyckelfri hemtjänst, effekt kan möjligtvis ses kvartal fyra 

Äldreomsorg, Dalängen, Solängen  

 Verksamheten - Mars 2016 var startskottet för en ny organisation på Solängen 
och Dalängens äldreboende där gruppledarna får en ny roll med utökat ansvar.  

Äldreomsorg, Pomona  

 Verksamheten - Korttids går över till annan enhetschef från 1 april. Utveckling 
och planeringsdagar för Hus 4 i januari, i syfte att arbeta med 
förbättringsområden som den öppna jämförelsen visade mindre bra resultat på. 
Pomona Hus 4 har ett samarbete med Arbetsförmedlingen som möjliggör att 
enheten kan anställa resurser, för att de boende extra guldkant på tillvaron. 
Verksamheten får dessutom ersättning för detta. Införandet av Måltidskoncept 
för SÄBO som syftar till att få en social smakupplevelse vid ett fint dukat bord. 
SÄBO har även aktivitetsombud som också bildat en festkommitté, tillsammans 
skapar vi dagliga aktiviteter för boende alla dagar i veckan samt att vi den 27/4 
erbjuder hela Hus 4 en gemensam vårfest för anhöriga, boende och personal med 
3-rättersmeny och liveband. 

 Måluppfyllelse - vi arbetar med varje uppsatta mål för verksamheten och 
uppfyller målen, några mål är nyligen påbörjade. Målen har dessutom alla 
medarbetare fått vara med och sätta upp utifrån de låga resultatet från den öppna 
jämförelsen år 2014. 

Socialpsykiatri/ Boendestöd: 
Verksamheten - har åter full bemanning efter månader med vakanta tjänster. 
Arbetsmiljösatsningen har tagit fart och det kan skönjas en liten förändring i arbetslaget. 
Utmaningarna runt TES blir färre men finns fortfarande. Arbetet med att föra in 
kognitiva hjälpmedel till brukare som behöver det har satt fart, förhoppningen är att det 
vid årets slut ska vara naturligt att kommunicera hjälpmedel med alla brukare. 
Anhörigarbetet både tema kvällarna och det individuella anhörigstödet utvecklas vidare 
och fler och fler anhöriga får stöd i sin svåra situation. 

Verksamheten är på god väg mot målen. Det finns stor förhoppning om att målen 
kommer att uppnås under året. 

Socialpsykiatri/Arbetsstöd: 
Ny verksamhet sedan 1 januari i år. Genom att arbeta med individual placement and 
support, IPS, så kan verksamheten lotsa personer med psykisk ohälsa till att bryta 
isolering att finna en sysselsättning som passar eller till ett betalt lönearbete. Arbetet 
med kartläggning har startat och vi "marknadsför verksamheten " som bäst just nu. 

Det arbetas mot uppsatta mål och det finns ingenting som säger att målen inte kommer 
att uppnås. 
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LSS-boende 

Lindegårdsvägen LSS 
Medarbetarna har varit med i en stegtävling och planerar en halv friskvårdsdag. Några 
av brukarna har börjat med "hemmadagar" för att minska stress runt hushållsarbete. En 
medarbetare är ansvarig för att användandet av den nya tekniken utvecklas och delar 
med sig av kunskapen till Dalvägen och Daglig verksamhet. De boende fortsätter 
studiecirkeln hälsokörkortet med gott resultat. 

Dalvägen LSS 
Det bor tio brukare på Dalvägen. De boende har tillgång till ett litet gym i de 
gemensamma utrymmena och har även möjlighet att gå och träna på 24/7 med personal. 
Personalen har varit med i en stegtävling och planerar en halv friskvårdsdag i maj för att 
öka frisknärvaron. 

Sjövägen, LSS 
Fortsätter med utbildning och användande av TEEACH-pedagogik samt använda Ipads 
som komplement inom kommunikation. 

Ekan korttidsboen 
Personalgruppen stabil. Låga sjuktal. Personalgrupp har även varit på handledning inom 
TEEACH-pedagogiken. 

LSS/Daglig verksamhet 
Verksamheten har påbörjat samarbete med återvinningen, Solängen och Kultur och 
Livsmiljö. Även samverkan med Pomonas kök planeras. 

Lokalerna på Kalmarvägen delas med kultur och livsmiljö som har sin fritidsverksamhet 
där under kvällar och helger. Intäkter från dem hjälper verksamheten att flytta ut till 
mindre grupper. 

Trådlös uppkoppling är installerat och fler Ipads är inköpta för att underlätta vardagen 
för deltagarna. 

Medarbetarna har deltagit i en stegtävling med syfte att öka frisknärvaron. En halv 
friskvårdsdag planeras i maj tillsammans med Lindegårdsvägen och Dalvägen. 

Äldreomsorg/FN, Rehab, demensteam och hemsjukvård 
Hemsjukvård och rehab har påbörjat utvecklingen av teamarbete. Samt börjat planera 
för att införa senior alert i ordinärt boende. 

Fotvården har stora rekryteringsproblem och går ner på en fjärdedel av bemanningen 
mot budgeterat från 1/4. Fortsatt rekryteringsarbete pågår, samt dialog med landstinget 
kring avtalet vi har med dem för diabetesfotvård. 

Demensteamet har fortsatt med utbildning i jagstödjande förhållningssätt. 

Avdelningen för stöd till vuxna 
Utveckling av rutiner för handläggningen är påbörjat, främst inom LSS. Fokus har dock 
varit på att upprätthålla verksamheten i och med flera vakanser inom enheten, däribland 
chefstjänsten som vakanshållits sedan januari. 

Genom implementering av ÄBIC/IBIC (Äldres/individens Behov I Centrum) kommer 
det individuella förhållningssättet att öka, liksom det förebyggande och rehabiliterande 
arbetssättet. Skriftlig implementeringsplan är framtagen och kommer att sätta fart efter 
sommaren. Riktlinjer för biståndsbedömningen och avtalsvillkor för kundvalet har 
anpassats utifrån nattillsyn via kamera, som tillvaratar ny teknik, samt trygg hemgång 
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som bedöms kunna innebära utökad individanpassning av vården och omsorgen runt 
den enskilde efter utskrivning från slutenvård. 

28 Måluppfyllelse 

28.1 Attraktiva Håbo 

28.1.1 Öka det individuella förhållningssättet inom all vård och omsorg 

 Uppfylls troligen 

Nyckelindikatorer Måltal 2016 Utfall 
Mars 2016 

Andel brukarna med en individuell plan inom en månad från beslut om 
insats. 

90 % 91,45 % 

Andel brukare med individuell plan inom en månad från beslut om insats – 
Privata utförare 

90 %  

Andel medarbetare som deltagit i fortbildningstillfällen på temat individuellt 
förhållningssätt. 

80 % 35,09 % 

En lyckad implementering av ÄBIC 100%  

28.2 Kvalitativa och effektiva Håbo 

28.2.1 Öka vårdens och omsorgens kvalitet och effektivitet genom att tillvarata 
ny teknik och kompetensutveckla medarbetarna. 

 Uppfylls troligen 
Trådlöst finns överallt utom Pomona hus 2, Dalängen och Solängen. Arbetet pågår och 
vi kommer att nå målet under 2016 

Nyckelindikatorer Måltal 2016 Utfall 
Mars 2016 

Andel verksamhetsställen med trådlös uppkoppling. 100 % 75 % 

Antal utvärderade tekniska lösningar för tillsyn. 3 1 

28.3 Hållbara Håbo 

28.4 Håbo en kommun med sund ekonomi 

28.4.1 Öka det förebyggande, rehabiliterande och habiliterande arbetssättet 
inom all vård och omsorg. 

 Uppfylls troligen 

Nyckelindikatorer Måltal 2016 Utfall 
Mars 2016 

Andelen upprättade vårdplaner för personer som har identifierade risker. 90 %  

Antalet fallskador på särskilt boende som leder till frakturer. Max antal. 2  

Andel personer över 75 år och boende i ordinärt boende som vid första 
kontakten med vård och omsorg fått information om fallpreventiva åtgärder 
och erbjudas fallriskbedömning. 

100 %  
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29 Mått 

29.1 Produktion 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
Helår 
2015 

Budget 
Helår 
2016 

Utfall 
Mars 
2015 

Utfall 
Mars 
2016 

Progno
s helår 

Mars 
2016 

Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro < 14 dagar 
minska med 2% under året  5    

Antal tillbud  0  10  

Nöjd medarbetarindex Skala 1-10      

Antal patienter hemsjukvård, rehab och 
demensteam    1 662  

Antal behandlingar av fotvård  2 800  597  

Antal brukare i kommunens hemtjänst, egen 
regi  200  228  

Antal brukare sysselsättning    17  

Antal utförda timmar inom hemtjänsten  72 000  20 325 78 100 

Antal brukare inom hemtjänsten, totalt  250  311 410 

Antal brukare som har trygghetslarm  280  264  

Antal brukare som har natt-tillsyn  50  48  

Antal brukare i Dalängens dagverksamhet  18  16 18 

29.2 Verksamhetsresultat 

Volym/nyckeltal 
Utfall 
Helår 
2015 

Budget 
Helår 
2016 

Utfall 
Mars 
2015 

Utfall 
Mars 
2016 

Progno
s helår 

Mars 
2016 

Andelen nöjda brukare inom äldreomsorgen  85    

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

 15    

Andel utförd tid av beviljad tid i hemtjänsten  70  86 86 

Andelen nöjda brukare inom LSS  80    

Andelen nöjda brukare inom äldreomsorgen 

Mätresultatet kommer under hösten. 

30 Drift- och investeringsredovisning 

30.1 Åtgärdsplan för ekonomi i balans 

Avdelningen för stöd till vuxna 
Prognosen för avdelningen för stöd till vuxna visar på ett underskott om minst 1,3 
miljoner. Detta är trots omfördelningar som ger avdelningen interna intäkter, trots 
flexibilitet i verksamheter på hemmaplan för att kunna verkställa korttids- och 
boendebeslut utan externa köp, och trots nyframtagna byggplaner för framtida LSS-
boenden som senarelägger verkställighet. Förvaltningen har även genomfört ändringar 
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inom avtalsvillkor i kundvalet och ändringar i riktlinjerna för biståndsbedömningen vars 
effekter medräknats i prognosen. I och med den ständigt ökande målgruppen äldre är det 
svårt att identifiera någon möjlighet att vidta ytterligare åtgärder som kan innebära ett 
nollresultat. 

30.2 Driftredovisning 

 Bokslut 
2015 

Budget 
2016 

Utfall per 
mars 2016 Prognos Prognos 

avvikelse 

Socialnämnd -330 -317 -89 -317 0 

Nämndsadministration -188 -188 -44 -188 0 

Förvaltningsövergripande -4 721 -7 282 -2 124 -7 140 142 

Anhörigstöd -520 -536 -133 -536 0 

Vård o omsorg för äldre -133 547 -142 083 -32 963 -143 072 -989 

Personlig assistans -30 282 -30 316 -7 590 -30 316 0 

Boende enligt LSS -1 156 -4 339 -464 -2 972 1 367 

Övriga insatser enl LSS -13 551 -15 812 -3 762 -15 732 80 

Färdtjänst -5 477 -5 535 -1 570 -6 135 -600 

Förebyggande vht äldre -568 -912 -398 -912 0 

Gem vht vård o omsorg -6 607 -6 592 -1 616 -6 592 0 

Missbrukarvård för vuxna 0 -393 -105 -393 0 

Summa -196 947 -214 305 -50 858 -214 305 0 

30.3 Kommentarer till driftredovisning 

Avdelning för äldreomsorg och funktionsnedsättning 

Förvaltningsövergripande +142 tkr 
Förvaltningen prognostiserar ett överskott tack vare ökade intäkter från staten. 

Vård och omsorg för äldre -989 tkr 

Köp av hemtjänst -1 050 tkr 
Prognosen är inklusive förväntade positiva effekter av trygg hemgång (startar innan 
utgången av april), ändrad uträkning av total schablontid, samt lägre ersättningar för 
anhöriganställningar och sammanhängande hemtjänst. Inom verksamheten pågår ett 
utvecklingsarbete avseende kostnads- och kvalitetskontroll i beställaruppdraget, men i 
och med en växande målgrupp beräknas verksamheten att uppvisa ett underskott med 
drygt 1 mkr. 

Handläggning äldreomsorg -220 tkr 
Trots vakanser på såväl handläggartjänster som enhetschef förväntas verksamheten 
uppvisa ett underskott på grund av en inhyrd personal från bemanningsföretag. 

Äldreboende (Attendo) -790 tkr 
Underskottet beror på felbudgeterade momsintäkter och uppräkningen av priset enligt 
omsorgsprisindex (OPI). Eftersom slutligt OPI ännu inte fastställts kan prognosen 
komma att försämras. Med tidigare års index som underlag är ytterligare 150 tkr 
sannolik i prisökning. Kostnaderna beror dessutom på framtida vårdtyngdsmätningar 
som i en prognos endast kan uppskattas. Knappt 90 tkr av underskottet utgörs av en 
extra boende som nu utgör brukare nr 33 i ett boende avsett för 32. 

Köpt särskilt boende äldre -200 tkr 
Av den lagda prognosen utgörs 250 tkr av redan känd kostnad. Förvaltningen arbetar för 
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att i möjligaste mån kunna verkställa samtliga boendebeslut på hemmaplan. 

Köpt korttidsvård äldre –510 tkr 
Till skillnad från föregående år finns inga nya äldreboendeplatser i kommunen att vänta 
under året, vilket ökat antalet äldre som måste vistas på korttidsboende i väntan på 
inflytt till särskilt boende. När de egna korttidsplatserna inte räcker till ökar antalet 
externt köpta platser. Prognosen har dock inkluderat en positiv effekt av insatsen trygg 
hemgång som startar senare under våren och förväntas möjliggöra att fler att vårdas i 
hemmet. Innan sommaren förväntas även en korttidsplats kunna frigöras inom 
kommunen i och med att en brukare flyttar till annan vårdplats. En intern ombokning 
har också kunnat göras, till fördel för utfallet på verksamheten, utifrån en av de brukare 
som idag vistas på korttidsplats. 

Boende enligt LSS +1 367 tkr 
LSS-boende extern köp +1 230 tkr 

Den positiva prognosen är lagd utifrån en redan uppbokad kostnad och medger inga nya 
verkställigheten under året. Flera brukare och anhöriga avvaktar planerad start för 
gruppbostäder 2017 och 2020 samt servicebostad 2018, varför dessa planer inte får 
skjutas på framtiden om externa köp ska kunna undvikas. Prognosen är även avhängig 
av flexibilitet inom verksamheterna på hemmaplan, och trots detta kan resultatet 
försämras framöver i och med att nya boendeansökningar inkommit under senaste 
månaden. 

Handläggning handikappomsorg +137 tkr 
Verksamheten uppvisar ett litet överskott på grund av vakant enhetschefstjänst och 
vakant handläggartjänst i början av året. 

Korttidsboende köp LSS +80 tkr 
Vuxenkorttids kommer under året att kunna verkställas på hemmaplan, därför blir det 
billigare, än om vi köper platsen externt. 
 
Färdtjänst –600 tkr 
Förvaltningen har i uppdrag att se över möjligheterna till en ändring av regelverket för 
att minska de allt mer ökade kostnaderna inom färdtjänst. Prognosen är därför lagd 
500 tkr mer optimistisk än linjärt utifrån årets första kvartal. 

30.4 Investeringsredovisning 

 Bokslut 
2015 Budget 2016 Utfall mars Årsprognos Prognos 

avvikelse 

Kontorsmöbler rehab -98 0 0 0 0 

Kontorsmöbler hemsjukvård -86 0 0 0 0 

Möbler Pomona Restaurang 0 -350 0 -350 0 

Summa -184 -350 0 -350 0 

30.5 Kommentarer till investeringsredovisningen 

Avd för äldreomsorg och funktionsnedsättning 
Matsalsmöbler till Pomona restaurang kommer inköpas under våren 2016. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 
 Sammanträdes-

datum 
 

 2016-05-10  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 50 Dnr 2016/00226  

Årsredovisning år 2015 för stiftelsen samfond inom 
skolområdet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar godkänna årsredovisningen för Stiftelsen 
Skolsamfond, verksamhetsår 2015.  

Sammanfattning  
Enligt permutation 1982-11-22 förvaltas stiftelsen av Håbo kommun. Minst 
10 % av stiftelsens avkastning ska årligen läggas till kapitalet. Resterande 
del av avkastningen disponeras enligt skolnämndens förslag. Utdelning skall 
användas till förmån för elever i kommunens grundskola, gymnasieskola el-
ler skolväsende företrädesvis för: 

belöning eller uppmuntran åt elev som visat goda kunskaper i särskilt ämne, 
god kamratanda eller berömvärd flit. 

belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell 
verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott,  

stipendium för fortsatt utbildning, hjälp åt elev för studier eller för studie-
resa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kultu-
rell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Årsredovisning för Stiftelsen skolsamfond, år 2015 

______________ 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-04-01 KS 2016/00226 nr 66564 

 
Ekonomienheten 
Susanne Ketterman, Redovisningsansvarig 
0171-527 69 
susanne.ketterman@habo.se 

 

Årsredovisning år 2015 för stiftelsen samfond inom skolområdet 

Förslag till beslut  

1. Styrelsen beslutar godkänna årsredovisningen för Stiftelsen 
Skolsamfond, verksamhetsår 2015.  
 

Sammanfattning 
Enligt permutation 1982-11-22 förvaltas stiftelsen av Håbo kommun. Minst 
10 % av stiftelsens avkastning ska årligen läggas till kapitalet. Resterande 
del av avkastningen disponeras enligt skolnämndens förslag. Utdelning skall 
användas till förmån för elever i kommunens grundskola, gymnasieskola 
eller skolväsende företrädesvis för: 

 belöning eller uppmuntran åt elev som visat goda kunskaper i särskilt 
ämne, god kamratanda eller berömvärd flit. 

 belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan 
kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott,  

 stipendium för fortsatt utbildning, hjälp åt elev för studier eller för 
studieresa inom- eller utomlands,  

 studiebesök,  
 skolresa,  
 fritidsverksamhet,  
 kulturell verksamhet,  
 idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål. 

  
 
Ärendet 
Se ovan beskrivning 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Ej tillämpligt 

Uppföljning 
Ingen uppföljning 

Beslutsunderlag 
– Årsredovisning för Stiftelsen skolsamfond, år 2015.  
__________ 

Beslut skickas till 
 

 













 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 
 Sammanträdes-

datum 
 

 2016-05-10  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 51 Dnr 2016/00224  

Årsredovisning år 2015 för stiftelsen socialsamfond  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen för Stiftelsen 
Socialsamfond, verksamhetsår 2015.  

Sammanfattning  
Enligt permutation 1982-11-22. förvaltas stiftelsen av Håbo kommun. Minst 
10 % av stiftelsens avkastning ska årligen läggas till kapitalet. Återstoden av 
avkastningen används enligt biståndsnämndens förslag. Avkastningen som 
inte utdelas skall reserveras för utdelning under kommande år. Disponibel 
avkastning skall användas till för att lämna stöd till behövande i Håbo 
kommun.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Årsredovisning för Stiftelsen Socialsamfond, år 2015 

______________ 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-04-01 KS 2016/00224 nr 66563 

 
Ekonomienheten 
Susanne Ketterman, Redovisningsansvarig 
0171-527 69 
susanne.ketterman@habo.se 

 

Årsredovisning år 2015 för stiftelsen socialsamfond  

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen för Stiftelsen 
Socialsamfond, verksamhetsår 2015  
 

Sammanfattning 
Enligt permutation 1982-11-22. förvaltas stiftelsen av Håbo kommun. Minst 
10 % av stiftelsens avkastning ska årligen läggas till kapitalet. Återstoden av 
avkastningen används enligt biståndsnämndens förslag. Avkastningen som 
inte utdelas skall reserveras för utdelning under kommande år. Disponibel 
avkastning skall användas till för att lämna stöd till behövande i Håbo 
kommun.  
 
Ärendet 
Se ovan beskrivning 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Ej tillämpligt 

Uppföljning 
Ingen uppföljning 

Beslutsunderlag 
– Årsredovisning för Stiftelsen Socialsamfond, år 2015   
__________ 

Beslut skickas till 
 

 













 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 
 Sammanträdes-

datum 
 

 2016-05-10  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 52 Dnr 2016/00256  

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet 
Uppsala län 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige noterar överlämnad årsredovisning från Samord-
ningsförbundet i Uppsala län avseende verksamhetsåret 2015. 

2. Kommunfullmäktige beviljar, för Håbo kommuns del, ansvarsfrihet för 
styrelsen och dess ledamöter avseende verksamhetsåret 2015.  

Sammanfattning  
Samordningsförbundet i Uppsala län har inkommit med årsredovisning för 
verksamhetsåret 2015 samt revisionsberättelse och granskningsrapport. 
Samordningsförbundet begär medlemmarnas ställningstagande gällande an-
svarsfrihet för förbundsstyrelsen. 

Revisionen bedömer att verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt eko-
nomiskt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit till-
räcklig. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och upprät-
tade i enlighet med lag och god redovisningssed. Därmed tillstyrker revis-
ionen att ansvarsfrihet beviljas.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Årsredovisning 2015 
Revisionsberättelse 2015 
Granskningsrapport 2015 

______________ 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-04-19 KS 2016/00256 nr 67053 

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

 

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige noterar överlämnad årsredovisning från 
Samordningsförbundet i Uppsala län avseende verksamhetsåret 2015. 

2. Kommunfullmäktige beviljar, för Håbo kommuns del, ansvarsfrihet för 
styrelsen och dess ledamöter avseende verksamhetsåret 2015.  
 

Sammanfattning 
Samordningsförbundet i Uppsala län har inkommit med årsredovisning för 
verksamhetsåret 2015 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 
Ej aktuellt 

Uppföljning 
Beslutet följs ej upp. 

Beslutsunderlag 
– Årsredovisning 2015 
– Revisionsberättelse 2015 
– Granskningsrapport 2015 
__________ 

Beslut skickas till 
Samordningsförbundet i Uppsala län  

 



 
 
 

 
Årsredovisning 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
 

             
 
 

 



 
 
Årsredovisning 2015 
 
Samordningsförbundet Uppsala län lämnar årsredovisning för perioden 2015-01-01 till 
2015-12-31 
 

Innehållsförteckning 

Förvaltningsberättelse       sid 4 

Ordföranden har ordet      sid 4 

Sammanfattning av verksamhetsåret    sid 5 

Om Samordningsförbundet Uppsala län   sid 6 
 Förbundets medlemmar    sid 6 
 Styrelsen      sid 7 
 Revisorer      sid 8 
 Kansli, förbundsberedning och lokusgrupper  sid 8 

Omvärldsanalys      sid 10 
 Utmaningar      sid 10 

 Insatsredovisning      sid 11 
  Långsiktig samverkan     sid 11 
  Projekt       sid 12 
  Övriga insatser     sid 16 

Återkoppling till verksamhetsplan 2015   sid 18 

Ekonomisk redogörelse     sid 20 
  Kommentar till årsredovisning 2015   sid 20 
  Samverkansinsatser     sid 21 
  Förtroendevalda och förvaltning   sid 23 
  God ekonomisk hushållning och finansiella mål sid 23 
  Budget och medelstilldelning    sid 23 
  Kapitalförvaltning      sid 24 

Resultaträkning       sid 25 
Balansräkning        sid 26 
Kassaflödesanalys       sid 27 
Redovisningsprinciper      sid 28 
Noter          sid 29 
 
 
 
Bilaga 1 Årsrapporter från insatserna 
Bilaga 2 Slutrapporter från insatserna 
Bilaga 3 Kartläggning Enter 
Bilaga 4 Utvärdering Enter 
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Förvaltningsberättelse 
  
Ordföranden har ordet  
 
Samordningsförbundet har under året 
bedrivit ett intensivt utvecklingsarbete. 
Medlemmarna visar stort engagemang för 
våra frågor och arbetar för att med vår 
hjälp bygga hållbara strukturer till gagn för 
de individer som har behov av samordnade 
insatser. Vår verksamhet ska drivas med 
målsättningen att bidra till en effektiv 
användning av samhällets gemensamma 
resurser.  
 
Förbundsstyrelsen har under det första året 
sedan vi tillträdde beviljat finansiering av 
såväl långsiktiga samverkansinsatser som 
tidsbegränsade verksamheter. Under året 
har vi använt 14,9 miljoner kronor till 
insatser som alla syftar till att vår målgrupp 
tar steg mot egen försörjning. Våra 
individinriktade insatser har under 
perioden stöttat över 300 deltagare. 
 
Ny förbundschef 
Vi har under hösten anställt en ny 
förbundschef med gedigen kompetens 
inom välfärds- och utvecklingsfrågor, Åsa 
Fichtel. Med henne som drivande kraft ser 
styrelsen med tillförsikt på fortsatt 
utveckling av Samordningsförbundet. 
  
Långsiktig samverkan 
Styrelsen har under året beslutat att 
inriktningen på förbundets arbete ska vara 
långsiktiga lösningar som stödjer 
medlemmarnas ordinarie strukturer. 
Grunden består av lokala 
utvecklingsgrupper som styr samverkan 
utifrån lokala behov. I en långsiktig 
struktur för samordning får rätt individ, rätt 
insats, i rätt tid och från rätt aktör.  

 
 
Europeiska socialfonden 
Syftet med Europeiska socialfonden (ESF) 
är att skapa fler och bättre jobb. 
Samordningsförbundet har på ett 
framåtsyftande sätt bidragit till 
framgångsrika ESF-ansökningar som 
kommit länet till godo. För att formera sig 
kring länets behov och ansökningar till 
fonden deltar Samordningsförbundet i ett 
partnerskap för inkluderande tillväxt. 
 
Utvecklingen framåt 
Ett stort utvecklingsarbete pågår inom 
Samordningsförbundet. De lokala 
utvecklingsgrupperna håller på att hitta 
sina roller och arbetsformer. 
Förbundsstyrelsen har en viktig uppgift i 
att visa vägen framåt och skapa 
förutsägbarhet i våra medlemmars 
samverkansarbete. 
 
Ulrik Wärnsberg 
Ordförande i Samordningsförbundet 
Uppsala län
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Sammanfattning av verksamhetsåret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Individnytta 
 Insatser helt eller delvis finansierade av Samordningsförbundet har under 2015 stöttat 

311 individer. 
 31 % av dem som avslutat en insats under året har gått ut i arbete, studier eller eget 

företag (33 % av kvinnorna och 30 % av männen). 
 

Samverkan 
 Beslut har fattats om att förbundets inriktning är långsiktig samverkan. Lokala 

utvecklingsgrupper är navet och till dem kan ytterligare resurser kopplas. 
 Samordningsförbundet har bidragit till samverkansinsatser för medarbetare hos 

medlemmarna, KUR samt chefsdagar för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 
 
Projekt 
 Under 2015 har elva projekt varit igång med verksamhet helt eller delvis finansierad 

av Samordningsförbundet. 
 Finansiering av tre nya projekt har beviljats under året; Återgång till arbete, Etablering 

PTSD, samt Enter Tillägg.  
 Styrelsen har beviljat medel till förlängning av projekten Impuls och Hikikomori till 

årsskiftet. 
 Under året har förbundets finansiering av sex projekt avslutats; Grön rehab, Enter, 

Impuls, Hikikomori, SARA samt 3.4.4. 
 
Europeiska socialfonden (ESF) 
 Samordningsförbundet finns representerat i partnerskapet för inkluderande tillväxt, där 

nyckelaktörer samlas för att hantera länets ESF-ansökningar 
 Förbundet har finansierat processtöd som bidragit till länets arbete med ESF-

ansökningar. Resultatet har blivit en beviljad ansökan kring integration, KISA, samt en 
ansökan som rör funktionsnedsattas etablering på arbetsmarknaden där besked 
väntas i april 2016.  

 Vi finansierar en länsprojektledare för ESF-projektet #jag med som sträcker sig över 
fem län och som syftar till att förhindra skolavhopp. 

 
Medlemmarna 
 Under våren har förbundet haft medlemsdialoger med kommunerna i Östhammar, 

Uppsala, Enköping och Håbo samt med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 
 Medlemssamråd har genomförts i april och november där samtliga medlemmar fått 

möjlighet att delta. 
 
Ekonomi 
 För verksamhetsåret 2015 redovisas ett underskott på 0,1 mkr. 
 Samlade medel från tidigare år uppgår till 12,2 mkr.  
 Prognosen för 2016 är att ytterligare medel används till gagn för målgruppen. Ett 

underskott på 5,5 mkr på årsbasis beräknas. 
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Om Samordningsförbundet Uppsala län 
 
Syftet med Samordningsförbundets 
verksamhet är att genom finansiell 
samordning underlätta och förbättra 
möjligheterna för de individer som är i 
behov av samordnande 
rehabiliteringsinsatser så att dessa ska 
kunna förbättra sin förmåga att utföra ett 
förvärvsarbete och därigenom utveckla 
förutsättningarna till egen försörjning. 
 
Förbundet ska främja samverkan och 
underlätta en effektiv resursanvändning 
inom rehabiliteringsområdet mellan 
försäkringskassa, arbetsförmedling, 
landsting och kommun.  

 
Samordningsförbundet verkar med stöd av 
Lag om finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet (SFS 2003:1210). 
 
När förbundet bildades baserades 
verksamheten på insatser i projektform. Nu 
finansieras i större utsträckning långsiktiga 
samverkanslösningar som är mer 
förankrade i ordinarie strukturer hos 
medlemmarna. Långsiktiga insatser samt 
arbete med konferenser och seminarier i 
syfte att stärka samverkan kan 
kompletteras med tidsbegränsade insatser 
och projekt utifrån medlemmarnas behov. 

 

 
 
 
Förbundets medlemmar  
 
Medlemmar i Samordningsförbundet 
Uppsala län är kommunerna Enköping, 
Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, 
Älvkarleby samt Östhammar, Landstinget 
Uppsala län, Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan. Två forum där 
medlemmarna kan komma med synpunkter 
och påverka verksamheten är 
medlemsdialoger och medlemssamråd.  
 
Vid medlemsdialogerna som hålls ute hos 
respektive part finns möjlighet att framföra 
förväntningar på verksamheten och berätta 

om sina behov. Förbundschefen besöker 
styrande representanter hos respektive 
medlem och får där tillfälle att diskutera 
verksamhetens resultat och redogöra för de 
förutsättningar som finns. Under året har 
förbundet haft medlemsdialoger med 
kommunerna i Östhammar, Uppsala, 
Enköping och Håbo samt med 
Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan. 
 
Medlemssamråden hålls två gånger årligen. 
Representanter från respektive medlem 
bjuds in för att ge sin syn på förbundets 
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verksamhet och påverka dess inriktning. 
Under året hölls medlemssamråd i april 
samt i anslutning till förbundsstyrelsens 
möte i november. En maximal nivå för 
tilldelningen 2016 förankrades hos 
parterna. 
 
 
Styrelsen 
 
Förbundets verksamhet leds av en styrelse 
som består av 11 ordinarie ledamöter och 
11 ersättare som utses av medlemmarna. 
Medlemskommunerna och Landstinget 
utser förtroendevalda politiker medan 
Arbetsförmedling och Försäkringskassan 
utnämner tjänstemän. Styrelsen är ytterst 

ansvarig för verksamheten i förbundet. 
Under året har styrelsen sammanträtt vid 
sex tillfällen.  
 
Till ordförande har styrelsen utsett Ulrik 
Wärnsberg från Uppsala kommun. Malena 
Ranch från Landstinget är vald till 1:e vice 
ordförande och Ann-Sofi Wallén från 
Försäkringskassan till 2:e vice ordförande. 
Styrelsen har utsett ett arbetsutskott (AU) 
där styrelsens arbete bereds. I 
arbetsutskottet ingår förutom ordförande, 
1:e och 2:e vice ordförande, ytterligare tre 
styrelseledamöter. Arbetsutskottet har haft 
tretton sammanträden under 2015. 

 
 
Styrelsen har under 2015 bestått av:  

Medlemsorganisation Ordinarie ledamot Ersättare

Enköpings kommun Solweig Eklund (S) Ingvar Smedlund (M)

Heby kommun Karl-Arne Larsson (C) Emilie Jansson (S)

Håbo kommun Liselotte Grahn Elg (M) Gunilla Gustavsson (S)

Knivsta kommun Göran Nilsson (M) Britt-Louise Gunnar (S)

Tierps kommun Pia Wårdsäter (S) Catarina Deremar (C)

Uppsala kommun Ulrik Wärnsberg (S) Benny Lindholm (FP)

Älvkarleby kommun Inga-Lil Tegelberg (S) Roger Petrini (M)

Östhammars kommun Kerstin Björck-Jansson (C) Lennart Owenius (M)

Landstinget Uppsala län Malena Ranch (MP) Nina Lagh (M) till 30 sept

Katarina Holm (M) från 30 sept

Försäkringskassan Ann-Sofi Wallén Karolina Eriksson

Arbetsförmedlingen Lars Ahlstrand Mikael Ödmann  
 
 
I februari hade styrelsen ett internat 
tillsammans med kansli och 
förbundsberedning. Där diskuterades mål 
och syfte med samordningsförbund samt 
vilka utmaningar förbundet står inför de 
närmaste åren, med syfte att ta fram en 
förankrad målbild och inriktning för 
verksamheten. Utgångspunkt för arbetet 
var den utvärdering av hela förbundet som 
presenterades under 2014. 
 
I september hade styrelse, 
förbundsberedning och kansli ytterligare 
en sammankomst med syfte att få en 

gemensam bild av vad långsiktig 
samverkan innebär. Utvärderingen visar att 
deltagarna var nöjda med möjligheten till 
dialog, och menar att förbundet tog ett stort 
kliv framåt mot en gemensam bild av 
målen med långsiktig samverkan. 
 
Ordföranden deltog även i den årliga 
Finsam-konferensen som i mars 
arrangerades av Nationella rådet 
(representanter för samordningsförbundens 
huvudmän på nationell nivå) tillsammans 
med Samordningsförbundet Centrala 
Östergötland. Konferensen syftar till att 
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öka kunskapsspridningen om 
samordningsförbund, samverkan och 
arbetslivsinriktad rehabilitering. 
 
Samordningsförbundet är medlem av 
Nationella nätverket för 
samordningsförbund (NNS) och har under 
första halvåret representerats i dess styrelse 
av Nina Lagh, ersättare i förbundsstyrelsen 
från Landstinget. I november anordnade 
NNS en höstkonferens med temat ”Vart är 
vi på väg?”, där tre av styrelsens ledamöter 
deltog.  
 
 
Revisorer 
 
Samordningsförbundets medlemmar utser 
revisorer som har till uppgift att granska 
verksamheten. För verksamhetsåret 2015 
har två revisorer för kommunernas och 
landstingets räkning utsetts via 
Regionförbundet, Anna Wiklund som är 
ordförande samt Knut Rexed. 
Försäkringskassan har anlitat Deloitte att 
granska förbundet för statens räkning 
 
 
Kansli, förbundsberedning och lokus-
grupper 
 
Kansliet, under ledning av förbundschefen, 
bereder ärenden till styrelsen och 
verkställer beslut samt stödjer förbundets 
utvecklingsinriktade arbete. Kansliet 
ansvarar för att verksamheten bedrivs i 
enlighet med lagstiftningens intentioner 
och inom de ramar som förbundsstyrelsen 
har beslutat om. 
 
Samordningsförbundets kansli består av en 
förbundschef, en verksamhetsutvecklare, 
en ekonomichef och en administratör. 
Administratören anställdes i augusti 2015. 
Dessförinnan hyrdes en administrativ 
resurs in från Uppsala kommun. 
 
Till stöd har förbundschefen en 
beredningsgrupp som består av tjänstemän 
från medlemmarna, i huvudsak social- och 
IFO-chefer från kommunerna samt 

tjänstemannarepresentanter från 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 
och Landstinget. Med sin sammansättning 
bidrar förbundsberedningen med ett 
länsperspektiv. 
 
En arbetsgrupp bestående av representanter 
från kansli och förbundsberedning har 
arbetat med utvecklingen av långsiktig 
samverkan. Kärnan består av lokala 
utvecklingsgrupper, så kallade 
lokusgrupper. Där ingår representanter från 
alla fyra huvudmän och syftet är att arbeta 
med den finansiella samverkan utifrån 
lokala behov. 
 
Förbundet samarbetar även med andra 
centrala aktörer i länet. I partnerskapet för 
inkluderande tillväxt som leds av 
Regionförbundet Uppsala län deltar 
förbundschefen. Där samlas nyckelaktörer 
för att hantera länets ESF-ansökningar. 
 
I syfte att ta del av andras arbete och 
erfarenheter har kansliet deltagit i 
konferenser, seminarier och andra tillfällen 
för erfarenhetsutbyte för att få stöd och nya 
infallsvinklar i arbetet med att utveckla 
förbundet och dess arena. Under året har 
representanter från förbundet bland annat 
deltagit i: 
 
- Bidragit med erfarenheter till 

basutbildning, Samordningsförbundet 
Halland, 11 mars 

- Nationell Nätverkskonferens, 
Linköping, 24-25 mars 

- Aimday, möte för att knyta kontakter 
och utbyta kunskap med akademiska 
forskare vid Uppsala universitet, 13 
maj 

- Seminarium om lokal 
arbetsmarknadspolitik, IFAU, 21 
oktober 

- Konferens med temat ”Vart är vi på 
väg?”, NNS, 17 november 

 
Kansliet har bidragit med stöd och 
kunskaper vid uppstarten av nya 
samordningsförbund. I början av året 
deltog förbundschefen i ett 
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upptaktsseminarium för 
Samordningsförbund Gävleborg och 
bidrog där med erfarenheter från Uppsala 
län. Samordningsförbundet Södra 
Roslagen har fått stöd i ekonomiska frågor. 
 

Samordningsförbundet är medlem i NNS 
och förbundschefen deltar regelbundet i 
aktiviteter inom detta forum. 
Förbundschefen träffar regelbundet 
samordnare och förbundschefer från andra 
samordningsförbund för att utbyta 
erfarenheter och diskutera aktuella frågor. 

Fyrisån 
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Omvärldsanalys 
 
Uppsala län är en region med gynnsamma 
förutsättningar. Arbetskraften har en hög 
utbildningsnivå och andelen arbetslösa har 
under en lång period varit lägst av alla län i 
Sverige. Närheten till Stockholms och hela 
Mälardalens arbetsmarknad samt 
arbetsmarknadens sammansättning innebär 
att länets invånare är mindre utsatta för 
konjunktursvängningar än i många andra 
regioner. Länets ohälsotal, dvs ersättningar 
från Försäkringskassan vid nedsatt 
arbetsförmåga, är näst lägst i landet. 
 
 
Utmaningar 
 
Trots goda förutsättningar står Uppsala län 
inför utmaningar vad gäller arbetslöshet, 
sjukskrivningar, integration och ojämlik 
hälsa. Även mellan kommunerna i länet 
skiljer sig förutsättningarna åt. 
Samordningsförbundet finns där för att 
stötta medlemmarna i deras ansträngningar 
med att ta sig an utmaningarna där 
utvecklad samverkan behövs. 
 
I statens budget för 2016 framhålls 
samordningsförbundens viktiga 
verksamhet och det totala anslaget ökas 
med 59 mkr till 339 mkr så att förbunden 
kan bli fler, utöka sin verksamhet samt 
utveckla stödet för långtidssjukskrivna och 
unga med aktivitetsersättning. 
 
Arbetslöshet utsatta grupper 
Andelen strukturellt arbetslösa ökar och 
det har blivit svårare för utsatta grupper att 
komma ut i arbete. Personer med endast 
förgymnasial utbildning, personer födda 
utanför Europa, personer med 
funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga samt äldre över 55 år löper 
större risk att bli långvarigt arbetslösa. 
 
Sjukfrånvaro 
Sedan 2010 har sjukpenningtalet ökat med 
75 procent, vilket är en påfrestning för 
såväl den enskilde individen som samhället 
i stort. Det handlar till stor del om kvinnor 

med diagnoser kopplade till psykisk ohälsa 
samt om yngre personer med längre tid i 
arbetslivet framför sig som blir 
sjukskrivna. Att förkorta sjukfallen och 
bryta utvecklingen med den stigande 
sjukfrånvaron är en prioriterad fråga. 
Långtidssjukskrivningarna ökar och för 
den gruppen kan samordnade 
rehabiliteringsinsatser bidra till återgång i 
arbete. 
 
Unga med aktivitetsersättning 
Unga med aktivitetsersättning löper stor 
risk att hamna i ett långvarigt utanförskap 
och där finns behov av att identifiera 
effektiva insatser som bidrar till ökad 
arbetsförmåga. Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen har sedan 2011 i 
uppdrag att särskilt prioritera unga med 
aktivitetsersättning inom ramen för 
samordningsförbundens verksamhet. 
 
Nyanlända 
Det ökade antalet asylsökande och 
nyanlända medför utmaningar och 
möjligheter. Stora utmaningar kopplas till 
att snabbt påbörja integrationen i samhället 
och förhindra ett långvarigt utanförskap för 
den grupp som har låg utbildning. Hälften 
av dem som är inskrivna i Arbets-
förmedlingens etableringsuppdrag har 
enbart förgymnasial utbildning. Samtidigt 
som den totala arbetslösheten i Sverige 
minskar, är prognosen att antalet utrikes 
födda inskrivna på Arbetsförmedlingen 
snart är större än antalet inrikes födda. 
 
Ojämlik hälsa och fokus på återgång i 
arbete 
Andelen med bra hälsotillstånd är hög i 
Uppsala län, men varierar mellan 
kommunerna. Det finns också tydliga 
skillnader i hälsa mellan olika grupper i 
samhället och det är vanligare att personer 
med hög utbildning och god ekonomi 
uppger att de mår bra. Män uppger i högre 
utsträckning än kvinnor att de har ett bra 
eller mycket bra allmänt hälsotillstånd.  
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Insatsredovisning 
 
Förbundet finansierar insatser på såväl 
strukturell som individuell nivå. 
De beslut som fattats och de insatser som 
finansierats under året uppfyller de 
kriterier som finns i årets verksamhetsplan. 
De sammantagna resultaten visar på 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. 
 
 
Långsiktig samverkan  
 
Under våren har styrelsen tagit ett 
inriktningsbeslut mot långsiktig 
samverkan. Denna långsiktiga samverkan 
ska även fortsättningsvis kompletteras med 
t ex projekt. 
 
Målet med lokala utvecklingsgrupper är att 
skapa ett bättre organiserat stöd till 
individer i behov av samordnad arbets-
livsinriktad rehabilitering. Basen i den 
långsiktiga samverkan är lokala 
utvecklingsgrupper för samverkan. Genom 
en långsiktig struktur för samordning får 
rätt individ, rätt insats, i rätt tid och från 
rätt aktör. Tanken med lokala 
utvecklingsgrupper kännetecknas av en 
strategi som betonar sammanhållen och 
långsiktig inriktning av samverkan. 
Kompetensutveckling och lärande är 
viktiga delar och jämställdhetsperspektivet 
är centralt. Det är ett gemensamt arbete 
med en gemensam ram. 
 
Till lokusgruppen ska en 
samverkanskoordinator vara kopplad. 
Syftet med samverkanskoordinatorns 
arbete är att underlätta samverkan mellan 
myndigheterna. Rollen riktar sig främst till 
handläggare och chefer inom de 
samverkande organisationerna.  
Samverkanskoordinatorer kan ses som ett 
beredningsstöd till lokusgruppen och som 
en länk mellan myndigheterna och 
medarbetarna. 

 
Till den lokala utvecklingsgruppen kan 
även olika former av tilläggsresurser 
kopplas. Dessa resurser finansieras av 
förbundet och har olika uppdrag och 
innehåll utifrån lokusgruppernas önskemål. 
Det kan handla om t ex stödpersoner och 
arbetscoacher. Det gemensamma för 
tilläggsresurserna är att de arbetar operativt 
och har tydliga till funktionen knutna 
resultatmål. 
  

 
 
Under 2015 har lokala utvecklingsgrupper 
startats i alla länets geografiska kommuner. 
Till alla lokala utvecklingsgrupper finns 
finansierade samerkanskoordinatorer.  
 
Under hösten 2015 har arbetet med lokala 
utvecklingsgrupper, samverkans-
koordinatorer och tilläggsresurser 
förtydligats. Från och med 2016 kommer 
insatserna att registreras och följas upp 
genom SUS (vilket är för samverkans-
förbund angivet uppföljningssystem). 
Långsiktig samverkan kommer att följas 
upp utifrån de mål som antagits för 2016 
av förbundsstyrelsen.  
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Projekt 
 
Under 2015 har Samordningsförbundet 
helt eller delvis finansierat projekten 
Hikikomori, Enter, ISAmverkan, Impuls, 
Grön Rehab, SARA, och 3.4.4. 
 
Tre nya insatser har beviljats finansiering 
under året. 
- Återgång till arbete har som syfte att göra 
en kartläggning av målgruppen med 
allvarlig psykisk funktionsnedsättning och 
behov av samordnad rehabilitering till 
arbete. 
 
- Integrerad behandling för personer med 
PTSD inom etableringen i Uppsala län har 
som övergripande mål att ge nyanlända 
förutsättningar att klara aktiviteterna inom 
etableringen för att de ska kunna rusta sig 
för att snabbare etablera sig på den svenska 
arbetsmarknaden. 
 
- Enter Tillägg riktar sig till ungdomar med 
aktivitetsersättning som tidigare varit 
deltagare i projektet Enter och som 
behöver ytterligare stöd för att närma sig 
arbetsmarknaden.  
 
OCD – Livet är skönt, en förstudie kring 
målgruppen unga personer med psykisk 
funktionsnedsättning, i första hand BDD, 
har slutförts under våren 
 
Två förlängningar av pågående insatser har 
bifallits av styrelsen under året. Detta har 
skett av projekten Impuls och Hikikomori. 
Båda projekten har förlängts till årsskiftet. 
Under 2015 har flera projekt avslutats; 
Grön rehab, Enter, Impuls, Hikikomori, 
SARA, och 3.4.4. 
 
Statistik om deltagare 
Under 2015 har insatser finansierade av 
förbundet stöttat 311 deltagare. Dessa är 
registrerade med personuppgifter i upp-
följningssystemet SUS.   
 
Av dessa är:  

 
 
115 deltagare har registrerats ut från en 
insats under 2015. Av dessa har 31 % 
(36 st) gått ut i arbete, studier eller eget 
företag; 33 % av kvinnorna och 30 % av 
männen. 
 
Mål och resultat 
Sex stycken projekt har avslutats under 
2015. Dessa har lämnat in varsin 
slutrapport. De tre projekt som fortfarande 
pågår har lämnat in varsin årsrapport. I 
rapporterna tydliggörs mål och 
måluppfyllnad. De avslutade projekten har 
till stor del uppfyllt sina respektive mål. 
Vissa mål är av övergripande kvalitativ 
karaktär och huvudmännen kan då haft 
svårt att bryta ned målet i mätbara resultat. 
En resultatdiskussion i rapporten har då 
tydliggjort om målet kan anses uppfyllt. 
Även de pågående projekten kan utifrån 
inkomna rapporter anses ha en god 
prognos att nå uppsatta mål.  
 
Då de olika projekten haft individuella 
metoder och specifika mål går det ej att 
analysera effekten av samverkan på en 
övergripande nivå gemensam för alla 
projekt.  Projektens mål är även i huvudsak 
satta utifrån en individnivå och ej utifrån 
en övergripande strukturnivå. 
 
Framgångsfaktorer 
De olika projekten har angett 
framgångsfaktorer för sitt arbete; 
gemensamt uppdrag, arbete i gränssnittet 
mellan olika huvudmäns uppdrag och 
samlad kompetens. Det är även positivt att 
medarbetarna genom sitt nätverk i den 

2015 – 311 deltagare 

- 50 % kvinnor och 50 % män 

- 55 % yngre än 30 år 

- 43 % har haft offentlig försörjning i 
mer än 3 år 

- 40 % har en grundskoleexamen 
eller lägre som högsta avslutade 
utbildningsnivå 

- 15 % har någon form av 
eftergymnasial utbildning 
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egna organisationen kan förmedla även 
detta till deltagaren. Med den ökade 
kunskap om målgruppen som erhållits 
genom projektarbetet finns goda 
möjligheter till lärande i och mellan 
organisationerna. Vissa kompetenser kan 
handleda och utbilda andra kompetenser 
inom projektets ram. Möjligheten att jobba 
med deltagarna utifrån deras individuella 
förutsättningar är en annan 
framgångsfaktor.  
 
Andra framgångsfaktorer är gemensam 
helhetssyn och samlokalisering, 
uppsökande och motiverande verksamhet, 
långsiktigt arbete i individuell takt. Det ger 
även framgång med ett strukturellt 
arbetssätt där samverkan ger en samlad 
helhetsbild av varje individ.  
 
Systemfel 
Projekten har även tydliggjort olika 
systemfel. De insatser en individ får från 
olika myndigheter sker ibland i stuprör och 
saknar ofta tillräcklig flexibilitet och 
möjlighet till individuella lösningar 
Insatser som erbjuds i ordinarie verk-
samhet ges idag utifrån kriterier, som t ex. 
ålder, att man har försörjningsstöd, att man 
är inskriven på arbetsförmedlingen etc. 
Detta gör att det finns individer, som ej kan 
erbjudas detta trots stora behov. Behoven i 
målgruppen är större än resurserna i 
projektet, vilket kan innebära t ex 
väntetider. 
 
Projektets metod kan krocka med andra 
myndigheters regelverk, vilket innebär att 
projektet inte kan jobba utifrån metoden 
helt och fullt. Därtill är det mycket 
byråkrati och då det inte alltid finns 
tillräckligt stöd från andra organisationer 
behöver deltagarna och medarbetarna 
fokusera så mycket på att få vardagen att 
fungera att projektets fokus tappas.  
 
Det finns oklarheter när det gäller 
fördelningen mellan projektets resurser och 
ordinarie verksamhet, om en medarbetare 
har båda dessa roller i sin tjänst. 
Organisationerna har olika verk-

samhetssystem som inte är kompatibla med 
varandra. 
 
Otydlighet kring implementering gör 
arbetsmiljön osäker och arbetet med 
deltagarna påverkas negativt. Samarbetet 
med deltagarna bygger på tillit och 
långsiktighet. 
 
Utvärderingar under 2015  
ISAmverkan visar att metoden IPS har 
legitimitet hos både brukare och 
profession. Samtliga informanter har bland 
annat pekat på vikten av att arbetet får ske 
på lång sikt och i ordinarie form, att 
relationen är central, samt att samverkan är 
den viktigaste faktorn för implementering. 
Vidare lyfter informanterna fram att 
otydligheten inom och mellan organisat-
ioner gällande parternas uppdrag, samt 
flytande gränser är hindrande för 
samverkan. Det underlättar med en 
samordnande part i respektive 
organisation, tid och utrymme för 
samverkan samt att teamet/coacherna har 
en fast hemvist. 
 
Enter har utvärderats två gånger under året, 
av externa utvärderare. Den första 
utvärderingen visar att det är möjligt att få 
de olika stegen i projektet att kopplas 
samman med varandra och på så sätt skapa 
en stödjande process för deltagarna i pro-
jektet. Utifrån att personalen kommer från 
olika organisationer som arbetar med olika 
metoder menar utvärderingen att det är 
svårt att föreskriva metoder som är 
evidensbaserade eller möjliga att 
evidensbasera. Det är istället en fråga om 
förhållningssätt, såsom hur individen 
bemöts och att fånga upp behov och 
önskemål. Projektet visar att det tar tid att 
skapa fungerande samverkan mellan olika 
organisationer. Detta har dock skett inom 
projektets ram. 
 
Den andra utvärderingen som fokuserat på 
deltagarnas upplevelse visar att deltagarna 
i Enter är i hög grad nöjda med projektet 
som tycks ha motsvarat deltagarnas 
förväntningar väl. Framförallt beskrivs 
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samarbetet mellan de olika medverkande 
aktörerna, tillgängligheten till dessa och 
stödet från de olika professionerna i 
projektet ha varit värdefullt. Det deltagarna 
saknade i projektet var fler arbetsinriktade 
insatser.  
 
I utvärderingen av Hikikomori har de 
anhörigas röster fått ett stort utrymme. I 

intervjuer som genomförts med anhöriga 
framgår att det stöd som ges via 
Hikikomori fyller en mycket viktig 
funktion. Verksamheten fyller ett tomrum i 
samhällets stöd till personer som har ett 
undvikande beteende och som trots stora 
behov av stöd från samhället drar sig 
undan detta.  

 
 
Projekt under 2015 
Nedanstående projekt har haft verksamhet under året som gått. Styrgruppernas års- eller 
slutrapporter finns i sin helhet i en bilaga till årsredovisningen. 
 
Hikikomori 
Samverkanparter: Uppsala kommun och Landstinget Uppsala län 

Målgrupp: Invånare i Uppsala kommun som har en sammansatt problematik, inte 

utnyttjar de samhällstjänster som finns och kan antas behöva en 

samordnad rehabilitering. Målgruppen har ett undvikande beteende 

och isolerar sig, och trots stora behov undviker den kontakt med 

omgivningen och samhället. 

Tidsperiod: 2010-01-01 till 2015-12-31 

 
Enter 
Samverkanparter: Arbetsförmedlingen, försäkringskassan och Landstinget i Uppsala län 

Målgrupp: Målgruppen för ENTER är unga vuxna 19-29 år med 

aktivitetsersättning från Försäkringskassan. För att komma ifråga för 

projektet ska personen ha minst ett år kvar med aktivitetsersättning 

eller annan sammanhängande ersättning och vara i ålder 19-29 år. 

Tidsperiod: 2013-09-01 till 2015-11-30 

 
ISAmverkan 
Samverkanparter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Uppsala län 

och Uppsala kommun. 

Målgrupp: Personer med psykisk/psykiatrisk funktionsnedsättning. Det är 

personer boende i Uppsala, mellan 18-65 år, med betydande 

svårigheter att skaffa och behålla ett arbete. 

Tidsperiod: 2015-01-01 till 2016-12-31 

 
Impuls 
Samverkanparter: Försäkringskassan och länets åtta kommuner 

Målgrupp: Personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst, kan ha nedsatt 

arbetsförmåga på grund av sjukdom, men inte rätt till sjukpenning. 

Tidsperiod: 2014-03-01 till 2015-12-31 
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3.4.4 
Samverkanparter: Uppsala kommun, Heby kommun, Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan. 

Målgrupp: Individer som på sikt ska kunna delta i, deltar i eller är på väg in i 

samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering hos någon av 

samverkansparterna. Dessa personer är i behov av kompletterande 

stöd för att på ett bättre sätt klara av en planerad eller pågående 

insats/planering. 

Tidsperiod: 2014-01-01 till 2015-12-31 

 
SARA 
Samverkanparter: Enköpings Kommun, Håbo Kommun, Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan och Landstinget i Uppsala län. 

Målgrupp: Personer mellan 20-55 år med sammansatt problematik, flertalet med 

psykisk ohälsa i någon form. Målgruppen har bedömts vara i behov 

av samordnade insatser för att närma sig arbetsmarknaden, de stod 

långt från arbetsmarknaden, de stod långt från arbetsmarknaden och 

ordinarie myndighets utbud var uttömt eller bedömdes olämpligt. 

Tidsperiod: 2013-12-01 till 2015-11-30 

 
Enter Tillägg 
Samverkanparter: Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

Målgrupp: Unga personer i åldern 19-29 år med aktivitetsersättning. 

Tidsperiod: 2015-12-01 till 2016-06-30 

 
Inspira (PTSD) 
Samverkanparter: Arbetsförmedlingen och Uppsala kommun 

Målgrupp: Nyanlända som har en pågående etableringsplan hos 

Arbetsförmedlingen, svårt att fullfölja etableringsplanen på grund av 

psykisk ohälsa (eller psykisk och fysisk ohälsa i kombination) och 

ohälsan hänger samman med erfarenheter av krig, tortyr eller flykt. 

Tidsperiod: 2015-09-15 till 2016-09-14 

 
Grön rehab 
Samverkanparter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och 

Skogsstyrelsen 

Målgrupp: Personer som är aktuella för arbetslivsinriktad rehabilitering i 

samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och 

som har minst åtta veckor kvar inom sjukförsäkringen. Projektet 

vänder sig till personer med psykisk ohälsa och/eller 

smärtproblematik. 

Tidsperiod: 2011-09-01 till 2015-01-30 
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Övriga insatser 
 
Europeiska socialfonden (ESF) 
Förbundschefen deltar i partnerskapet för 
inkluderande tillväxt, där nyckelaktörer 
samlas för att hantera länets ESF-
ansökningar och skapa förutsättningar för 
en inkluderande arbetsmarknad i länet.  
 
Samordningsförbundet har beslutat att ge 
förbundschefen i uppdrag att på lämpligt 
sätt stödja medlemmarna i arbetet med 
ansökningar till ESF. Detta har resulterat i 
beslut om ett processtöd som påbörjades i 
augusti 2015 med uppdrag att tillsammans 
med Arbetsförmedlingen färdigställa 
ansökan till höstens integrationsutlysning. 
Ansökan har blivit beviljad av ESF och 
projekt KISA startas i januari 2016 med en 
total budget på 31 mkr. Genom ökat 
samarbete och effektivare insatser ska 
etableringstiden förkortas och fler 
nyanlända komma ut i arbete. 
 
Vidare har förbundschefen beviljat 
finansiering av processtöd med syfte att 
förankra och mobilisera ESF-ansökningar 
avseende målgruppen arbetslösa med extra 
sammansatt problematik samt rörande 
kompetensutveckling inom området vård 
och omsorg. I december skickades en 
ansökan in som handlar om att underlätta 
etablering på arbetsmarknaden för 
funktionsnedsatta kvinnor och män. 
Besked väntas i april 2016. 
 
Samordningsförbundet har beviljat medel 
till en länsprojektledare för projektet 
#jag med som syftar till att förhindra 
skolavhopp. Projektet, med en total budget 
på 90 mkr och som innefattar fem län, 
godkändes under hösten av 
strukturfondspartnerskapet. 
 
För att bevaka medlemmarnas möjligheter 
att söka medel ur de europeiska 
strukturfonderna fattades under 2013 
beslut om en gemensam ESF-resurs 
tillsammans med fyra andra 
samordningsförbund. Denna tjänst har av-
vecklats under våren. 

 
Granskning uppdrag  
Konceptet Granskning Uppdrag, där 
deltagare från Samordningsförbundets 
medlemmar studerar respektive diskuterar 
varandras formella uppdrag inom den 
arbetslivsinriktade rehabiliteringen, har 
fortsatt erbjudits under året. 
Diskussionerna ökar förståelsen mellan 
parterna och bäddar för bättre samverkan 
dem emellan. Förbundet välkomnar särskilt 
denna typ av aktiviteter och inbjuder fler 
medlemmar att be oss om stöttning i sådant 
arbete, då det brukar vara givande möten 
som lägger grunden för vidare samverkan.   
 
KUR 2014-2015  
Satsningen på kunskapsutveckling om 
rehabilitering för personer med psykisk 
ohälsa (KUR) har fortsatt under året. 
Innehållet i Uppsala läns KUR-projekt för 
2014-2015 fokuserar på att ge ökad kun-
skap i att hålla och driva nätverksmöten för 
och med individer med psykisk ohälsa. 
Försäkringskassan har under året 
arrangerat utbildningsdagar i Uppsala, 
Enköping och Östhammar för medarbetare 
från Försäkringskassan, Arbetsför-
medlingen, kommunen och Landstinget, 
där Samordningsförbundet har bidragit 
med finansiering. 121 medarbetare från 
Östhammar, Enköping, Heby, Uppsala, 
Knivsta och Håbo deltog i utbildnings-
dagarna. 
 
Chefsdagar AF-FK 
Samordningsförbundet har beviljat 
finansiering av två dagar för chefer, 
samordnare och samverkansansvariga som 
arbetar med det förstärkta samarbetet 
mellan Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan. Syftet är att planera 
och följa upp samarbetet kring personer 
som har behov av arbetslivsinriktad 
rehabilitering. 
 
Främjande av socialt företagande 
Förbundet avsätter i sin budget medel till 
startbidrag för nybildade 
arbetsintegrerande sociala företag. 
Startbidraget är främst avsett att användas 
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till kompetensutvecklande insatser för att 
stötta företaget under det första 
verksamhetsåret. Under 2015 har två 
företag ansökt om utbetalning av hela eller 
delar av sitt beviljade startbidrag. 
 
Nätverk 
Projektledarna från förbundets projekt 
träffas i ett nätverk under ledning av 
verksamhetsutvecklaren. Syftet är att 

underlätta erfarenhets- och 
informationsutbyte med fokus på praktiska 
frågor inom ramen för givna projekt- och 
styrgruppsbeslut. Även 
samverkanskoordinatorerna träffas i ett 
nätverk under ledning av 
verksamhetsutvecklaren. Syftet är att 
tydliggöra roller och ansvar i ett 
uppstartsskede samt byta information och 
erfarenheter inom uppdraget. 

Psykiatrins hus, Landstinget i Uppsala län 
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Återkoppling till verksamhetsplan 2015 
 
Samordningsförbundet har under året 
arbetat med den av styrelsen beslutade 
verksamhetsplanen. Styrelsen framhåller 
att Samordningsförbundet har en unik 
möjlighet att sektorsövergripande 
samordna insatser som syftar till att 
individer uppnår eller förbättrar sin 
förmåga att utföra förvärvsarbete. Utöver 
insatser för enskilda har förbundet till 
uppgift att stödja samverkan mellan 
samverkansparterna samt svara för 
uppföljning och utvärdering av 
rehabiliteringsinsatserna. 
 
Prioriterade målgrupper för förbundets 
insatser är; personer med psykisk ohälsa 
med särskilt fokus på unga vuxna 16-29 år, 
personer med långvarigt bidrags- eller 
ersättningsberoende, samt kvinnor med 
långvarig ohälsa. Av de individer som 
deltagit i insatser finansierade av förbundet 
under 2015 är 55 %  yngre än 30 år, 
43 % har haft offentlig försörjning i mer än 
3 år och 50% är kvinnor. 
 
Vikten av kommunikation för att 
samverkan ska fungera betonas i 
verksamhetsplanen. Förbundet har en 
väletablerad rutin för medlemsdialoger och 
-samråd där medlemmarna har möjlighet 
att framföra sina behov. En förutsättning 
för en framgångsrik verksamhet är 
kontinuerliga kontakter med 
medlemmarna, vilket sker i olika former 
under året. 
 
I verksamhetsplanen för 2015 finns 
följande fokusområden.  
 
Utveckla förbundet  
Utifrån den utvärdering av förbundet som 
genomfördes under 2013 samt de 
diskussioner som då fördes, påbörjades en 
utveckling av förbundets verksamhet. En 
förankrad målbild behöver tas fram och en 
omställning till mer långsiktig samverkan 
ska fortsätta. I detta arbete finns behov av 
att se över interna rutiner kring 
finansiering av långsiktig samverkan.  

 
Under året har förbundsstyrelsen haft två 
internat tillsammans med kansli och 
förbundsberedning för att diskutera mål 
och inriktning för verksamheten samt en 
gemensam bild av långsiktig samverkan. 
En förenklad mall för ansökningar har 
tagits fram och arbetet med mätbara mål 
har kommit långt. I samtliga geografiska 
kommuner har lokala utvecklingsgrupper, 
lokusgrupper, bildats.  
 
ESF 
Att fortsätta arbetet med den Europeiska 
socialfonden, ESF, prioriteras i 
verksamhetsplanen.  
 
Förbundschefen representerar förbundet i 
partnerskapet för inkluderande tillväxt som 
hanterar länets ansökningar till fonden. 
Förbundet har beviljat finansiering av 
processtöd som bidragit till länets arbete 
med ESF-ansökningar och resulterat i två 
ansökningar varav en beviljad och en ges 
besked om våren 2016. Medel har även 
beviljats till en länsprojektledare för 
projektet #jag med som sträcker sig över 
fem län och syftar till att förhindra 
skolavhopp. Den EU-strateg som 
Samordningsförbundet har delat på 
tillsammans med fyra andra förbund har 
bidragit till att Uppsala län har tagit del av 
ESFs utvecklingsresurser. Tjänsten har 
avvecklats under våren. 
 
Jämställdhet 
Förbundet ska under året utreda hur 
jämställdheten beaktas i verksamheten, om 
åtgärderna skiljer sig åt mellan kvinnor och 
män. 
 
Jämställdhet har tagits upp som en 
programpunkt under höstens internat. Där 
informationen finns tillgänglig redovisas 
all statistik uppdelad på kön. Samtliga 
ansökningar ska från och med 2016 
innehålla ett jämställdhetsperspektiv. 
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En kartläggning av utrikesfödda deltagare i 
verksamheterna ska utföras, i syfte att se 
om gruppen är underrepresenterad. 
Resultatet visar att frågan inte har ställts i 
samtliga projekt. 
 
Verksamhetsplanering, styrelse, 
erfarenhetsspridning och kunskap om 
deltagare 
Med syfte att utveckla 
verksamhetsplaneringen har det 
gemensamma årliga internatet för styrelse 
och förbundsberedning flyttats till 
september. Där ges möjlighet att diskutera 
målbild och att lägga grunden till 
nästkommande års verksamhetsplan.  
 
I början av året hölls ett möte med den 
nytillträdda förbundsstyrelsen. Där 
informerades om lagstiftningens ramar för 
samordningsförbund samt andra frågor 
som rör verksamheten.  

 
Planeringen inför året var att delta i 
Almedalsveckan på Gotland och sprida 
erfarenheter och resultat från 
Samordningsförbundet till en bredare krets. 
Detta har inte genomförts av 
organisatoriska skäl. 
 
I syfte att öka kunskapen om deltagarna i 
de verksamheter som finansieras får 
förbundet stöd med övergripande statistik 
från ett externt företag. Den statistiken 
presenterades under internatet i september 
som grund för en nulägesanalys. Förbundet 
har också fått stöd av en expert på SUS 
som är anställd av samordningsförbunden i 
Västra Götaland. SUS är ett 
sektorsövergripande system för 
uppföljning av samverkan och finansiell 
samordning inom rehabiliteringsområdet. 
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Ekonomisk redogörelse 
 
Kommentar till årsredovisning 2015 
 
För 2015 redovisar Samordningsförbundet 
Uppsala län ett underskott på 51 tkr, att 
jämföra med ett underskott på 3 566 tkr år 
2014). 
 
Ekonomisk översikt av verksamheten

Utfall 2015 Utfall 2014

Intäkter 20 200 22 000

Samverkansinsatser* -14 902 -20 440

Förtroendevalda -618 -702

Förvaltning* -4 731 -4 424

Resultat -51 -3 566

*kostnadsersättningar för EU-strateg och ekonom, från ESF

och från andra samordningsförbund, ingår i utfallet  
 
Kostnaderna för samverkansinsatser är 
lägre än föregående år. Många insatser som 
beviljades finansiering från hösten 2015 
har kommit igång senare än planerat. För 
de förtroendevalda har förbrukningen 
minskat jämfört med föregående år 

beroende på minskade kostnader av 
engångskaraktär. Förvaltningens kostnader 
är högre på grund av engångsposter. 
 
Förbundsstyrelsen avser att använda det 
överskottskapital som härstammar från 
tidigare år till att utveckla 
samverkansformer och stödja nya 
kvalitativa insatser. Prognosen är att det 
samlade överskottet successivt betas av 
under nästkommande år. För att säkerställa 
att den årliga tilldelningen förbrukas är det 
viktigt med ett fortsatt inflöde av 
ansökningar, om projekt eller mer 
långsiktiga insatser.  
 
Merparten av Samordningsförbundets 
tilldelning används till samverkansinsatser. 
Under året har ca 74 % av tilldelningen 
använts till insatser som kommer 
målgruppen tillgodo, se uppställningen 
nedan. Administrationskostnaden är 
förhållandevis hög på grund av 
engångsposter. 

 
 

 

Förbrukning i förhållande till medlemsintäkt

Samverkans- 
insatser

Kostnad 
förtroendevalda

Administrations- 
kostnad Tilldelning i tkr Kommentar

2009 43,3% 1,7% 12,3% 24 000 uppstartsfas

2010 78,8% 3,9% 14,4% 22 000 uppstartsfas

2011 117,6% 3,9% 14,8% 21 000
fler projekt än som ryms i 
årets tilldelning

2012 95,1% 3,8% 14,8% 22 000
mognadsfas, fler projekt än 
som ryms i tilldelningen

2013 77,9% 4,7% 16,0% 22 000
mognadsfas, förbrukning i 
nivå med årets tilldelning

2014 92,9% 3,2% 20,1% 22 000

fler insatser finansieras än 
vad som ryms i årets 
tilldelning

2015 73,8% 3,1% 23,4% 20 200
förbrukning något över årets 
tilldelning  
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Samverkansinsatser 
 
Förbundsstyrelsen har inför 
verksamhetsåret 2015 fattat beslut om att 
fördela medel till olika former av 
samverkansinsatser. I budgeten finansieras 
insatser riktade mot individer i behov av 
samordnad rehabilitering, insatser som 
stöttar socialt företagande samt insatser 
som främjar samverkan på strukturell och 
organisatorisk nivå. Under året har beslut 
fattats om nya insatser i enlighet med 
verksamhetsplanen. 
 
Samverkansprojekt och övriga insatser har 
under 2015 förbrukat 14 902 tkr, att 
jämföra med 20 440 tkr föregående år, se 
tabellen på nästa sida. 
 
I de flesta fall har insatserna inte förbrukat 
hela sin budget, vilket oftast har sin orsak i 
att verksamheterna har kommit igång 

senare och haft färre tjänster än planerat. 
En annan anledning är att budgeterade 
aktiviteter som riktar sig till deltagarna har 
genomförts till en lägre kostnad än 
budgeterat. Startbidrag till 
arbetsintegrerande sociala företag har 
betalats ut i mindre omfattning än styrelsen 
avsatt medel till, vilket förklaras av att 
inget nybildat företag har sökt och fått 
startbidrag beviljat under året. Endast 
tidigare beviljade medel har betalas ut. 
 
Utfall för 2015 visas i tabellen nedan. 
Förbrukad andel av budget visar hur 
mycket som använts inom respektive 
insatskategori jämfört med årsbudgeten. 
Förbrukade medel för samtliga 
samverkansinsatser uppgår under perioden 
till 57 procent av årets tillgängliga och 
budgeterade medel. 

 
Inriktning insatser 2015 - budgetfördelning
belopp i tkr

Förbrukning 
2015

   Budget 
2015

Förbrukad 
andel av 

budget

Samordnade insatser för individer i behov av 
samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering 13 377 12 531 107%

Sociala företag 149 1 000 15%

Övriga samverkansinsatser 1 376 1 550 89%

Beslutsutrymme för samverkansinsatser, ej fördelat 
mellan insatskategorier 11 245 0%

SUMMA 14 902 26 326 57%  
 
 
 
 
 
I utvecklingen mot långsiktig samverkan 
som är beslutad av förbundsstyrelsen har 
medlemmarna ansökt om finansiering av 
samverkanskoordinatorer och 
tilläggsresurser. I prognosen inför 
kommande år tyder allt på att behoven hos 
medlemmarna är större än den förväntade 
årliga tilldelningen. 
 

Förbrukningskvoten i tabellen på nästa sida 
visar samverkansinsatsens förbrukade 
medel i jämförelse med en linjär 
förbrukning över tid. Målvärdet är 
100 procent. Värden över 100 procent 
innebär att projektet har förbrukat mer 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 lägre än den förväntade. 
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Samverkansinsatser 2015 2014
Förbrukningskvot 

t o m 151231
belopp i tkr

Långsiktig samverkan
Lokus Enköping-Håbo 158 0 70%
Lokus Heby (Stig) 1 586 0 62%
Lokus Knivsta 462 0 99%
Lokus Uppsala 629 0 73%
Lokus Älvkarleby (Impl samv) 627 175 70%
Lokus Östhammar 236 0 70%

3 697 175

Övriga utvecklingsinsatser
Hikikomori 2 0 373 82%
Hikikomori 140401-151231 377 218 88%
Tierpsmodellen 2 0 129 76%
Tierpsmodellen 140901-141231 0 671 76%
3.4.4 140101-151231 959 939 101%
Växthuset 2 0 924 84%
Sara förl 151130 1 371 1 583 91%
United Action förl 141231 0 739 74%
Stig förl 141231 0 690 78%
Grön rehab förl 150131 203 4 377 93%
Jobbstudion 140101-140630 0 796 76%
Romane buca 0 305 86%
Athena 0 574 93%
Enter 3 453 4 259 88%
Isamverkan 140101-141231 0 2 241 92%
IPS/Isamverkan 150101-161231 1 371 0 92%
Impuls 140301-150228 96 527 84%
Impuls 150301-151231 637 0 75%
LÄS OCD kartl 104 96 100%
Etablering PTSD förstudie 93 0 62%
Inspira PTSD 150901-160831 524 0 69%
Återg arbete psykiatri UAS 160930 153 0 73%
ESF-projekt #jagmed 181231 255 0 85%
Enter Tillägg 151101-160630 85 0 79%

9 679 19 441

Sociala företag
Startbidrag till sociala företag 149 280

Övriga utvecklingsinsatser
Ekonomi projektstöd 370 345
Verksamhetsutveckling 311
ESF-resurs 215 98
ESF processtöd 315
Insatsutveckling finansierad verksamhet 12
Info-kunskapshöjande ins anst medl 20 10
KUR-projektet 76 13
Granskning uppdrag 0 9
Statistikrapporter 57 0
Utvärdering förbundet 0 70

1 376 545

Samverkansinsatser totalt 14 902 20 440  
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Förtroendevalda och förvaltning 
 
Utgifterna för förtroendemannastyrningen 
uppgick till 618 tkr 2015, vilket är lägre än 
2014 (702 tkr) och lägre jämfört med 
budget (1 250 tkr). Minskade kostnader av 
engångskaraktär påverkar förbrukningen 
med 365 tkr år 2015.  
 
Kansliets kostnader för 2015 är i nivå med 
budget och något högre än 2014. Detta 

förklaras av kostnader för 
avgångsersättning, som är en engångspost. 
I övrigt är kostnader för inhyrd personal 
och trycksaker lägre än föregående år 
medan konsultarvoden, 
förbrukningsinventarier och 
rekryteringskostnader är högre. 

 

Förbrukning förtroendevalda och förvaltning

Förbrukning 2015* Förbrukning 2014 Budget 2015

Förtroendevalda 702 tkr 1 250 tkr

88% 49%

Förvaltning 4 424 tkr 4 890 tkr

107% 97%
*Förbrukning 2015 jämfört med fg år och budget.

618 tkr

4 731 tkr

 
 
 
 
 
God ekonomisk hushållning och 
finansiella mål 
 
Samordningsförbundet ska ha en god 
ekonomisk hushållning. För att försäkra sig 
om det har förbundsstyrelsen 2010-09-16 
fattat beslut om finansiella mål. Dessa är: 
att verksamheten ska bedrivas inom av 
styrelsen beslutad budgetram, att förbundet 
ska förbruka sitt överskott och därefter visa 
ett balanserat resultat samt att förbundet 
ska vara självfinansierat. 
 
Styrelsen har fattat beslut om en bunden 
reservfond på 1 000 tkr med syfte att 
säkerställa en god likviditet.      
 
Finansiella risker har identifierats och för 
att möta dessa har åtgärder tagits fram. 
Eventuellt överskott av kapital ska placeras 
i säkra värdepapper med liten risk för 
värdeminskning samt därigenom ge ett 
skydd mot inflation. Resultatuppföljning 
ska göras för att ge styrelse och 

förbundschef möjlighet att agera om 
budgeten riskerar att överskridas. 
 
Överskott i verksamheten är avsett att 
användas i medlemmarnas 
samverkansarbete kring individer med 
samordnade rehabiliteringsbehov. 
 
 
Budget och medelstilldelning 
 
Samordningsförbundets budget ska enligt 
lag fastställas i november året innan 
räkenskapsåret. Budget för 2015 har 
fastställts av förbundsstyrelsen den 
27 november 2014.  
 
Staten står för hälften av medlemsavgiften 
genom Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen. Från Landstinget 
Uppsala län kommer 25% medan länets 
åtta kommuner delar på resterande 25%. 
Den totala tilldelningen för 2015 är 20 200 
tkr, en minskning med 1 800 tkr jämfört 
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med föregående år. Tillsammans med det 
samlade överskottet från tidigare år på 
12 266 tkr (bunden reservfond ej 
medräknad) fanns 32 466 tkr att fördela 
helåret 2015. Prognosen för 2016 är ett 
underskott på 5,5 mkr på årsbasis. Ett 
överskott kan ge konsekvenser vid 
medelstilldelningen inför nästkommande 
år.  
 
Medlemsintäkterna har varierat under åren 
med en högsta nivå på 24 000 tkr vid 
uppstarten och som lägst 20 200 tkr. År 
2016 blir den totala medlemsintäkten 
21 222 tkr. 
 
 
Kapitalförvaltning 
 
Överskottet från verksamhetens 
uppstartsfas har placerats i Nordeas 
institutionella korträntefond. Värdet av 

fonden uppgår 2015-12-31 till 14 742 tkr. I 
värdet ingår orealiserad värdeökning med 
1 247 tkr. 
 
Under våren 2015 såldes 2 000 tkr av från 
fonden för att använda till utbetalningar i 
verksamheten. I samband med 
försäljningen realiserades en vinst på 175 
tkr. 
 
Ovanstående placering följer den av 
styrelsen beslutade finanspolicyn samt 
styrelsens intentioner att använda det 
samlade överskottskapitalet till kvalitativa 
insatser. 
 
Kommande år planerar förbundet att 
fortsätta sälja av delar av fonden för att 
återföra medel till samverkansinsatser. 
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Resultaträkning - Årsbokslut 2015-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

2015-01-01 2014-01-01 Budget
2015-12-31 2014-12-31 2015

Verksamhetens intäkter

Sidointäkter Not 1 285 152 802 353 630 000

Rörelseintäkter Not 2 20 200 000 22 000 000 20 200 000

Summa verksamhetens intäkter 20 485 152 22 802 353 20 830 000

Verksamhetens kostnader

Kostnader för samverkansinsatser Not 3 -13 376 618 -19 615 497 -12 531 000

Kostnader för övriga utvecklingsinsatser Not 4 -628 978 -382 199 -1 285 000

Övriga driftskostnader Not 5 -1 190 429 -1 429 896 -2 059 000

Kostnader för lokaler -190 324 -189 607 -220 000

Kostnader för personal Not 6 -5 298 633 -4 719 283 -5 735 000

Avskrivningar inventarier -27 259 -36 165 -30 000

Summa verksamhetens kostnader -20 712 241 -26 372 647 -21 860 000

Verksamhetens rörelseresultat -227 089 -3 570 294 -1 030 000

Finansiella poster

Ränteintäkter 184 4 340 10 000
Övriga finansiella intäkter 175 472 0 0

Räntekostnader 0 -171 0

Resultat efter finansiella poster -51 433 -3 566 125 -1 020 000

ÅRETS RESULTAT -51 433 -3 566 125 -1 020 000  
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Balansräkning - Årsbokslut 2015-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

2015-12-31 2014-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar Not 7 27 261 54 520

Summa anläggningstillgångar 27 261 54 520

Omsättningstillgångar

Fordringar
Kundfordringar 0 529 555
Övriga kortfristiga fordringar Not 8 369 853 370 670
Interimsfordringar 67 076 64 539

Summa fordringar 436 929 964 764

Kortfristiga placeringar Not 9 13 495 075 15 319 604

Kassa och bank Not 10 5 313 468 4 430 332

Summa omsättningstillgångar 19 245 472 20 714 699

SUMMA TILLGÅNGAR 19 272 733 20 769 220

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Bunden reservfond 1 000 000 1 000 000

Överskott från tidigare år 15 832 516 15 541 708

Redovisat resultat fg år -3 566 125 290 808

Periodens resultat -51 433 -3 566 125

Summa eget kapital 13 214 958 13 266 391

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 3 852 482 4 428 302

Övriga kortfristiga skulder Not 11 999 605 859 601

Interimsskulder Not 12 1 205 688 2 214 926

Summa kortfristiga skulder 6 057 775 7 502 828

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 19 272 733 20 769 220  
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Kassaflödesanalys - Årsbokslut 2015-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

2015-01-01 2014-01-01
2015-12-31 2014-12-31

Den löpande verksamheten

Årets resultat -51 433 -3 566 125

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet
Avskrivningar 27 259 36 165

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital -24 174 -3 529 960

Ökning / minskning av kortfristiga fordringar 451 692 -557 685

Ökning / minskning av kortfristiga skulder -1 368 910 -941 133

Kassaflöde från den löpande verksamheten -941 392 -5 028 778

Investeringsverksamhet 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0

Finansieringsverksamhet 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0

Årets kassaflöde -941 392 -5 028 778

Likvida medel vid årets början 19 749 935 24 778 713

Likvida medel vid årets slut 18 808 543 19 749 935

Förändring i likvida medel -941 392 -5 028 778  
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Redovisningsprinciper 

Redovisningen följer lagen om kommunal redovisning (1997:614). 
 
Kända intäkter och kostnader har periodiserats och ännu ej uttagna semesterdagar har 
skuldförts. 
 
Avskrivning av inventarier med en förväntad livslängd över 3 år görs med 1/5-del av 
anskaffningsvärdet per år under 5 år från och med inköpsåret. 
 
Uppföljning av budget har ägt rum på resultatenhetsnivå. 
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Noter till resultaträkning per 2015-12-31

2015-01-01 2014-01-01
2015-12-31 2014-12-31

Not 1. Sidointäkter

Kostnadsers EU-strateg, ESF via Regionförb 0 169 633
Fördeln kostn EU-strateg, 5 samordningsförb 278 589 632 720
Kostnadsers ekonomistöd SF Södra Roslagen 6 563 0

Summa sidointäkter 285 152 802 353

Not 2. Rörelseintäkter
Helår 2015 Helår 2014 Helår 2013 Helår 2012

Enköpings kommun 593 926 646 651 649 292 650 414
Heby kommun 194 826 214 206 215 190 217 341
Håbo kommun 290 010 317 692 318 856 320 039
Knivsta kommun 232 217 247 608 245 439 242 398
Tierps kommun 292 224 321 262 324 074 326 247
Uppsala kommun 3 004 156 3 267 039 3 258 057 3 248 300
Älvkarleby kommun 132 937 145 747 146 156 147 613
Östhammars kommun 309 704 339 795 342 936 347 648
Uppsala läns landsting 5 050 000 5 500 000 5 500 000 5 500 000
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen 10 100 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000

Summa medlemsavgifter 20 200 000 22 000 000 22 000 000 22 000 000

Försäkringskassan, projektet Vitalis
Försäkringskassan, UNP-medel

Summa rörelseintäkter 20 200 000 22 000 000 22 000 000 22 000 000

Not 3. Kostnader för samverkansinsatser

Lokus Enköping-Håbo -157 625 0
Lokus Heby (Stig) -1 585 597 0
Lokus Knivsta -462 073 0
Lokus Uppsala -629 368 0
Lokus Älvkarleby (Impl samv) -626 893 -174 958
Lokus Östhammar -235 900 0
Hikikomori 2 0 -373 495
Hikikomori 140401-151231 -376 883 -217 949
Tierpsmodellen 2 0 -128 675
Tierpsmodellen 140901-141231 0 -670 695
3.4.4 140101-151231 -958 718 -938 856
Växthuset 2 0 -924 427
Sara förl 151130 -1 370 737 -1 583 322
United Action förl 141231 0 -738 580
Stig förl 141231 0 -690 148
Grön rehab förl 150131 -202 904 -4 376 517
Jobbstudion 140101-140630 0 -795 864
Romane buca 0 -305 030
Athena 0 -573 863
Enter -3 452 615 -4 258 511
Isamverkan 140101-141231 0 -2 241 481
IPS/Isamverkan 150101-161231 -1 370 796 0
Impuls 140301-150228 -96 305 -526 904
Impuls 150301-151231 -637 168 0
LÄS OCD kartl -103 579 -96 222
Etablering PTSD förstudie -92 541 0
Inspira PTSD 150901-160831 -524 496 0
Återg arbete psykiatri UAS 160930 -152 974 0
ESF-projekt #jagmed 181231 -254 596 0
Enter Tillägg 151101-160630 -84 850 0

Summa kostnader samverkansinsatser -13 376 618 -19 615 497  
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Not 4. Kostnader för övriga utvecklingsinsatser

Startbidrag till sociala företag -149 407 -280 068
ESF processtöd -315 000 0
Insatsutveckling finansierad verksamhet -11 516 0
Info-kunskapshöjande ins anst medl -20 024 -9 891
KUR-projektet -76 031 -13 004
Granskning uppdrag 0 -9 369
Statistikrapporter -57 000 0
Utvärdering förbundet 0 -69 867

Summa övriga utvecklingsinsatser -628 978 -382 199

Not 5. Övriga driftskostnader

Annons, reklam, information -20 660 -43 456
Förbrukningsinventarier -35 025 -5 087
IT-tjänster, programvaror och datorhyra -144 665 -113 407
Konsultarvoden -119 536 -28 125
Inhyrd personal -312 000 -684 165
Övriga kostnader -558 553 -555 672

Öres- och kronutjämning 10 15

Summa övriga driftskostnader -1 190 429 -1 429 896

Not 6. Kostnader för personal

Arvoden till ledamöter -457 540 -307 112
Lön tjänstemän -2 606 034 -2 317 537
Pensionsförsäkringar och övr gruppförsäkr -394 893 -336 499
Kompetensutveckling -51 330 -30 883
Förändring av semesterlöneskuld 23 352 14 910
Arbetsgivaravgifter -913 548 -814 141
Övr personalkostn, förmåner, representation 456 956 -928 022
Avgångskostnader inkl arb.giv.avg -1 721 000 0
Reglering förl arb.förtj 2012-2013 inkl arb.giv.avg 365 404 0

Summa kostnader för personal -5 298 633 -4 719 283  
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Noter till balansräkning per 2015-12-31

2015-12-31 2014-12-31

Not 7. Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 254 505 254 505
Ackumulerade avskrivningar inventarier -227 244 -199 985

Summa materiella anläggningstillgångar 27 261 54 520

Not 8. Övriga kortfristiga fordringar

Skattefordringar 198 184 201 739
Momsfordringar 171 669 153 505
Övr kortfristiga fordr 0 15 426

Summa övriga kortfristiga fordringar 369 853 370 670

Not 9. Kortfristiga placeringar

Nordea Institutionell Kortränta* 13 495 075 15 319 604

*marknadsvärde 14 742 061 kr per 2015-12-31

Summa kortfristiga placeringar 13 495 075 15 319 604

Not 10. Kassa och bank

Plusgirokonto 5 264 133 4 380 997
Sparkonto Nordea 49 335 49 335

Summa kassa och bank 5 313 468 4 430 332

Not 11. Övriga kortfristiga skulder

Personalens källskatt 499 859 135 545
Förskott 0 76 143
Avräkning särskild löneskatt på pensioner 135 322 184 329
Övriga kortfristiga skulder 118 526 360 000
Upplupna arbetsgivaravgifter 245 898 103 584

Summa övriga kortfristiga skulder 999 605 859 601

Not 12. Interimsskulder

Upplupna semesterlöner 123 868 147 220
Beräkn upplupna sociala avg semesterskuld 38 919 46 256
Övriga uppl kostnader / förutbet intäkter 1 042 901 2 021 450

Summa interimsskulder 1 205 688 2 214 926  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 
 Sammanträdes-

datum 
 

 2016-05-10  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 53 Dnr 2016/00292  

Budget 2017 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att flytta kostenheten, från kommunstyrel-
sens förvaltning till barn- och utbildningsförvaltningen, från och med den 1 
januari 2017. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att driftbudget och investeringsbudget för 
kostenheten, preliminärt 30 602 tkr respektive 445 tkr, förs över från kom-
munstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden för år 2017.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar i övrigt över båda budgetförsla-
gen till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.  

Sammanfattning  
Kommundirektören har tillsammans med övriga förvaltningschefer och del-
tagare i kommunens ledningsgrupp upprättat förslag till budget år 2017. 
Detta förslag har sedan behandlats politiskt vid budgetkonferens samt in-
ternt inom respektive parti. Fullständigt budgetdokument presenteras först 
till kommunstyrelsens sammanträde den 23 maj. 

Kostenheten tillhör i dagsläget kommunstyrelsens tekniska avdelning samti-
digt som den enbart arbetar gentemot barn- och utbildningsnämndens olika 
verksamheter.  För att skapa en effektivare styrning, bättre kommunikation 
och kortare beslutsvägar mellan kostenheten och de skolor och förskolor 
som enheten servar föreslår förvaltningen en omorganisation, där kostenhet-
en flyttas från kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden från års-
skiftet 2016/2017. 

Omorganisationen av kostenheten från kommunstyrelsen till barn- och ut-
bildningsnämnden medför att den beräknade driftbudgeten och investe-
ringsbudgeten för enheten föreslås överföras. Driftbudgeten uppgår prelimi-
närt till 33 452 tkr år 2017 och kostenheten har en föreslagen investerings-
budget för inventarier på 445 tkr för år 2017.  De exakta budgetbeloppen 
kommer att redovisas i höstens återrapportering av budget 2017.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Budgetförslag från Håboalliansen 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  
 2016-05-10  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Budgetförslag från Socialdemokraterna och Bålstapartiet 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carina Lund (M) lägger fram Håboalliansens förslag till budget 2017 och 
redogör för detta. 

Agneta Hägglund (S) lägger fram budgetförslag från Socialdemokraterna 
och Bålstapartiet och redogör för detta.  

Carina Lund (M) yrkar att båda budgetförslagen lämnas över till kommun-
styrelsen utan ställningstagande av arbetsutskottet.  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) frågar om det är arbetsutskottets mening att 
lämna över båda budgetförslagen till kommunstyrelsen utan eget ställnings-
tagande. Ordförande finner att så sker. 

Ordförande frågar sedan om det är arbetsutskottets mening att besluta i en-
lighet med förvaltningens förslag avseende kostenheten. Ordförande finner 
att så sker.  

______________ 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-05-11 KS 2016/00292 nr 67490 

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

 

Ekonomiska ramar avseende drift- och investeringsbudget 2017 
och plan 2018-2019 

Förslag till beslut  
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Fullmäktige fastställer kommunalskatten för år 2017 till 21:34 kr. 
 

2. Fullmäktige fastställer mål på fullmäktigenivå för styrelser och 
nämnder.  

 
3. Fullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till 

nettokostnadsramar tkr, totalt för driftbudgeten år 2017, enligt 
följande: 

 
Kommunfullmäktige 1 196  
Stöd till politiska partier 1 000  
Valnämnd 7  
Revision 1 151  
Kommunstyrelse 146 611  
Räddningstjänst 19 900 
Anslag för resultatreglering 1 000 
Anslag för lönesatsning 819 
Anslag för gemensamma projekt 1 250 
Överförmyndare  1 828  
Bygg- och miljönämnd 21 737 
Barn- och utbildningsnämnd 547 941 
Socialnämnd 59 428 
Vård- och omsorgsnämnd 235 312 

 
4. Räddningstjänstens anslag om 19 900 tkr beslutas under 

förutsättning att Enköpings kommun fattar ett likalydande beslut om 
utökningen av sin andel för år 2017. 

 
5. Kommunfullmäktige fastställer budgetstyrprinciper för styrelsen och 

nämnder. 
 
6. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till 

investeringsramen totalt för investeringsbudget år 2017 om 239 305 
tkr, enligt nedan. 
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 Datum Vår beteckning 
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Skattefinansierade verksamheter  

Kommunstyrelsen 148 061 tkr 

Barn- och utbildningsnämnden 6 245 tkr 

Exploateringsverksamhet 18 060 tkr 

Citybanan 11 210 tkr 

Vård- och omsorgsnämnden 2 529 tkr 

Socialnämnden 130 tkr 

Taxefinansierade verksamheter  

Va-verksamhet 51 500 tkr 

Avfallsverket 1 570 tkr 

 
7. Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2017 

har rätt att nyupplåna, d.v.s öka kommunens skulder under år 2017, 
med totalt 101,0  mkr. 

 
8. Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2017 

har rätt att omsätta lån, d.v.s låna upp motsvarande belopp på de lån 
som förfaller till betalning under år 2017 och vid 
omförhandling/omplacering av kommunens befintliga lån mellan 
olika kreditinstitutioner. 

 
9. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen 

för Håbohus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 1 040,0 mkr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. 

 
10. Kommunfullmäktige beslutar att ta ut en borgensavgift av Håbohus 

AB enligt lagstiftningen om allmännyttan.  
 

11. Kommunfullmäktige godkänner att kommunstyrelsen beslutar om 
vad som anses som marknadsmässigt borgensavgift. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar, att ekonomichefen har rätt, att för 
kommunstyrelsens räkning under år 2017 nyupplåna, d.v.s öka kommunens 
skulder under år 2017, med totalt 101,0 mkr. 
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 Datum Vår beteckning 
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2. Kommunstyrelsen beslutar, att ekonomichefen har rätt, att för 
kommunstyrelsens räkning under år 2017 omsätta lån, d.v.s låna upp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2017 och 
vid omförhandling/omplacering av kommunens befintliga lån mellan olika 
kreditinstitutioner. 
 

3. Kommunstyrelsen beslutar, att skuldebrev och borgensåtaganden, som är 
beslutade med stöd av delegering, skall undertecknas två i förening enligt 
kommunstyrelsens beslut om firmateckning. 

  
 

Sammanfattning 
 
Driftbudget 
Förslag till ekonomiska ramar för driftbudgeten utgår bl. a. ifrån analys av 
förändringar i befolkningens sammansättning, behov, förändringar i lagar 
och förordningar samt politiska prioriteringar. Budgeterat resultat för år 
2017 uppgår till 21 133 tkr eller 2,0 procent av skattenettot.  Nämndernas 
budgetramar har utökats med 53 131 tkr eller med 5,4 procent i jämförelsen 
med budget 2016. Budgeterade resultat för åren 2018 och 2019 uppgår till 
ca 13,0 mkr eller 1,2 procent år 2018 respektive ca 12,1 mkr eller 1,1 
procent år 2019. 

Kommunövergripande mål  
Kommunfullmäktiges inriktningsmål är fasta under mandatperioden. 
Eventuella förändringar av nämndmål och nyckelindikatorer kan komma att 
justeras under höstens budgetarbete och rapporteras till kommunfullmäktige  
i december. 

Investeringsbudget 
Förslag till investeringsbudgeten uppgår till ca ca 157,0 mkr för 
skattefinansierade verksamheter och till 53,1 mkr för taxefinansierade 
verksamheter. I övrigt uppgår exploateringsbudgeten till 18,1 mkr och 
utbetalningen av medfinansieringen av Citybanan till 11,2 mkr för år 2017. 
Med föreliggande investeringsförslag uppgår upplåningsbehov för år 2017 
till ca 101,0 mkr. 

Organisationsförändring avseende kosten enhetens tillhörighet 
Förvaltningen föreslår att kostenheten från och med 1 januari överförs från 
kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden. Omorganisationen av 
kostenheten från kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden 
medför att den beräknade driftbudgeten och investeringsbudgeten för 
enheten föreslås överföras och är justerad i föreslagna ekonomiska ramarna 
ovan. Driftbudgeten uppgår preliminärt till 32 452 tkr år 2017 och 
kostenheten har en föreslagen investeringsbudget för inventarier på 445 tkr 
för år 2017.  Eventuella ytterligare justeringar av budgetbeloppen kommer 
att redovisas i höstens återrapportering av budget 2017.   
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Förvaltningen får i uppdrag att utreda följande under år 2017 
 

 Lokaleffektivisering  
 Koncernsamordning av kommunens fastigheter 
 Utreda möjligheter till ytterligare planläggning av kommunens 

                   mark för exploateringsändamål 
 
  
Ärendet 
Två förslag till budget presenterades på KS-au, Ett förslag från Alliansen 
och ett från Socialdemokraterna och Bålsta partiet. Förslagen kommer att 
behandlas på kommunstyrelsens sammanträde.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Framgår av budgetförslagen från Alliansen och Socialdemokraterna plus 
Bålsta partiet. 

Uppföljning 
Under hösten kommer budget för år 2017 att återrapporteras till 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
– Budgetunderlag år 2017 och plan år 2018-2019, daterat 2016-04-04 
– PM skatteprognos 2016-04-29 
– Budgetförslag Alliansen 
– Budgetförslag Socialdemokraterna och Bålsta partiet  
– Samrådsprotokoll Räddningstjänsten Enköping – Håbo kommuner 
__________ 

Beslut skickas till 
"[Ange vem eller vilka som beslutet ska skickas till]"   
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Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Nämndsekreterare/administratör 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Organisationsförändring, Kostenheten 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att flytta kostenheten, från 
kommunstyrelsens förvaltning till barn- och utbildningsförvaltningen, 
från och med den 1 januari 2017. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att driftbudget och investeringsbudget för 
kostenheten, preliminärt 30 602 tkr respektive 445 tkr, förs över från 
kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden för år 2017.  
 

Sammanfattning 
Kostenheten tillhör i dagsläget kommunstyrelsens tekniska avdelning 
samtidigt som den enbart arbetar gentemot barn- och utbildningsnämndens 
olika verksamheter.  För att skapa en effektivare styrning, bättre 
kommunikation och kortare beslutsvägar mellan kostenheten och de skolor 
och förskolor som enheten servar föreslår förvaltningen en omorganisation, 
där kostenheten flyttas från kommunstyrelsen till barn- och 
utbildningsnämnden från årsskiftet 2016/2017. 

Omorganisationen av kostenheten från kommunstyrelsen till barn- och 
utbildningsnämnden medför att den beräknade driftbudgeten och 
investeringsbudgeten för enheten föreslås överföras. Driftbudgeten uppgår 
preliminärt till 33 452 tkr år 2017 och kostenheten har en föreslagen 
investeringsbudget för inventarier på 445 tkr för år 2017.  De exakta 
budgetbeloppen kommer att redovisas i höstens återrapportering av budget 
2017.   
 
Ärendet 
Kostenheten tillhör kommunstyrelsens tekniska avdelning. Enheten har kök 
och skolretauranger inom förskola, grundskola, gymnasium och särskola. 
För närvarande finns 53 tillsvidareanställningar, varav fyra platser är 
vakanta, och dessutom finns ett antal vikarier på uppdrag av varierande 
längd. Kostenheten tillhandahåller frukost, lunch och mellanmål till 
förskole- och skolverksamheter. Enhetens verksamhet är budgetfinansierad.  

Kostenheten servar enbart barn- och utbildningsnämndens verksamheter, 
samtidigt som den finansieras med medel ur kommunstyrelsens budget. 
Denna modell är inte optimal, då det kan vara svårt att jämka samman barn- 
och utbildningsförvaltningens önskemål med tilldelad budgetram. Likaså 
skapar nuvarande modell kommunikationsproblem och långa beslutsvägar, 
då kostenhetens och dess personal inte tillhör den organisation de faktiskt 
arbetar för.  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 
 Datum Vår beteckning 
 2016-04-25 KS 2015/00162 nr 67122 

 

Mot denna bakgrund föreslås en omorganisation, där kostenheten flyttas 
från kommunstyrelsens förvaltning till barn- och utbildningsförvaltningen.  

Fördelar 
Förslaget att flytta kostenheten till barn- och utbildningsförvaltningen 
innebär flera fördelar. Eftersom kostenheten enbart arbetar gentemot skola 
och förskola i dagsläget kommer enheten komma närmare de verksamheter 
som nyttjar dess verksamhet. Detta i sin tur leder till ökat samarbete kring 
måltidsmiljön i skolor och förskolor såväl som till förbättrad 
kommunikation. Med ökad kommunikation skapas också ökad förståelse 
och samsyn kring vad som är möjligt att genomföra.  

Beslutsvägarna i kostfrågorna blir också kortare när kostenheten finns i 
samma organisation som skolans och förskolans verksamheter. Många 
frågor bör kunna hanteras på ledningsgruppsnivå. En förutsättning för detta 
är dock att kostchefen blir en del av skolans och förskolans ledningsgrupp, 
vilket också är förvaltningens tanke med förslaget.  

Vidare innebär förslaget att kommunens resurser används på ett mer 
effektivt sätt, då en del av de beslut som i dagsläget fattas inom barn- och 
utbildningsnämnden/förvaltningen får en direkt påverkan på kostnader hos 
kostenheten. Den problematik som idag kan uppstå när kostenheten 
finansieras av kommunstyrelsens budget samtidigt som dess verksamhet ska 
anpassas efter barn- och utbildningsnämndens/förvaltningens önskemål bör 
minskas när medlen för att finansiera enhetens verksamhet kommer från 
barn- och utbildningsnämndens budget.  

Nackdelar 
Något som kan uppfattas som en nackdel med förslaget att flytta 
kostenheten till barn- och utbildningsförvaltningen rör osäkerhet kring 
organisationen. Kommer kostenheten exempelvis fortfarande att vara en 
egen enhet med samlad kompetens inom måltidsområdet eller kommer 
enheten ska lösas upp för att ingå i organisationen på respektive skola? Det 
är dock viktigt att notera att förvaltningens förslag inte innebär att befintlig 
organisation av kostenheten ska förändras, utan enbart att organisationen 
som helhet flyttas från en förvaltning till en annan. Därmed bör påverkan på 
enhetens personal bli minimal och enhetens organisation förbli oförändrad.  

En annan potentiell nackdel med flytten av kostenheten till barn- och 
utbildningsförvaltningen är att kommunen kommer ett steg längre bort från 
en samlad kostorganisation för alla kommunens måltidsverksamheter. Då 
kostenheten enbart arbetar med barn- och utbildningsförvaltningens 
verksamheter är detta dock inte aktuellt i dagsläget. 

Summering 
Med de problem som nuvarande organisation medför för kostenheten och 
dess verksamhet är en omorganisation nödvändig. Förvaltningens 
bedömning är att såväl kostenheten som barn- och utbildningsförvaltningen, 
utifrån ovanstående redogörelse, kommer att gynnas av att enheten flyttas. 
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Nuvarande organisation är problematisk och genom att flytta enheten 
motverkas flera organisatoriska och effektivitetsmässiga problem.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Omorganisationen av kostenheten från kommunstyrelsen till barn- och 
utbildningsnämnden medför att den beräknade driftbudgeten och 
investeringsbudgeten för enheten föreslås överföras. Driftbudgeten uppgår 
preliminärt till 33 452 tkr år 2017, baserat på 2016 års budget 30 602 tkr, 
löneökning 375 tkr och bland annat volymökningar 2 475 tkr, enligt 
budgetförslaget för år 2017. Justeringar kan uppstå under höstens 
budgetarbete, t ex för internhyra, vilket gör att beloppet kan ändras. 
Kostenheten har en föreslagen investeringsbudget för inventarier på 445 tkr 
för år 2017, vilken också föreslås föras över.  De exakta budgetbeloppen 
kommer att redovisas i höstens återrapportering av budget 2017. 

Uppföljning 
Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse  
__________ 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens tekniska avdelning 
Barn- och utbildningsnämnden 
Ekonomichef 
Kommundirektör  

 



KLG S+BÅP

Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan

2015 2016 2017 2017 2018 2019

Skattefinansierade verksamheter

Kommunfullmäktige -988 -1 436 -1 196 -1 196 -1 196 -1 196

Stöd till politiska partier -924 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Valnämnd 0 -7 -7 -7 -7 -7

Revision -698 -1 117 -1 151 -1 151 -1 151 -1 151

Kommunstyrelse -171 241 -172 979 -181 063 -175 113 -175 113 -175 113

Ofördelat - kostnadsansvar 0 0 -2 000 0 0 0

Driftbidrag räddningstjänsten -18 050 -19 075 -19 647 -19 900 -19 900 -19 900

Anslag för resultatreglering 0 0 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

Löneökning 0 0 -1 638 -1 638 -17 138 -36 338

Gemensamma projekt -2 500 -1 000 -1 000 -1 000

Prisförändringar 0 0 0 0 0 0

Överförmyndarnämnd -1 366 -1 628 -1 828 -1 828 -1 828 -1 828

Bygg och miljönämnd -13 695 -19 409 -21 137 -20 237 -20 237 -20 237

Barn och utbildning -470 871 -496 554 -514 289 -517 739 -517 739 -517 739

Socialnämnd -58 569 -58 539 -59 428 -59 428 -59 428 -59 428

Vård och omsorg -196 148 -214 305 -233 512 -237 112 -237 112 -237 112

Utrymme 0 0 0 0 -19 800 -31 800

Summa verksamheter -932 550 -986 049 -1 042 396 -1 039 349 -1 074 649 -1 105 849

Taxefinansierade verksamheter -658 0 0 0 0 0

Internränta 29 860 30 230 25 730 25 730 25 730 25 730
Kalkylerad pension o upplupna 
lönekostnader -15 926 -11 483 -15 500 -15 500 -19 516 -23 532

Återbetalning sjukförsäkringsavgift 6 192 0 0 0 0 0

Avskrivningar -7 706 -4 720 -2 825 -2 825 -2 300 -2 000

Tillkommange kapitaltjänst 0 0 0 0 -8 700 -15 600

Exploateringsverksamhet -127 0 0 0 0 0

Verksamhetens nettokostnad -920 915 -972 022 -1 034 991 -1 031 944 -1 079 435 -1 121 251
Uppdaterat 20160428

Skatteintäkter 947 587 996 005 1 048 523 1 048 523 1 093 609 1 140 635

Statsbidrag och utjämning 29 354 27 528 21 264 21 264 17 347 12 773

Särskilda statsbidrag Vårprop. 8 300 8 300 8 300 8 300

Finansiella intäkter 11 698 3 000 2 500 2 500 2 500 2 500

Finansiella kostnader -18 823 -28 431 -27 679 -27 679 -29 227 -30 775

Resultat 48 901 26 080 17 917 20 964 13 094 12 182

Resultat som andel av skattenettot 5,0% 2,5% 1,7% 2,0% 1,2% 1,1%

Resultatkrav 2% av skattenetto 19 539 20 471 21 396 21 396 22 219 23 068

Finansiering

Avskrivningar 58 299 56 543 56 700 56 700 65 400 74 100

Resultat 48 901 26 080 17 917 20 964 13 094 12 182

Markförsäljning Logiistik Bålsta 0 0 0 0 0 0

Markförsäljning övrigt 0 3 553 46 831 60 479 45 663 35 038



Summa 107 200 86 176 121 448 138 143 124 157 121 320

Investeringar

Skattefinansierade -83 959 -109 777 -268 265 -179 665 -252 546 -250 010

Taxefinansierade -6 691 -60 142 -53 070 -53 070 -39 120 -25 800

Exploatering -15 364 -40 507 -10 498 -18 060 -9 650 -33 626

Citybanan -11 510 -11 210 -11 210 -11 210 0 0

Summa -117 524 -221 636 -343 043 -262 005 -301 316 -309 436

Amortering 0 0 0 0 0 0

Lånebehov -10 324 -135 460 -221 595 -123 862 -177 159 -188 116



Kommentarer till socialdemokraternas och Bålsta partiets förslag till budget 2017. 

 

Kommunstyrelsen         Tillsyn, skötsel och reparationer                    - 2 milj 

                                       Ökade hyreskostnader, externa lokaler          - 1,8 

                                        Tekniska utredningar                                     - 0,6 

                                        Personal kök Viby/Frösundavik                     - 1,0 klart 17/18 

                                        Bibliotekarie                                                    - 0,55 

                                                                                                                         Besparing=5,950 

Gemensamma projekt                                                                              - 1,5 milj 

Ofördelat kostnadsansvar                                                                         -2,0 

                                                                                                                          Besparing= 3,500 

Bygg o Miljö                   Kommunekolog                                               - 0,3 milj 

                                         Miljö o Hälsoskydd                                         - 0,6 milj 

                                                                                                                           Besparing= 0,9  

Barn o Utbildning           Minskade barngrupper/ Förskolan                    + 2 milj 

                                        Fortbildning Bsk                                                + 0,35 

                                        IT satsning                                                          + 1,0 

                                        Skyddskläder                                                       + 0,1 

                                                                                                                        Utökning=3,450 

Vård och Omsorg           Personaltäthet Äldreomsorg                                  + 3 milj 

                                        Ung omsorg                                                           + 0,3 

                                        Fixar Robban yngre pensionärer/funkhinder         + 0,3 

                                                                                                                         Utökning =3,600 
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1. Förbundsordning och ägardirektiv
Genomgång av förbundet uppdrag, kostnadsfördelning mm. 

2.    Förbundets ekonomiska historik
Redovisning av förbundets ekonomi sedan bildandet 2008.

3. Borgensåtagande
Medlemskommunerna har idag ett borgensåtagande på 10 milj. för förbundet. För framtida 
investeringar kan det utökas under förutsättning att lån och avskrivningar är finansierade i 
förbundets budget. Kommunerna tar inte ut borgensavgift från förbundet för 2017 och 
framåt.

4. Effektivisering och samverkan
Redovisning av förbundschefens uppdrag från ägarsamrådet i april 2015. Uppdraget har 
försvårats av brandmännens strejk och resultaten av denna under 2015. Dessutom har 
flyktingsituationen medfört att de planerade diskussionerna med kommunernas vård- och 
socialförvaltningar blivit uppskjutna.

Förbundet ska fortsätta hitta områden för samordningsvinster mellan förbund och 
kommunernas förvaltningar. Kommundirektörerna ansvarar för samordningen i 
kommunerna och säkerställer att denna process går framåt. 

5. Medlemsbidrag 2017
Förbundet har ett negativt eget kapital på -1,7 milj och står inför stora investeringar i både 
brandstationer och fordon. Höga personalomkostnader har orsakat underskott de senaste 3 
åren. För att på sikt kunna reglera det negativa egna kapitalet och finansiera investeringar är 
ambitionen att sätta medlemsbidraget till 58 milj. för 2017.
 
1 % av medlemsbidraget ska avsättas i eget kapital och direktionen får i uppdrag att 
genomföra nödvändiga effektiviseringsåtgärder.
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6. Resultat 2016
Förbundet förväntas göra ett positivt resultat på cirka 1 milj. 2016. Enköpings kommun har 
gett kompensation i medlemsbidraget 2016 för hyresökning i Veckholm och hyran för en ny 
lektionssal på övningsfältet. Lektionssalen byggs inte och Veckholm tas i drift först i oktober 
2016. Denna del av medlemsbidraget regleras efter de faktiska hyreskostnaderna i slutet av 
året.

Förbundets budget för 2017 redovisas nedan:
 

Helena Proos Carina Lund
Kommunalråd Enköping Kommunalråd Håbo

Budget 2017
Medlemsbidrag 2016 (ex hyreshöjning Enköping) 54 500 000
Uppräkning 4,4 % 2 400 000
Hyreskostnad Enköping (Veckholm) 1 100 000
Totalt medlemsbidrag 2017 58 000 000

Fördelning 2017
Håbo kommun 35 % 19 900 000
Enköpings kommun 65 % (samt Veckholm 1,1 milj.) 38 100 000
Totalt medlemsbidrag 2017 58 000 000



KLG Alliansen
Bokslut Budget Budget Budget Plan

2015 2016 2017 2017 2018
Skattefinansierade verksamheter
Kommunfullmäktige -988 -1 436 -1 196 -1 196 -1 196
Stöd till politiska partier -924 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Valnämnd 0 -7 -7 -7 -7
Revision -698 -1 117 -1 151 -1 151 -1 151
Kommunstyrelse 1) -171 241 -172 979 -181 063 -146 611 -146 611
Ofördelat - kostnadsansvar 2) 0 0 -2 000 0 0
Driftbidrag räddningstjänsten -18 050 -19 075 -19 647 -19 900 -19 900
Anslag för resultatreglering 3) 0 0 -2 000 -1 000 -1 000
Löneökning 4) 0 0 -1 638 -819 -17 138
Gemensamma projekt 5) -2 500 -1 250 -1 250
Prisförändringar 0 0 0 0 0
Överförmyndarnämnd -1 366 -1 628 -1 828 -1 828 -1 828
Bygg och miljönämnd 6) -13 695 -19 409 -21 137 -21 737 -21 137
Barn och utbildning 7) -470 871 -496 554 -514 289 -547 941 -547 941
Socialnämnd -58 569 -58 539 -59 428 -59 428 -59 428
Vård och omsorg 8) -196 148 -214 305 -233 512 -235 312 -235 312
Utrymme 0 0 0 0 -19 800

Summa verksamheter -932 550 -986 049 -1 042 396 -1 039 180 -1 074 699
Taxefinansierade verksamheter -658 0 0 0 0
Internränta 29 860 30 230 25 730 25 730 25 730
Kalkylerad pension o upplupna lönekostnader -15 926 -11 483 -15 500 -15 500 -19 516
Återbetalning sjukförsäkringsavgift 6 192 0 0 0 0
Avskrivningar -7 706 -4 720 -2 825 -2 825 -2 300
Tillkommange kapitaltjänst 0 0 0 0 -8 700
Exploateringsverksamhet -127 0 0 0 0
Verksamhetens nettokostnad -920 915 -972 022 -1 034 991 -1 031 775 -1 079 485
Uppdaterat 20160428
Skatteintäkter 947 587 996 005 1 048 523 1 048 523 1 093 609
Statsbidrag och utjämning 29 354 27 528 21 264 21 264 17 347
Särskilda statsbidrag Vårprop. 8 300 8 300 8 300
Finansiella intäkter 11 698 3 000 2 500 2 500 2 500
Finansiella kostnader -18 823 -28 431 -27 679 -27 679 -29 227

Resultat 48 901 26 080 17 917 21 133 13 044

Resultat som andel av skattenettot 5,0% 2,5% 1,7% 2,0% 1,2%

Resultatkrav 2% av skattenetto 19 539 20 471 21 396 21 396 22 219
OBS; Justering kostenheten mellan KS och BoU om ca 32,5 mkr i tabellen ovan



KLG Alliansen
Bokslut Budget Budget Budget Plan

2015 2016 2017 2017 2018
Finansiering
Avskrivningar 58 299 56 543 56 700 56 700 65 400
Resultat 48 901 26 080 17 917 21 133 13 044
Markförsäljning Logistik Bålsta 0 0 0 0 0
Markförsäljning och anslutningsinkomst 0 3 553 46 831 60 479 45 663

Summa 107 200 86 176 121 448 138 312 124 107

Investeringar
Skattefinansierade -83 959 -109 777 -268 265 -156 965 -270 346
Taxefinansierade -6 691 -60 142 -53 070 -53 070 -39 120
Exploateringsutgifter -15 364 -40 507 -10 498 -18 060 -9 650
Citybanan -11 510 -11 210 -11 210 -11 210 0

Summa -117 524 -221 636 -343 043 -239 305 -319 116

Amortering 0 0 0 0 0

Lånebehov -10 324 -135 460 -221 595 -100 993 -195 009



KOMMENTARER

Driftbudget

1) Kommunstyrelsen reducering med 2,0 mkr

* Utökning av anslaget för tillsyn och skötsel reduceras med 1,0 mkr 

för fastighetsenheten

* Behovet för kostverksamheten är utökning av anslaget totalt om 2,1 mkr.

Utökningen begränsas till 1,1 mkr.

2) Regeringen har aviserat att betalningsansvaret för långtidsfrånvaron

ska till 25 % bekostas av arbetsgivarna. Förvaltningen har påbörjat 

ett arbete för att minska korttidsfrånvaron. I likhet med det pågående arbetet med 

minskningen av korttidsfrånvaron skall även minskning ske på långtidsfrånvaron.

Anslaget reduceras med 2,0 mkr

3) I tjänstemanna förslaget har det avsatts 2,0 mkr för resultatreglering mellan

åren. Anslaget halveras till 1,0 mkr. Vid eventuella resultatregleringar mellan

åren tas överskjutande medlen från kommunens budgeterat resultat år 2017.

4) I tjänstemannaförslaget upptogs medlen för lönesatsningar för

svårrekryterade yrkesgrupper. Förslaget är att anslaget halveras och 

en utvärdering görs efter lönerevision 2017.

5) Anslaget för arbete med kommun gemensamma projekt halveras till ca 1,3 mkr. 

En utvärdering görs under 2017.

6) Bygg och miljönämnd får ytterligare medel om 600 tkr för att arbeta med smarta detaljplaner

Detta för att skapa en effektiv hantering i handläggning för främst plan- och bygglovshandläggare.

7) Barn- och utbildningsnämndens anslag utökas med 1,2 mkr för IT satsning

inom för- och grundskolan (1,1 mkr) och för inköp av ute-/skyddskläder

för förskole- och fritidspersonalen( 100 tkr)

8) Vård- och omsorgnämndens anslag utökas med 1,8 mkr. I tjänstemanna

förslaget har det föreslagits 3,0 mkr i besparing på omsorgspersonalen på

SÄBO. Nämnden tillförs 1,5 mkr för att minska reduceringen.

300 tkr tillförs för Ung omsorg enligt förvaltningens förslag.



Investeringsbudget

Anslaget för skattefinansierade investeringar reduceras med netto 66,0 mkr enligt följande;

Flyttade utgifter mellan åren

Reduceringar 2017 2018

Nytt LSS-boende -20 000

Nytt Särskilt boende -20000

Nytt särskilt boende

och förskola dalvägen -40000

Mini ishall -6 000

3) Ersättning för fotbollsplan, flyttas till 2018 -15000 -15000

13) Utbyggnad gatubelysning, halveras -2500

28) Underhåll utemiljö, skolor o förskolor, år 2018 -2800 -2800

42) Simhallen minskas -5000

Summa -111 300 -17800

Kommentarer till investeringsbudgeten, år 2017

3. Ersättning för fotbollsplan Björkvallen: En ersättningsplan kan komma att lösas i samband med en

kommande etablering. För att den processen ska hinna landas ordentligt föreslås att investeringen skjuts till 2018. 

Under tiden rustas befintlig konstgräsplan vilken då kan fungera som matcharena.

13. Utbyggnad gatubelysning Kalmarleden: Den i budgetförslaget angivna summan om 5 mkr för 2017 

gäller ny belysning för såväl gång- och cykelväg som för ordinarie vägbana. Förvaltningen föreslår att belysning

 i detta läge endast byggs för gång- och cykelvägen varför summan halveras till 2,5 mkr.

28. Underhåll utemiljö skolor och förskolor: Den mycket behövda utökningen av medel för underhåll 

av utemiljöerna skjuts till 2018. Konsekvensen blir att den planerade successiva standardhöjningen anstår 

ytterligare ett år och att ambitionen blir att upprätthålla status quo under 2017.

42. Simhallen har nått sin tekniska livslängd och kommer att behöva ersättas om ca 5 år enligt en kommande 

konsultrapport. Ambitionen blir då att de närmaste åren hålla liv i anläggningen snarare än renovera den. 

Av den anledningen sänks budgetförslaget från 11 mkr till 6 mkr. Medlen ska användas för att åtgärda akuta fel.

Uppdrag till förvaltningen

Förvaltningen får i uppdrag att utreda följande;

1) Lokaleffektivisering - kommunhuset

2) Utreda möjligheter till ytterligare planläggning av kommunens mark för exploateringsändamål

3) Koncernsamordning av kommunens fastigheter.
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Reviderad skatteprognos från Sveriges kommuner och landsting, daterad 2016-04-28 
Den aktuella prognosen daterad 2016-04-28 innebär en kraftig nedrevidering jämfört med den pro-
gnos Sveriges kommuner och landsting (SKL) publicerade i februari. Det beror till övervägande del 
på att SKL nu förutser betydligt svagare utveckling av arbetade timmar. Det beror även på att BNP-
tillväxten innevarande år ser ut att bli lägre än vad SKL räknade med i februari och att SKL nu utgår 
från att arbetsmarknaden når balans år 2019 på en lägre sysselsättningsnivå än i förra prognosen. 
 
För kommunen innebär detta att de ekonomiska förutsättningarna för åren 2017-2019 blir betydligt 
sämre än det underlag som ledningsgruppen utarbetade för politiskt beredning. 
 
Nedan redovisas skillnaderna mellan prognoser i budgetunderlaget baserade på skatteunderlagspro-
gnosen i februari jämför med den nya prognosen den 28 april 2016. 
 
 
Som framgår av tabellen försämras de ekonomiska förutsättningar för år 2017 med 10,0 mkr. För 
åren 2018-2019 blir försämringen 18,8 mkr respektive 20,3 mkr. 
 

 Prognos 
2016-02-26   Prognos 

2016-04-26   

 Prognos 
2017 

Prognos 
2018 

Prognos 
2019 

Prognos 
2017 

Prognos 
2018 

Prognos 
2019 

Skatteinkomster 1 057 516 1 112 507 1 161 457 1 048 523 1 093 609 1 140 635 

Inkomstutjämning 54 838 57 694 60 257 54 397 56 743 59 162 

Kostnadsutjämning -20 649 -21 075 -21 548 -19 745 -20 053 -20 384 

Regleringsavgift -6 256 -12 798 -18 960 -5 088 -10 339 -16 241 

LSS-utjämning -42 679 -43 559 -44 537 -45 264 -45 968 -46 728 

Fastighetsavgift 36 999 36 999 36 999 36 964 36 964 36 964 

Summa 1 079 769 1 129 767 1 173 669 1 069 787 1 110 956 1 153 408 

       

Skillnad    -9 982 -18 811 -20 261 
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I tabellen nedan redovisas förslag som kommunens ledningsgrupp utarbetat för år 2017 jämfört med 
de förändrade ekonomiska förutsättningar som den nya skatteprognosen innebär. Samt plan för år 
2018-2019 som visar tillgängligt utrymme för dessa år enligt de nya förutsättningarna. 

Driftredovisning Budget 
2016 

Förslag 
KLG 2017 

Reviderad 
skatte-

prognos år 
2017 

Reviderad 
skatte-

prognos 
Plan 2018 

Reviderad 
skatte-

prognos 
Plan 2019 

Kommunfullmäktige -1 436 -1 196 -1 196 -1 196 -1 196 

Stöd till politiska partier -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Valnämnd -7 -7 -7 -7 -7 

Revision -1 117 -1 151 -1 151 -1 151 -1 151 

Kommunstyrelse -172 979 -181 063 -181 063 -181 063 -181 063 

Driftbidrag räddningstjänsten -19 075 -19 647 -19 647 -19 647 -19 647 

Anslag för resultatreglering mellan åren 0 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

Lönekostnadsökning 0 -1 638 -1 638 -17 138 -36 338 

Gemensamma projekt 0 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 

Överförmyndarnämnd -1 628 -1 828 -1 828 -1 828 -1 828 

Bygg- och miljönämnd -19 409 -21 137 -21 137 -21 137 -21 137 

Barn- och utbildningsnämnd -496 554 -514 289 -514 289 -514 289 -514 289 

Socialnämnd -58 539 -59 428 -59 428 -59 428 -59 428 

Vård- och omsorgsnämnd -214 305 -233 512 -233 512 -233 512 -233 512 

Utrymme  0 0 -19 800 -31 800 

Betalningsansvar långtidssjukfrånvaro  0 -2 000 -2 000 -2 000 

Summa verksamheter -986 049 -1 040 396 -1 042 396 -1 077 696 1 108 896 

      

Internränta 30 230 25 730 25 730 25 730 25 730 

Kalkylerad pension o uppl lönekostnader -11 483 -15 500 -15 500 -19 516 -23 532 

Avskrivningar gemensamt -4 720 -2 825 -2 825 -2 300 -2 000 

Tillkommande kapitalkostnader 0 0 0 -8 700 -15 600 

Exploateringsverksamhet 0 0 0 0 0 

Verksamhetens nettokostnad -972 022 -1 032 991 -1 034 991 
-1 082 482 -1 124 298 

      

Skatteintäkter 996 005 1 057 516 1 048 523 1 093 609 1 140 635 

Statsbidrag och utjämning 27 528 22 253 21 264 17 347 12 773 

Statsbidrag aviserad i Vårpropositionen 2016    8  300 8 300 8 300 

Finansiella intäkter 3 000 2 500 2 500 2 500 2 500 

Finansiella kostnader -28 431 -27 679 -27 679 -29 227 -30 775 

Resultat 26 080 21 599 17 917 10 047 9 135 

      

Resultat som andel av skattenettot 2,5 % 2,0 % 1,7 % 0,9 % 0,7 % 

Resultatkrav 2 % av skattenetto 20 471 21 592 21 592 22 558 23 096 
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I tabellen ovan har förändringarna markerats. Vad gäller betalningsansvaret för långtidssjukfrånva-
ron har en beräkning gjorts baserad på den långtidssjukfrånvaron som kommunen hade under år 
2015. Statsbidraget eller den satsning som regeringen aviserade i vårpropositionen är preliminärt 
och redovisas som en intäktsförstärkning i ekonomiplanen. Om medlen fördelas ut till verksamhet-
erna sämras resultatet ovan med motsvarande belopp. 
 
Eftersom de ekonomiska förutsättningarna har förändrats markant mot det som presenterades på 
budgetkonferensen påverkar detta även de efterföljande åren. Verksamheternas kostnadsökningar i 
tjänstemannaförslaget för år 2017 var betydande 5,5 procent mellan åren 2016-2017 jämfört med 
den budgeterad kostnadsökning kommunen haft mellan åren 2015-2016 på 3,5 procent.  

Den slutsats som Sveriges kommuner och landsting drar i den ekonomirapport som presenterades av 
förbudet för kommunsektorn är; 

” för att klara ett resultat på en procent fram till 2019 skulle kommunalskatten behöva höjas jämfört 
med idag med närmare två kronor. Den bedömning som presenteras idag visar att skatteunderlaget 
växer snabbt under 2016 och 2017 men långsammare därefter. Kostnaden för demografin ökar 
snabbare än skatteunderlaget 2018 och 2019.” 

För att undvika skattehöjningar för att finansiera de utmaningar som kommunen står inför ex.vis 
äldreomsorgen och befolkningsökningar bör kommunens resultat för år 2017 uppgå till minst 2 pro-
cent av skattenettot. Detta innebär att kostnadshöjningar för år 2017 måste begränsas i den fortsatta 
budgetprocessen. Ett arbete måste även påbörjas för att hantera ekonomin och begränsa kostnadsök-
ningarna för åren 2018-2019. 
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Budgetunderlag för år 2017 – plan 2018-2019 
Driftbudget 
Verksamhetsanalysen utgör tillsammans med de ekonomiska förutsättningarna underlaget för 
förslag till budget och mål år 2017 och plan för år 2018-2019. 

Verksamhetsanalysen ska redogöra för de förändringar verksamheten står inför de kommande 
åren och grundas på en omvärldsanalys. Förändringar i verksamheten som planeras för eller till 
följd av kvalitetsförbättringar, befolkningsförändringar, ändrade lagar och förordningar mm ska 
beskrivas i verksamhetsanalysen. Verksamheten ska utvecklas i den riktning 
kommunfullmäktiges mål visar. 

De ekonomiska ramarna för år 2017 bygger på nämndernas budget för år 2016. 
Ledningsgruppen har utifrån de av förvaltningarna redovisade behoven för år 2017, lagt förslag 
till budgetramar för styrelser och nämnder. 

Investeringsbudget 
Investeringsbudget 2017 har inte prioriterats av kommunledningsgruppen utan lämnas till 
politiskt beredning. Plan för år 2018-2019 ska endast ses som uppskattning av 
investeringsbehovet och kommer att omarbetas inför nästa budgetår. 

Den fortsatta budgetprocessen 
För att frigöra mer tid för att arbeta fram politiska budgetförslag tidigareläggs tjänstemännens 
del av processen för framtagande av Budget 2017 jämfört med tidigare år.  

Den 19 april hålls en budgetkonferens där kommundirektörens förslag till budget för drift och 
investeringar presenteras. Politiker, förvaltningschefer, ekonomer och utvecklingsledare deltar 
på konferensen. 

Utifrån kommundirektörens budgetförslag har de politiska partierna att lägga fram sina 
budgetförslag till kommunstyrelsens sammanträde den 23 maj. Budget för år 2017 fastställs på 
fullmäktigesammanträdet den 13 juni.  

 

2016-04-04 

 
 
 
Per Nordenstam 
Kommundirektör 
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1 Verksamhetsanalys år 2017-2019 

Inledning 

Verksamhetsanalysen utgör tillsammans med de ekonomiska förutsättningarna underlaget för 
förslag till budget och mål år 2017 och plan för år 2018-2019. 

Verksamhetsanalysen ska redogöra för de förändringar verksamheten står inför de kommande 
åren och grundas på en omvärldsanalys. Förändringar i verksamheten som planeras för eller till 
följd av kvalitetsförbättringar, befolkningsförändringar, ändrade lagar och förordningar mm ska 
beskrivas i verksamhetsanalysen. Verksamheten ska utvecklas i den riktning 
kommunfullmäktiges mål visar. 

I de fall förändringar påverkar ekonomin måste alla möjligheter att omfördela inom den egna 
verksamheten övervägas innan ökad budget föreslås. Kommunens ekonomi är begränsad. 

Kommunen ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
I förarbeten till god ekonomisk hushållning diskuteras ett riktmärke om minst 2 procent i 
överskott av skatteintäkter plus utjämning, vilket innebär ca 22,0 mkr för år 2017. För Håbo 
kommun skulle ett resultat om 3-4 procent vara önskvärt. Detta med anledningen av de 
omfattande investeringsbehoven och kostnadsökningar inom äldreomsorgen som kommunen 
står inför de kommande åren. Detta skulle innebära ett överskott om ca 30-40 mkr årligen. 
Dessutom behövs det positiva resultatet för värdesäkring av kommunens resultat, osäkra 
planeringsförutsättningar samt oförutsedda händelser. 

Som underlag och stöd för verksamhetsanalysen har följande planeringsunderlag tagits fram för 
att skapa ett gemensamt utgångsläge. 

2 Planeringsunderlag 

Tidplan för budget och mål 2017 samt plan 2018-2019 
Tidplanen visar att slutdatum för tjänstemannaförslaget har tidigarelagts, vilket ger längre 
tidsperiod för politisk behandling innan beslut.  

Datum Aktivitet Berörd 
27 jan Anvisningar för verksamhetsanalys inkl analys- och 

planeringsförutsättningar. Kommundirektör 
3 feb Distr av anvisningar för verksamhetsanalys till samtliga 

chefer Kommundirektör 
8 feb Beslut om tidplan för mål- och budgetprocessen KS 

29 feb Avdelningar och enheters verksamhetsanalys klar Budgetansvariga 
3 mars Skatteprognos från SKL 

 
7 mars Förvaltningarnas verksamhetsanalys klar Förvaltningschef 

14-15 mars Ledningsgruppen arbetar med förvaltningarnas 
verksamhetsanalyser Ledningsgrupp 

21 mars Befolkningsprognos klar – ev justeringar i 
verksamhetsanalyser och budgetförslag Plan- och 

utvecklingsavdelningen 
31 mars Kommundirektörens budgetförslag klart och 

distribueras till samtliga politiker Kommundirektör 
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Datum Aktivitet Berörd 
1-30 april Politiskt budgetarbete, tjänstemän finns till förfogande Politiker 

6 april Gruppledarmöte för översiktlig genomgång av 
budgetförslag 

Gruppledare och 
kommunledningsgrupp 

15 april Regeringens vårproposition – ev justeringar i 
verksamhetsanalyser och budgetförslag  

19 april Nämndernas delårsuppföljning klar 
 

19 april Budgetkonferens – Kommundirektörens budgetförslag 
presenteras och diskuteras.  

 Samtliga politiker, 
kommunledningsgrupp 

28 april Skatteprognos från SKL – ev justeringar i 
verksamhetsanalyser och budgetförslag  

10 maj Information till fackliga representanter 
KSAU - Håboalliansens förslag till budget 2017 och plan 
för 2018-2019 läggs på bordet 

Kommundirektör 
KSAU 

13 maj Sista dag för nämnder att lämna protokoll med beslut 
om nämndsmål för 2017 till KS Respektive nämnd 

23 maj 
Håboalliansens förslag till budget 2017 och plan för 
2018-2019 för drift och investeringar med KF-mål och 
nämndsmål, skattesats och budgetstyrprinciper samt 
övriga politiska budgetförslag presenteras. Samtliga 
handlingar digitalt till KS-kansli senast 13 maj för 
distribution. 

KS 

13 juni 
Beslut om budget 2017 och plan 2018-2019 för drift och 
investeringar med nämndsmål, skattesats och 
budgetstyrprinciper KF 

15 aug Skatteprognos från SKL   

20 sept Regeringens budgetproposition   

 sep-okt Förvaltningarna arbetar med detaljbudget 
Förvaltningschef, 
budgetansvarig 

6 okt Skatteprognos från SKL   

24 okt Nämnders och bolags budget och mål klara i Stratsys Nämnder och bolag 

8 nov Återrapport om budget  2017 och plan 2018-2019 KS Au 

21 nov Återrapport om budget  2017 och plan 2018-2019 KS 

12 dec Återrapport om budget  2017 och plan 2018-2019 KF 
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Vision och mål för kommunen 
I visionen Vårt Håbo 2030 kan man läsa: 

”Året är 2030 och Håbo kommun i hjärtat av Mälardalen är en plats för hela livet. Det bor 25 
000 invånare i vår växande kommun och vi har hög kvalitet i alla våra verksamheter. Här lever 
och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss. Vi ligger i en 
av Sveriges viktigaste tillväxtregioner med Stockholm runt knuten och vi bygger tillsammans 
vidare på det goda och hållbara samhället. Håbo år 2030 är en kommun för framtiden.” 

Visionen har fyra huvudområden och där framgår det att: 

 Vi ska vara Hållbara Håbo och sträva mot jämlikhet och delaktighet. Vi tar 
vårt långsiktiga ansvar för natur och klimat och är energieffektiva och fossilbränslefria. 

 Bålsta ska vara en levande småstad med en intressant mix av 
människor, aktiviteter och service. Bålsta är en bra kombination av den täta stadens puls 
och småstadens stillhet. 

 Håbo kommun ska vara den naturnära Mälarkommunen genom att tillgängliggöra natur 
och vattenmiljöer för boende och besökare. Samtidigt har vi ett stort ansvar att förvalta 
och bevara. 

 Håbo kommun ska vara en aktiv part i Mälardalen genom att utnyttja sitt strategiska 
läge i regionen. Vi ska vara en attraktiv marknad för varor, tjänster, arbetsplatser, 
kompetens och kultur. 

 
För perioden 2016-2018 har fyra målområden med tillhörande strategier på 
kommunfullmäktiges nivå prioriterats. Dessa är tillika kommunens mål för god ekonomisk 
hushållning. 

Håbo kommun ska under perioden bli: 

 Attraktiva 

 Kvalitativa och effektiva 

 Hållbara 

 en kommun med sund ekonomi 

Med utgångspunkt ifrån kommunfullmäktiges mål har varje nämnd och styrelse i uppdrag att 
årligen arbeta fram egna måldokument. Dessa ska innehålla nämndens/styrelsens egna 
prioriterade mål och åtgärder för att bidra till att nå kommunfullmäktiges prioriterade 
målområden och strategier. Utvärdering av kommunfullmäktiges mål, som tillika är mål för god 
ekonomisk hushållning, sker genom utvärdering av nämndernas mål enligt plan för uppföljning 
som årligen fastställs av kommunstyrelsen. 

Nedan följer en beskrivning av respektive målområde med tillhörande motivering och strategier. 

Attraktiva Håbo 
Håbo kommun är en unik och attraktiv plats i Mälardalen med goda förutsättningar för tillväxt. 
Bra kommunal service och insatser i samverkan med andra aktörer stärker känslan av Håbo 
kommun som en bra plats för boende, arbete och besök. 

För att bli attraktiva Håbo ska vi 

 Skapa förutsättningar för fler bostäder och ett varierat näringsliv. 

 Stimulera möjligheter till meningsfull fritid för alla. 
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 Öka samarbetet med olika aktörer för förbättrad infrastruktur och kollektivtrafik. 

 Förbättra tillgängligheten till mötesplatser och upplevelser. 

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

För att bli kvalitativa och effektiva Håbo ska vi 

 Utveckla vår medborgardialog för ökad delaktighet och kunskap om kommunens 
verksamheter. 

 Tillvarata och uppmuntra medarbetarnas kompetens och engagemang. 

 Följa upp alla verksamheter med kvalitets- och effektivitetsmått och förtydliga arbetet 
med ständiga förbättringar. 

 Förbättra våra resultat genom att jämföra oss med andra kommuner och verksamheter 
för att identifiera förbättringsområden.  

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

För att bli hållbara Håbo ska vi 

 Minska de egna verksamheternas miljö- och klimatpåverkan. 

 Skapa förutsättningar för att invånare och näringsliv aktivt ska kunna bidra till att 
minska kommunens miljö- och klimatpåverkan. 

 Värna kommunens grönområden och biologiska mångfald. 

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

Kommunens resultat ska över perioden uppgå till minst två procent av skattenettot. 

Kommunens investeringar, exklusive exploateringsrelaterade kostnader, ska vara 
egenfinansierade. 

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

Exploateringsverksamheten skall totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till kommunen. 

Omvärldsanalys 
Bakgrund  
Håbo kommun står som alla kommuner inför stora förändringar. Omvärldsanalys handlar dels 
om att förstå på djupet vad som pågår i omvärlden och vad det kan innebära på lång sikt och 
dels handlar det om att omvandla denna insikt i strategisk förändring. Omvärldsanalys bygger 
på att identifiera och tolka prioriterade krafter i omvärlden som påverkar en organisations eller 
frågeställnings arena och den egna organisationen eller frågeställningen. Omvärldsanalysen 
anger därmed vad man bör förbereda sig på och vad man bör göra. När väl krafterna i 
omvärlden är identifierade och analyserade kan man bestämma sig för vad man själv ska göra. 
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Syfte och mål med kommunens arbete med omvärldsanalys  
Kommunens koncernledningsgrupp har påbörjat arbetet med en omvärldsanalys och 
sammanfattat de trender och förändringar som bedöms ha störst betydelse för kommunen. På 
sikt ska omvärldsanalysen ge ett helhetsperspektiv på, och en långsiktighet i, hur omvärldens 
trender påverkar kommunens möjlighet att nå sin vision, Vårt Håbo 2030, och att förverkliga de 
mål som formulerats för kommunens framtida utveckling. Omvärldsanalysen ska ge förståelse 
och skapa handlingsberedskap i den kommunala organisationen och fungera som underlag för 
strategiska frågor och verksamhetsanalyser. 
 

 I denna första omvärldsanalys har arbetet fokuserat på fem övergripande trender, som 
alla har en påverkan, på kort eller lång sikt, på Håbo kommun:  

 globalisering,  

 urbanisering,  

 demografiska förändringar,  

 ökad individualisering,  

 teknikutveckling.  

 

Globalisering  
Enligt Nationalencyklopedin definieras globalisering som en ”förändringsprocess varigenom 
stater och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden.” 
Globaliseringen drivs både av politiska beslut, som är menade att integrera marknader, och 
tekniska framsteg.  
 
Att den internationella ekonomiska integrationen har tilltagit kan ses på antalet 
företagsetableringar på andra marknader än den inhemska. Gällande migrationen av människor 
till och från Sverige visar statistiken att både antalet in- och utvandringar har ökat under 2000-
talet. Just nu och många år framöver har världen, Europa, Sverige och Håbo stora utmaningar i 
att hantera migrationsfrågorna och Håbo kommun måste förbereda sig på att ta emot ett större 
antal flyktingar än tidigare. För en framgångsrik integration krävs initialt en bred beredskap i de 
kommunala verksamheterna men även uthållighet. 
 
Globalisering leder till en lång rad konsekvenser som får direkt effekt i lokalsamhället 
exempelvis ökad rörlighet över landsgränser för information, kapital, varor, tjänster och 
människor. Avstånd saknar allt oftare betydelse. Den ökade integrationen mellan länder innebär 
lättare tillträde till nya marknader men också ökad konkurrens. För att kunna möta framtida 
utmaningar blir det angeläget att skapa förutsättningar som kan bidra till att stärka den svenska 
konkurrenskraften. En annan konsekvens av globaliseringen är en ökad kulturell 
homogenisering, där global migration bara är en av flera delförklaringar. Engelskan har blivit 
det ledande världsspråket, samma varor finns att köpa över hela världen och alla har i princip 
möjlighet att äta på samma snabbmatskedja. Homogeniseringen sker på global nivå, men på 
lokal nivå skapas mångfald. Detta påvisar den komplexitet, till och med motsägelsefullhet, som 
globaliseringen medför.   
 
Urbanisering  
Världen står inför den största urbaniseringsvågen i mänsklighetens historia. Andelen människor 
bosatta i städer är för första gången i historien större än andelen landsbygdsbor och denna 
urbaniseringstrend gäller även oss i Mälardalen. Stockholms län växer med två busslass varje 
dag och med ett Enköpings kommun varje år. 
 
Drivkrafterna bakom att världen urbaniseras blir alltmer tydliga. Täta stadsstrukturer med 
många olika funktioner samlade på en begränsad geografisk yta skapar många olika fördelar. 
Bland annat skapas underlag för transportsystemen och en specialiserad arbetsmarknad.  
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Människor söker sig in till städerna för här finns ett stort utbud av arbetstillfällen, bostäder, 
kommunikationer och kommers. Detta skapar en stor variation och ökar attraktivitet för många. 
 
Urbaniseringen innebär att de större orterna i Sverige, storstadsregionerna, universitetsstäderna 
och regioncentra fortsätter att växa på bekostnad av mindre orter och glesbefolkade områden. 
Storstockholm och omkringliggande orter fortsätter att växa stark och Stockholms 
dragningskraft påverkar kranskommuner som Håbo med positiv befolkningsförändring. Håbo 
kommun drar med andra ord fördelar av den geografiska och strategiska positionen mitt i 
Mälardalen i anslutning till nationell 
transportinfrastruktur. 
 
Samtidigt är de växande storstadsområdena och tillväxtregionerna i stort behov av specifika 
tillväxtfaktorer för att kunna fortsätta växa. Exempelvis behövs en väl dimensionerad och 
fungerande infrastruktur samt nya bostäder och arbetsplatser. Därutöver finns en nödvändighet i 
att växa hållbart för att förbli attraktiv. Möjligheten att leva hållbart värderas högt av en 
inflyttande befolkning som vill kunna åka kollektivt, källsortera och bo energieffektivt. 
 
Mälardalsregionen växer men kommunerna i regionen agerar på en konkurrensutsatt marknad 
där nya boende har mycket att välja på. Att vara attraktiv handlar på så sätt om att skapa 
konkurrensfördelar gentemot närliggande kommuner men minst lika mycket om att hitta sin 
specialitet och nisch och kunna bygga ett trovärdigt och intressant varumärke. 
Befolkningstillväxten tycks komma automatiskt i Mälar- och Stockholmsregionen men en 
förståelse för dess drivkrafter och konsekvenser är viktiga för den kommande utvecklingen. 
 
Demografiska förändringar  
Att andelen äldre (65+ år) ökar i Sverige är en av de största trenderna gällande demografin. 
Håbo kommun utgör inget undantag. Andelen 30- till 79-åringar är ungefär den samma i Håbo 
kommun som i Uppsala län såväl som riket. Andelen personer över 80 år är betydligt lägre i 
Håbo kommun jämfört med övriga länet och riket. Antalet personer över 80 år har dock ökat i 
en snabbare takt i Håbo kommun jämfört med Uppsala län samt riket. Under 2000-talet har 
antalet personer över 80 år mer än dubblerats i kommunen och ökningen spås fortsätta under 
kommande år. Fler äldre medför ökad press på såväl vård och omsorg som de sociala 
försäkringssystemen. En förlängd livslängd för också med sig utmaningar kring 
välfärdssystemens finansiering.  
 
En annan demografisk trend är att andelen i förvärvsarbetande ålder (20–64 år) av den totala 
befolkningen minskar i både Sverige och Håbo. Det leder till att allt färre ska försörja allt fler. 
Personer i tidig förvärvsaktiv ålder (20–39 år) utgör den största åldersgruppen bland utflyttarna 
från kommunen, vilket kan kopplas till utbildnings- och arbetsmarknadsutbud. Samtidigt kan 
det konstateras att Håbo har en stark trend med ett positivt födelseöverskott, antalet födda 
överstiger antalet döda. Detta i sin tur föryngrar befolkningen i kommunen. Även invandringen 
till kommunen föryngrar befolkningen.  
Ett ökat antal äldre leder till en förändrad kravbild på den kommunala vården och omsorgen 
avseende exempelvis kompetens och utbud av bland annat funktionella bostäder inom 
kommunen. Det pågår också en teknisk utveckling som kan komma att påverka den framtida 
utformningen av olika stöd- och vårdformer.  
 
Att inrikes inflyttningsöverskott är negativt leder till ett ökat behov av att se över kommunala 
driftskostnader, eftersom dessa inte nödvändigtvis behöver minska i takt med utflyttningen. För 
att främja en positiv befolkningsutveckling behövs satsningar på bostäder och goda 
kommunikationsmöjligheter. Behovet borde också öka av att arbeta aktivt med att attrahera 
människor att stanna kvar.  
 
Ökad individualisering  
En trend i vårt moderna samhälle är ett större utrymme för individuell handlingsfrihet, och en 
ökad makt för individen på bekostnad av kollektivet. I dag är vår individuella identitet mer än 
tidigare en följd av våra enskilda val än av kollektiva förväntningar, vilket är en utveckling som 
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pågått i hela västvärlden under en längre tid. Trenden tar sig uttryck genom att medborgare 
ställer högre krav på inflytande över varor och tjänster och har en högre förväntan på valfrihet 
även inom offentligt finansierade tjänster inom vård, skola och omsorg. Medborgare är mer och 
mer insatta och pålästa och använder i större utsträckning sina möjligheter till överprövning. 
Generellt i samhället finns ett större fokus på livskvalitetsfrågor och ett intresse av att 
”förverkliga sig själv”. Bakomliggande faktorer är samhällsutvecklingen i sig med en övergång 
från kollektiva normer och strukturer till allt högre grad av individualisering. Något som driver 
på trenden är exempelvis lättillgänglig information och möjlighet till snabb opinionsbildning 
genom sociala medier. Uppluckring av patriarkala strukturer bidrar också till att kvinnor skaffar 
sig mer och mer inflytande och makt vilket förstärker trenden. En ökad levnadsstandard är 
också en grundförutsättning för trenden.  
 
Områden där konsekvenserna blir tydliga skulle kunna kategoriseras in i områdena anpassning 
och valfrihet. En ökad individualisering kräver en hög grad av anpassning av kommunens 
verksamheter till medborgares förväntningar. Detta i sin tur kräver en lyhördhet för vad som 
förväntas och därmed en förmåga att fånga upp dessa förväntningar. Möjlighet till dialog mellan 
medborgare och verksamhet blir därmed en viktig del i det arbetet. Samtidigt har möjligheten 
till anpassning sina gränser, både utifrån det kommunala uppdraget samt av kostnadsmässiga 
skäl. En högre kravbild och större förväntningar riskerar driva upp kostnaderna för tjänsternas 
utförande samt ökat behov av att kommunicera med medborgare på andra tider än kontorstid. 
En utvecklad dialog mellan medborgare och politik samt verksamhet i kombination med krav på 
transparens gör att det kommer behöva utvecklas såväl system som forum för denna dialog.  
 
Teknikutveckling  
I alla tider har det varit viktigt för människan att göra tekniska landvinningar. Tidigare klarade 
människan att följa utvecklingen genom stegvisa förändringar men livscykeln för tekniska 
lösningar och nya produkter blir allt kortare. Förändringstakten i samhället ökar och allt pekar 
på att det i framtiden kommer ske kraftfulla förändringar som kan vara svåra att förutse. De 
närmaste decennierna kommer områden som informations- och kommunikationsteknik, 
nanoteknik, robotteknik, bioteknik samt materialteknik skapa innovationer som får enorm 
påverkan såväl globalt som på individnivå. Arbetsmarknaden står inför en dramatisk 
omvälvning då dator- och robotsystem kommer ersätta många jobb som bara människor tidigare 
kunnat utföra. Forskare har beräknat att hälften av dagens arbeten kommer ersättas inom en 
tjugoårsperiod. När verkligheten förändras och nya utmaningarna framträder gäller det att skapa 
förutsättningar och drivkrafter samt uppmuntra människor till skapande och innovation. 
Förändringstakten ställer krav på kommunens förmåga att omorganisera och att rekrytera för att 
möta framtidens utmaningar.  
Tekniken blir en allt större och viktigare del i människors vardag och kommunikationen sker 
idag till stor del digitalt via mobiltelefon, plattor och datorer. Följden av denna förändrade 
kommunikation kan bli ökat behov av användarkompetens och ökat behov av support. 
Möjligheten att kommunicera är oberoende av vilken plats du befinner dig på, att mötas digitalt 
blir en naturlig del av kommunikationen. I sociala medier skapas nätverk som förväntar sig 
dialog med kommunen. Omvälvningen av kommunikation har lett till en explosion av att skapa 
och sprida information. Att dela, dela med sig och delta. Den demokratiska processen påverkas 
genom ökad transparens och möjlighet till ny interaktion. Behovet av och kravet på digital 
service och tillgänglighet växer. Teknikutvecklingen ändrar vardagen för människan och 
förändrar spelreglerna i samhället.  
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Befolkningsprognos Håbo kommun 2016-2030 
Den positiva befolkningstillväxten förväntas fortsätta i Håbo kommun. Givet nuvarande 
mönster i flyttningar och födelsenetto beräknas kommunen öka med cirka 140 personer per år 
fram till år 2020. År 2030 förväntas befolkningen uppgå till 22 100 personer, vilket är en ökning 
med 9,1 procent jämfört med dagens befolkningsmängd. Lite drygt hälften av ökningen 
förväntas bero på ett positivt födelsenetto medan resterande del kan förklaras av ett positivt 
flyttnetto. 

Totalt sett förväntas befolkningsmängden att öka stadigt under prognosperioden, men om 
prognosen bryts ned i olika åldersgrupper varierar utvecklingen. Detta medför en förändrad 
åldersstruktur under prognosperioden. 

Inom de närmsta åren förväntas de största förändringarna ske bland äldre personer. Antalet 
personer 75 år och äldre förväntas öka stadigt under perioden. År 2019 kommer åldersgruppen 
att ha ökat med drygt 500 personer jämfört med 2015 enligt kommunens befolkningsprognos. 
Det är en ökning med cirka 44 procent och kan till stor del förklaras av de stora födelsekullarna 
under 1940-talet. Även inom åldersgruppen 19-24 år sker stora förändringar inom de närmsta 
åren. Gruppen förväntas minska med omkring 16 procent till år 2019. Minskningen beror delvis 
på att flyttbenägenheten är hög i den åldern och tidigare års utfall visar på en hög utflyttning 
inom den åldersgruppen 

Befolkningsprognosen sträcker sig fram till år 2030. I slutet av prognosen förväntas andelen 80 
år och äldre öka till 7,9 procent av den totala befolkningen, vilket kan jämföras med dagens 2,8 
procent. Även andelen 75-79åringar förväntas öka något, från 3,0 till 3,4 procent. I övriga 
åldersgrupper sker endast ringa förändringar i andel av den totala befolkningen. 

 
Befolkningsprognos 

Ålder 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2030 
0 212 214 217 220 223 226 232 
1-5 1 218 1 207 1 222 1 244 1 245 1 253 1 326 
6-9 1 180 1 123 1 093 1 032 1 032 1 026 1 122 
10-12 892 910 901 923 863 857 833 
13-15 838 884 891 905 923 915 817 
16-18 746 793 825 843 889 896 810 
19-24 1 419 1 335 1 265 1 229 1 190 1 182 1 360 
25-44 4 916 4 855 4 830 4 831 4 832 4 817 5 188 
45-64 5 249 5 389 5 522 5 593 5 714 5 850 5 736 
65-74 2 438 2 447 2 405 2 336 2 234 2 105 2 208 
75-79 600 652 749 860 934 1 021 752 
80-w 571 610 637 678 753 823 1 741 
Summa 20 279 20 418 20 557 20 695 20 834 20 971 22 125 

 
För-
ändring  139 139 138 139 137 1 154 

Tidshorisont 
Befolkningsprognosen sträcker sig från år 2016 till år 2030. Antagandena som prognosen 
baseras på utgår i huvudsak från de senaste årens befolkningsutveckling. Ju längre fram i tiden 
prognosen sträcker sig desto större osäkerheter finns kring antagandena. Befolkningsprognosen 
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är på den längre sikten en rak framskrivning av dagens förhållanden och ska betraktas med detta 
i åtanke.  

 
Bostadsproduktion 
Tabellen nedan visar förväntad möjlig bostadsproduktion i kommunen. Utläggen i tid beaktar en 
bedömd tidsåtgång för detaljplanerna att hanteras och vinna laga kraft. Ett flertal av projekten 
har en osäker tidplan, vilket ofta har att göra med att projektet ännu är i ett tidigt skede. Det gör 
också att det finns en osäkerhet i volymen bostäder. Utifrån denna sammanställning kan i vart 
fall slutsats dras att det är många nya bostäder som kommer att kunna möjliggöras. 
Planberedskapen blir god. Sedan kommer det att vara marknaden och dess efterfrågan som styr 
byggherrarnas tidplan för igångsättning. Kommunen har hittills haft som målsättning att lagom 
tillväxttakt är 150-200 nya bostäder per år. Under planperioden 2017-2018 planeras 674 
Bostäder, se tabellen nedan. 

Utifrån dessa antaganden har ett alternativ befolkningsprognos tagits fram nedan som tar hänsyn 
till planerad bostadsproduktion.  

Diagram: Befolkningsutveckling i kommunprognosen 2015 jämfört med alternativt scenario där 
tillväxttakten speglar kommunens tillväxtambitioner.   
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Bostadsproduktion, planerat färdigställande Upprättad 2016-02-02

Kommentar

BR HR SM BR HR SM BR HR SM BR HR SM BR HR SM

Bålsta C etapp 1 730 50 50 100 150 Magnolia  o Håbohus

Bålsta C, etapp 2 250 Osäker tidplan

Bålsta C, etapp 3 400 50 Osäker tidplan

Glastomten 110 110

Lyckebo 30 15 15

Frösundavik,SMÅA 86 44 22 20 4 etapper

Frösundavik, Wästbygg 35 20 15

Frösundavik Mellanby 5 5 Bostadsrättsradhus

Väppeby Äng, Boklok 159 40 40 40

Björkvallen, Boklok 110 20 Fotbollsplanen måste ersättas

Väppeby, Håbohus 92 92 Smålgh, 1  LSS + 1 LSS i senare skede

Tvåhusplanen 350 50 50

Skokloster, gropen 30 10 10 12

Skokloster Udde 310 30

Kalmarsand, norr 300 50

Kalmarsand, syd 140 70

Torresta, Gillöga 100 Planprogram ska tas fram först 

S:t Eriks 300 Osäker tidplan

Dalvägen, särsk boende 40 20 20 Etapp1 =pavilljonger 20 lgh , etapp 2 40 lg

Bovieran 48 48 Seniorboende

Lindegård, PEAB 50 25 25 Ev annan byggherre än PEAB

Viby äng E2 34 18 16

Krägga 4 2 2

Svarta Lutan 3 3

Styckebyggda 25 10 10 10 10 Inkl Gransätervägens 3 tomter

SUMMA 3716 0 0 25 0 110 54 78 35 52 146 157 42 453 220 52

FH/BR FH/HR SM Summa

2015 0 0 25 25

2016 0 110 54 164

2017 78 35 52 165

2018 146 157 42 345

2019 453 220 52 725

2019
Projektnamn

Totalt antal 

bostäder
2015 2016 2017 2018
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Alternativt scenario 
Som komplement till befolkningsprognosen, som anger befolkningsutvecklingen med 
utgångspunkt i nuvarande flyttmönster och demografi, har ett alternativt scenario med en högre 
befolkningstillväxt tagits fram. Den alternativa befolkningsprognosen är ett högscenario som 
ligger i linje med de tillväxtambitioner och planer på nybyggnation av bostäder som finns i 
kommunen. 

Alternativet ger en uppfattning om hur befolkningsstrukturen i kommunen skulle påverkas givet 
en tillväxttakt där Håbo kommun når 25 000 invånare år 2030. I alternativet har inflyttningen, 
och därmed även flyttningsnettot, justerats upp. Justeringen bygger på ett antagande att takten 
på bostadsbyggnationen i kommunen ökar och att därmed antalet inflyttare ökar. Ett ökat 
flyttningsnetto ger först och främst utslag i de flyttbenägna åldrarna, för att så småningom även 
ge utslag på antalet födda. 

Ålder 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2030 
0 212 219 226 233 241 248 289 
1-5 1 218 1 222 1 257 1 298 1 320 1 350 1 639 
6-9 1 180 1 130 1 107 1 054 1 064 1 069 1 343 
10-12 892 914 909 934 879 879 962 
13-15 838 888 899 917 939 934 917 
16-18 746 798 835 857 907 918 886 
19-24 1 419 1 363 1 315 1 296 1 270 1 270 1 497 
25-44 4 916 4 926 4 975 5 053 5 133 5 197 6 316 
45-64 5 249 5 417 5 578 5 679 5 829 5 995 6 281 
65-74 2 438 2 453 2 417 2 354 2 258 2 136 2 316 
75-79 600 653 751 864 939 1 028 781 
80-w 571 612 639 682 759 830 1 772 
Summa 20 279 20 594 20 908 21 223 21 538 21 853 25 000 
 

För-
ändring  315 314 315 315 315 3 147 
 

Kostnadsanalys 2014 
Den senaste officiella statistiken över kommunens kostnader avser år 2014. Där kan man 
jämföra kommunens faktiska kostnader för år 2014 med de kostnader kommunen normalt skulle 
ha utifrån sina strukturella förutsättningar och en genomsnittlig kostnadsnivå, vilket benämns 
standardkostnad. Standardkostnaden används i utjämningssystemet för ge kommunerna samma 
ekonomiska förutsättningar att bedriva obligatorisk verksamhet. 

För de största verksamheterna framgår det att Håbo kommuns kostnader var 34 mkr högre än 
standardkostnaden år 2014. Inom LSS och äldreomsorg är det cirka 18 mkr, inom individ- och 
familjeomsorgen är det cirka 10 mkr och inom barn- och utbildning cirka 6,5 mkr.  

I verksamhetsanalysen är det viktigt att analysera orsaken till de högre kostnaderna och 
överväga vilka möjligheter som finns att anpassa verksamheten mot standardkostnadsnivån. 

 



Budgetunderlag år 2017 och plan 2018-2019 15(89) 

1  

Ekonomiska förutsättningar för åren 2017-2019 
Skatteunderlagsprognosen har reviderats upp kraftigt av Sveriges kommuner och Landsting 
(SKL), framförallt 2017 och 2018 jämfört med den prognos SKL presenterade i december. Det 
förklaras till stor del av att SKL nu räknar med starkare sysselsättningstillväxt. Det stora 
osäkerheten i skatteunderlagsprognosen för 2017 och den svårbedömda kostnadsutvecklingen 
innevarande och kommande år leder till slutsatsen att kommunerna bör tänka i termer av en 
marginal för oförutsedda händelser i det pågående arbetet med budget för 2017. 

Svensk ekonomi mot högkonjunktur 

Enligt SKL växer den svenska ekonomin för närvarande i mycket snabb takt. I fjol beräknas 
BNP ha ökat med närmare 4 procent och i år förutses tillväxten bli lika hög. Snabbt växande 
investeringar och kraftigt ökad offentlig konsumtion är två faktorer som driver på de höga 
tillväxttalen. Inte minst kommunernas kostnader beräknas i år växa snabbt till följd av det stora 
flyktingmottagandet. Den starka tillväxten i den svenska ekonomin för med sig att 
sysselsättningen och skattunderlaget växer snabbt. I reala termer växer skatteunderlaget med 
närmare 3 procent i år vilket är den största ökningen på mycket länge. Samtidigt beräknas 
kommunsektorns kostnader öka med närmare det dubbla. 

I år bedöms exporten och hushållens konsumtionsutgifter växa i ungefär samma takt som under 
2015. Tillväxten i investeringarna antas mattas något, men uppvisar ändå fortsatt höga tal. Mest 
anmärkningsvärt för i år är den offentliga konsumtionens mycket starka tillväxt. Sammantaget 
beräknas ökningen i år uppgå till drygt 5 procent vilket är den starkaste tillväxten sedan år 1970. 
Särskilt stark beräknas ökningen bli i kommunerna. Den starka utvecklingen kan till betydande 
del återföras på det mycket omfattande flyktingmottagandet. 

Även fortsättningsvis beräknas utvecklingen av kommunal konsumtion bli stark med ökningstal 
kring 3 procent åren 2017–2019. Samtidigt ökar antalet invånare i landet med omkring 2 
procent årligen. De historiskt stora ökningstalen är en följd av en förutsedd mycket omfattande 
nettoinvandring. Tillväxten i svensk ekonomi beräknas bland annat av detta skäl bli stark också 
nästa år. Därefter beräknas ökningstakten för BNP mattas beroende på en försvagad utveckling 
av exporten, investeringarna och hushållens konsumtionsutgifter. 

Efter en måttlig skatteunderlagstillväxt år 2014 tilltog ökningstakten 2015, för att skjuta 
ytterligare fart 2016 och 2017. Det är främst två faktorer som förklarar varför det nu växer så 
mycket snabbare än under 2014. Dels medför utvecklingen på arbetsmarknaden större ökning av 
lönesumman och dels ger indexeringen av inkomstanknutna pensioner större ökning av 
pensionsinkomsterna. Men dessutom bidrar ett par ändringar i skattelagstiftningen. År 2014 höll 
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en höjning av grundavdragen för personer som fyllt 65 år tillbaka skatteunderlaget medan det 
fick en extra skjuts år 2015 av att avdragsrätten för pensionssparande då trappades ned. 

Efter 2017 avtar skatteunderlagstillväxten till följd av att arbetsmarknadsläget leder till svagare 
sysselsättningstillväxt och grundavdragen stiger långsammare när inflationen tilltar. 

Bedömning av skatteintäkter för åren 2017-2019 

För Håbo kommun innebär den nya skatteprognosen daterad 2016-02-26 att 
planeringsförutsättningar förändras till det bättre jämfört med SKLs prognos 2015-12-18. 

Totalt förbättras skatteintäkter och utjämning för år 2017 enligt den senaste prognosen från SKL 
med ca 13,0 mkr. För år 2018 ökar skatteintäkterna och utjämningen med ca 19,0 mkr jämfört 
med tidigare prognos och för år 2019 ökar intäkterna med 20,2 mkr, se tabellen nedan. 

 Prognos 
2015-12-18 

  Prognos 
2016-02-26 

  

 Prognos 
2017 

Prognos 
2018 

Prognos 
2019 

Prognos 
2017 

Prognos 
2018 

Prognos 
2019 

Skatteinkomster 1 043 519 1 091 520 1 138 456 1 057 516 1 112 507 1 161 457 
Inkomstutjämning 54 101 56 619 59 039 54 838 57 694 60 257 
Kostnadsutjämning -20 288 -20 591 -20 834 -20 649 -21 075 -21 548 
Regleringsavgift -4 440 -10 070 -15 946 -6 256 -12 798 -18 960 
LSS-utjämning -42 734 -43 372 -43 372 -42 679 -43 559 -44 537 
Fastighetsavgift 36 661 36 661 36 661 36 999 36 999 36 999 
Summa 1 066 818 1 110 768 1 153 492 1 079 769 1 129 767 1 173 669 
 
Inför år 2017 beräknas kommunen ha ett ekonomiskt utrymme med cirka 54 mkr, åren 2018 och 
2019 beräknas det ekonomiska utrymmet uppgå till 35,3 respektive 31,2 mkr. Det är en mycket 
preliminär beräkning som kan förändras utifrån nya prognoser för skatteintäkter, befolkning och 
löneökningsnivå.  

Enligt verksamhetsanalys för åren 2017-2019, redovisade förvaltningarna utökningar på cirka 
96,0 mkr för år 2017 och 80,5 kr för år 2018 samt 72,7 mkr för år 2018. Dessa utökningar är 
således inte ekonomiskt möjliga att genomföra i sin helhet eftersom utrymmet för år 2017 
beräknas till cirka 54,0 mkr, se tabellen nedan. 

Äskanden från förvaltningarna 2017 2018 2019 
Gemensamma verksamheter 206 0 0 
Kommunstyrelsen -18 342 -21 510 -5 724 
Räddningstjänsten -572 -572 -572 
Anslag resultatreglering -2 000 -2 000 -2 000 
Lönekostnadsökning -1 638  -17 138 -36 338 
Gemensamma projekt -2 500 0  0 
Prisförändringar -2 800 -2 800 -2 800 
Överförmyndarnämnd -200 0 0 
Bygg- och miljönämnd -3 028 -170 0 
Barn- och utbildningsnämnd -38 771 -16 005 -17 330 
Socialnämnd -889 -450 -850 
Vård- och omsorgsnämnd -25 432 -19 899 -7 028 
Summa -95 966 -80 544 -72 642 
 

Kommunen står inför en ökning främst av antalet äldre och utrymmet bedöms i första hand 
behöva disponeras för de befolkningsförändringarna. För att kunna nå målsättningen med 2 % 
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överskott i resultatet innebär det mycket begränsade möjligheter till att öka budgetramarna av 
andra orsaker. Fokus måste ligga på möjligheterna till förändringar inom nämndernas 
verksamheter.  

Utmaningarna är stora framöver, både med avseende på befolkningsökningen och allt större 
andel äldre personer och investeringsbehoven är fortsatt stora. Därför skulle kommunen behöva 
ha större överskott än 2 % som är ett riktmärke för god ekonomisk hushållning, detta för att 
klara kommande år. 

 

3 Tjänstemannaförslag utarbetat av kommunens ledningsgrupp 

Beräkningen av förvaltningarnas ekonomiska ramar 

Pris- och lönekostnadsberäkningar 

Kostnadsökningar för 2017 års löneöversyn har kompenserats i förvaltningarnas ekonomiska 
ramar. Totalt har ca 14,0 mkr budgeterats för lönekostnadsökning år 2017. Vidare föreslår 
ledningsgruppen att 1,6 mkr avsätts centralt för satsningar för svårrekryterade grupper. 
Fördelningen av medlen har gjorts utifrån olika yrkeskategorier och uppgår i genomsnitt till 
2,34 procent. I tabellen nedan redovisas fördelningen till förvaltningarna.  

Fördelning av medlen för 
lönekostnadsökning år 2017 Belopp Procentuellt 
Kommunstyrelsen inkl. tekniska avdelning -2 150 2,15 
Bygg- och miljönämnd -328 1,95 
Barn- och utbildningsnämnd -7 702 2,35 
Socialnämnd -904 2,24 
Vård- och omsorgsnämnd -2 869 2,58 
Summa -13 953 2,34 
 

Kalkylerade prisuppräkningar för verksamhetsköp var kalkylerade till 2,8 mkr i budgetförslaget 
till ledningsgruppen. Ledningsgruppen föreslår att prisuppräkningar för år 2017 får budgeteras 
inom föreslagen ekonomisk ram och att kompensation inte skulle utgå, vilket innebär ett 
effektiviseringskrav på verksamheterna. 

Personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) 

Det finns möjlighet för kommunerna att differentiera personalomkostnadspålägget. Enligt SKL 
kan kommunen beroende på ålder- och lönesammansättningen i kommunen differentiera det 
kalkylerade personalomkostnadspålägget. Håbo kommun har använt det differentierade 
personalomkostnadspålägget (39,00 %). Detta eftersom den kollektivavtalade pension varierar 
med lönestrukturen och ålder i kommunen så tillämpas den differentierade personalomkostnads-
pålägget för år 2016-2017. Kommunen gör i och med differentiering av personalomkostnads-
pålägg ett avsteg från SKL schabloniserade personalomkostnadspålägg på 38,46 procent. Detta 
påverkar endast internredovisning mellan nämnderna och finansförvaltningen. Nämnderna har 
kompenserats i budgetramarna för den högre personalomkostnadspålägg som används i 
internredovisningen. 

Nämnderna ska kalkylera med ett personalomkostnadspålägg på 39,00 procent, minskning med 
0,08 procentenheter, i sina interna budgetar för år 2017. 
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Internräntan 

Internräntan för år 2016 är 3 procent men från år 2017 är den 2,5 procent. Vid beräkning av 
kapitalkostnader har internräntan beräknas till 2,5 procent av föreslaget investerat belopp. 
Hänsyn har tagits till kapitalkostnadernas förändring enligt de föreslagna investeringarna i 
fastigheter och anläggningar inom tekniska verksamheterna.  

Resultatreglering  

Från år 2016 införs resultatreglering mellan åren. Det innebär att enheter kan få ta med sig 
eventuella underskott mot budget från år 2016 till år 2017 enligt vissa regler. För att undvika det 
är det viktig att ha kontroll på sin ekonomi och vidta åtgärder i tid, så att inte år 2016 års 
eventuellt negativa resultat påverkar de ekonomiska förutsättningarna för enheten år 2017.  

Resultatregleringen ska ge incitament till effektivisering och kan därmed också leda till att 
överskott får tas med till år 2017, vilket påverkar kommunens resultat för år 2017. För att 
reglering av eventuella överskott skall var möjligt att genomföra år 2017 har ledningsgruppen 
avsatt 2,0 mkr för ändamålet. 

Gemensamma projektmedel 

För att möjliggöra för verksamheterna att arbeta förvaltningsöverskridande och med angelägna 
projekt, exempelvis verksamhets- och kvalitetsutveckling, föreslår ledningsgruppen att 2,5 mkr 
avsätts för ändamålet. Verksamheterna får ansöka om medlen och motivera hur medlen kommer 
att användas och de nyttoeffekter det får för kommuninvånarna. 

Ledningsgruppens förslag till utökningar av nämndernas ekonomiska ramar för 
år 2017 

De ekonomiska ramarna för år 2017 bygger på nämndernas budget för år 2016. 
Ledningsgruppen har utifrån de av förvaltningarna redovisade behoven för år 2017, lagt förslag 
till budgetramar för styrelser och nämnder. 

Övriga kostnadsökningar som inte kompenserats i ramarna 2017 ska beaktas av nämnderna i 
budgetarbetet exempelvis bedömningen av prisutvecklingen på vissa tjänste- och 
verksamhetsköp.  

De behov som förvaltningarna redovisat och därpå följande krav på utökade budgetramar har 
prioriterats enligt följande och tillförts nämnderna; 

Tillskott/reduceringar i nämndernas budgetramar 

Ramändringar Belopp ,tkr 

Befolkningsförändringar -31 359 

Förändringar lagar och förordningar -2 800 

Förändrade lokalbehov -2 150 

Förbättringar / effektiviseringar -6 510 

Omprioriteringar 6 511 

Kapitalkostnader 2 418 

Lönekostnadsuppräkning (2,34 procent) -13 953 

Övriga budgetjusteringar -368 

Summa ramförändring nämnderna -48 211 

Anslag för resultatreglering -2 000 

Särskild lönesatsning, vissa yrkesgrupper  -1 638 
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Ramändringar Belopp ,tkr 

Kommungemensamma projektmedel -2 500 

Summa ramförändring  -54 349 

Procentuell ramförändring jmf med budget 2016 5,5% 
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Sammanställning beräkning budgetramar, år 2017 
         

  
KF 
budget 
2016 

Befolk-
nings- 
föränd-
ringar 

Förändringar 
lagar och 
förordningar 

Förbättringar/
effektivisering
ar 

Ompriori-
teringar 

Förändrade 
lokalbehov 

Ökad/minskad 
kapitalkostnad 

Övriga 
budget-
justeringar 

Löne- och 
prisökning 

Summa ram- 
ökning 

Förslag till  
budgetram 
år 2017 

Procentu
ell 
ökning 

Övergripande 
verksamheter -3 560  0  0 0   0  0  0 204 0  204 -3 356  

Anslag för 
resultatreglering 0  0  0 -2000  0  0  0  0 0  -2000 -2 000  

Särskilda 
lönesatsningar 00   0  0 -1638  0  0  0  0 0  -1638 -1 638  

Kommungemensamma 
projektmedel 0   0  0 -2500  0  0  0  0 0  -2500 -2 500  

Kommunstyrelse 
inkl.tekniska  -172 979 -3654 0  -3 985 1352 -2150 2418 85 -2 150 -8084 -181 063 4,7 % 

Drift- bidrag 
Räddningstjänsten -19 075  0  0 0   0  0  0 -572 0 -572 -19 647 3,0 % 

Överförmyndarnämnd -1 628 0   0 -200  0  0  0  0 0  -200 -1 828 12,3 % 

Bygg- och miljönämnd -19 409 -1209  0 -1100 909  0  0 0 -328 -1728 -21 137 8,9 % 
Barn- och 
utbildningsnämnd -496 554 -7 388 -2500 0  0   0  0 -145 -7 702 -17735 -514 289 3,6 % 

Socialnämnd -58 539  0  0 0   0  0  0 15 -904 -889 -59 428 1,5 % 
Vård- och 
omsorgsnämnd  -214 305 -19 108 -300 -1 225 4250 0  0 45 -2 869 -19207 -233 512 9,0 % 

Summa 
skattefinansierad 
verksamhet 

-986 049 -31 359 -2 800 -12 648 6 511 -2 150 2 418 -368 -13 953 -54 349 -1 040 398 5,5 % 
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4 Driftbudget 

I tabellen nedan redovisas förslag som kommunens ledningsgrupp utarbetat för år 2017 och plan 
för år 2018-2019 som visar tillgängligt utrymme för dessa år. 

Driftredovisning Budget 
2016 

Förslag 
2017 Plan 2018 Plan 2019 

Kommunfullmäktige -1 436 -1 196 -1 196 -1 196 

Stöd till politiska partier -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Valnämnd -7 -7 -7 -7 

Revision -1 117 -1 151 -1 151 -1 151 

Kommunstyrelse -172 979 -181 063 -181 063 -181 063 

Driftbidrag räddningstjänsten -19 075 -19 647 -19 647 -19 647 

Anslag för resultatreglering mellan åren 0 -2 000 -2 000 -2 000 

Lönekostnadsökning 0 -1 638 -17 138 -36 338 

Gemensamma projekt 0 -2 500 -2 500 -2 500 

Överförmyndarnämnd -1 628 -1 828 -1 828 -1 828 

Bygg- och miljönämnd -19 409 -21 137 -21 137 -21 137 

Barn- och utbildningsnämnd -496 554 -514 289 -514 289 -514 289 

Socialnämnd -58 539 -59 428 -59 428 -59 428 

Vård- och omsorgsnämnd -214 305 -233 512 -233 512 -233 512 

Utrymme  0 -19 800 -31 800 

Summa verksamheter -986 049 -1 040 396 -1 075 696 1 106 896 

     

Internränta 30 230 25 730 25 730 25 730 

Kalkylerad pension o uppl lönekostnader -11 483 -15 500 -19 516 -23 532 

Avskrivningar gemensamt -4 720 -2 825 -2 300 -2 000 

Tillkommande kapitalkostnader 0 0 -8 700 -15 600 

Exploateringsverksamhet 0 0 0 0 

Verksamhetens nettokostnad -972 022 -1 032 991 -1 080 482 -1 122 298 

     

Skatteintäkter 996 005 1 057 516 1 112 507 1 161 457 

Statsbidrag och utjämning 27 528 22 253 17 260 12 212 

Finansiella intäkter 3 000 2 500 2 500 2 500 

Finansiella kostnader -28 431 -27 679 -29 227 -30 775 

Resultat 26 080 21 599 22 558 23 096 

     

Resultat som andel av skattenettot 2,5 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 

Resultatkrav 2 % av skattenetto 20 471 21 592 22 558 23 096 

 

 

 

 

 

 



Budgetunderlag år 2017 och plan 2018-2019 22(89) 

5 Investeringsbudget 

Nedan redovisas investeringsbudget för år 2017 och plan år 2017-2018. Förslag till 
investeringsbudget 2017 har inte prioriterats av kommunledningsgruppen utan lämnas till 
politiskt beredning. Plan för år 2018-2019 ska endast ses som uppskattning av 
investeringsbehovet och kommer att omarbetas inför nästa budgetår. 

Sammandrag skattefinansierade verksamheter 
Investeringsbudget för skattefinansierad verksamhet uppgår till 268 265 tkr år 2017.   

Nämnd/verksamhet, tkr 
Budget 
2016 KF 

dec 
Plan 2017 Plan 2018 

 
Plan 2019 

Kommunstyrelsen -106 427 -259 805 -251 246 -247 760 

Barn- och utbildningsnämnd -3 000 -5 800 -1 050 -1 200 

Socialnämnden 0 -130 -50 -50 

Vård- och omsorgsnämnd -350 -2 530 -200 -1 000 

Summa -109 777 -268 265 -252 546 -250 010 

 

Sammandrag taxefinansierade verksamheter 
Investeringsbudgeten för taxefinansierade verksamheter uppgår till 53 070 tkr för 2017.  

 

Nämnd/verksamhet, tkr 
Budget 
2016 KF 

dec 
Plan 2017 Plan 2018 Plan 2018 

VA-verksamhet -58 000 -51 500 -36 000 -20 000 

Avfallsverksamhet -2 142 -1 570 -3 120 -5 800 

Summa -60 142 -53 070 -39 120 -25 800 
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6 Finansiering 

   
KLG 

  
 

Bokslut Budget Budget Plan Plan 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Finansiering 
     Avskrivningar 58 299 56 543 56 700 65 400 74 100 

Resultat 48 901 26 080 21 599 22 558 23 096 

Markförsäljning Logistik Bålsta 0 0 0 0 0 

Markförsäljning övrigt 0 3 553 46 831 14 437 40 207 

      Summa 107 200 86 176 125 130 102 395 137 403 

      Investeringar 
     Skattefinansierade  -83 959 -109 777 -268 265 -252 546 -250 010 

Taxefinansierade -6 691 -60 142 -53 070 -39 120 -25 800 

Exploatering -15 364 -40 507 -10 498 -3 302 -28 817 

Citybanan -11 510 -11 210 -11 210 0 0 

      Summa -117 524 -221 636 -343 043 -294 968 -304 627 

      Lånebehov -10 324 -135 460 -217 913 -192 573 -167 224 
 

Finansieringsbehovet 

Investeringsbehovet för åren 2017-2019 beräknas till 942,6 mkr totalt inkl. taxefinansierade 
verksamheter. Om investeringar genomförs enligt ovan kan 38,7 procent av investeringar 
finansieras med egna medel och 61,3 procent finansieras med extern upplåning. 

Upplåningsbehov för åren 2017-2019  kommer att uppgå till 577,7 mkr. I förslaget ovan har det 
tagits hänsyn till att kommunen får exploateringsinkomster under samma period motsvarande 
58,9 mkr netto efter det att exploateringsutgifterna är finansierade. 

Om befolkningen i kommunen ökar enligt alternativ scenario kommer kraven på investeringar i 
form av nya förskolor, skolor och särskilda boende för äldre att öka framöver. 
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7 Kommunstyrelsen 

7.1 Uppdrag och ansvarsområde 

Personalavdelningen 
Personalavdelningen är en stöd- och tillsynsfunktion tillhörande KS-förvaltning.  

Administrativ avdelning 
IT-enheten 
IT-enheten ansvarar för drift och support av kommunens IT-system och datanät. 
För att kunna leverera önskade funktioner består IT-miljön av olika plattformar och 
driftssätt. Huvuddelen av systemen finns inhouse men det finns även system som driftas 
av extern leverantör. Exempel på system som delvis är outsourcade är skolans 
Office365 lösning. Mängden data som lagras och antal servrar och klienter ökar i snabb 
takt. I dagsläget har vi 189 servrar, cirka 600 datorer i adminnätet, 1400 i skolnätet samt 
drygt 1000 iPads. Vi har 3662 användare i skolnätet och över 1100 aktiva användare i 
adminnätet. Enheten deltar även i olika projekt som handlar om verksamhetsutveckling 
med IT-stöd och ansvarar för administration och beställningar som rör kommunens 
telefonilösning. 

Kansli 
Kansliets grunduppdrag och kärnverksamhet är att förvalta, kvalitetssäkra och utveckla 
kommunstyrelsens dokument- och ärendehanteringsprocess Detta innefattar bland annat 
att kansliet har ett övergripande ansvar för kommunstyrelsens registratur och 
nämndadministration. Kansliet ansvarar även för kommunens centrala arkivhantering 
och centralarkiv. 

Kansliet fungerar dessutom som en kvalificerad stödfunktion och generell utredarresurs 
inom kommunstyrelsens förvaltning och hjälper till att säkerställa effektivitet i 
förvaltningens beredningsprocess och rättssäkerhet i de beslut som fattas. 

Kansliet arbetar främst mot kommunstyrelsens verksamheter, men har också en 
rådgivande roll gentemot övriga nämnder och förvaltningar i vissa 
kommunövergripande frågor. 

Upphandlingsenheten 
Upphandlingsenheten ska genomföra upphandlingar utifrån uppdrag från respektive 
verksamhet för varor, tjänster och entreprenader. 

Kommunikation 
Kommunikationsenheten har ett övergripande ansvar att driva och utveckla kommunens 
arbete med kommunikation, såväl extern som intern. Enheten har ett strategiskt uppdrag 
där de även har en rådgivande och stöttande funktion för de olika förvaltningarna inom 
kommunikationsområdet. 

Enheten svarar för analys, produktion och utveckling av kommunens 
kommunikationskanaler, webbplats och intranät (HÅBOin), sociala medier (facebook, 
twitter och instagram). Vi sköter support och utbildning för webbredaktörer som 
publicerar på intranät och webbplats. 

Enheten sköter omvärldsbevakning samt presstjänst och är stöd till ledning i 
mediahantering/mediafrågor. Vi skriver och skickar pressmeddelanden och 
pressinbjudningar samt tar fram svar på insändare. 
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Vid större och mindre kriser hanterar vi kriskommunikationen och vi planerar vår 
kommunikation för att vara förberedda för och kunna hantera alla typer av extraordinära 
händelser. 

Vi arbetar med varumärkesfrågor, arbetsgivarmärkesfrågor, grafisk profil, och 
marknadsföring. Vi annonserar på Håbo kommuns LinkedIn, på infartstavlorna, i 
Bålstabladet (Håbo Idag) samt producerar trycksaker och annonser. 

Vi sköter utbildning och samordning av klarspråksarbetet och är stöd vid 
klarspråksgranskning. 

Enheten driver och utvecklar kommunens arbete med E-tjänster. 

Kontaktcenter 
Kontaktcenters uppdrag är att öka tillgängligheten och förbättra servicen gentemot 
kommunens invånare och andra kunder. Kontaktcenters uppdrag är att arbeta externt 
och bemannar huvudnumret 0171- 525 00, receptionen, kontaktcenter@habo.se, 
kommun@habo.se, synpunkter@habo.se och facebook. Kontaktcenter utför även 
handläggning 

Kultur- och livsmiljö 
Kultur och livsmiljö ska bidra till en god livsmiljö för alla i Håbo kommun, varje dag, 
hela året och arbeta med utvecklingen av ett socialt hållbart samhälle i tillväxt. 

Kultur och livsmiljö arbetar för att skapa en attraktiv kommun med ekonomisk och 
social hållbarhet som bas och med medborgar- och besökarfokus som ledstjärna. 

Tekniska avdelningen 
Tekniska avdelningen arbetar med många saker som de flesta av medborgarna använder 
dagligen. Avdelningen ansvarar för att tillhandahålla allt från vatten och sophämtning 
till belysning på allmänna platser. Till avdelningens ansvarsområden hör också skötsel 
av parker, skogar samt kommunala fastigheter, gator, gång- och cykelvägar. 
Avdelningen sköter dessutom lokalvården i kommunens lokaler samt lagar maten till 
skolorna, förskolorna och gymnasiet. Tekniska avdelningen bygger lokaler för 
kommunens verksamheter, gator, vägar och parker samt de gemensamma VA-
anläggningar som krävs. 

7.2 Verksamhetsanalys 

7.2.1 Förbättringar och effektiviseringar 

Inom verksamhetsutveckling och kvalitetsområdet sker många goda insatser under 2016 
för att skapa en grund för det fortsatta arbetet. För att kunna utvecklas vidare och nå ett 
önskat framtida läge behövs en klar nulägesbild och en bild som är jämförbar med andra 
kommuner. Denna nulägesbild kan Håbo kommun få genom att delta i SKLs 
utvärderingsverktyg "Kommunkompassen". Genom verktyget får kommunen en 
utvärdering av vad och hur hela kommunen gör för att: 

 utveckla demokratin och medborgarnas delaktighet 
 utveckla styr- och uppföljningssystem 
 utveckla effektiva verksamheter som producerar tjänster med hög kvalitet 
 skapa goda arbetsplatser och delaktiga med arbetare 
 skapa goda förutsättningar för tillväxt och samhällsbyggande i hela den 

geografiska kommunen 
Resultatet från kommunkompassen ska sedan ligga till grund för prioritering av 
identifierade förändrings- och förbättringsprojekt som berör samtliga eller delar av 
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kommunens verksamheter. 

Personalavdelningen 
I personalavdelningens verksamhetsplan framgår att ett av personalavdelningens mål är 
att strategiskt arbeta för att utveckla och stärka Håbo kommuns arbetsgivarmärke 
genom att: 

 erbjuda medarbetarna goda anställningsvillkor och kompetens/karriärutveckling 
 minska sjukfrånvaron och arbetsrelaterade ohälsan 
 minska antalet personalavgångar 

Förbättringsområden - Fokusområden - aktiviteter att planera och följa upp: 

 Rekryteringsprocessen 
 Rehabiliteringsprocessen 
 Kommungemensam lönebildning och lönestruktur  
 Lönefunktionens arbetsprocesser förbättras och effektiviseras för effektivt 

resurs-utnyttjande  
 

Administrativ avdelning 
IT-enheten 

1. För att få bättre kontroll och högre säkerhet på mobiltelefoner och läsplattor bör de 
hanteras av en mdm1. -lösning som redan finns på plats. Licenskostnad för alla enheter 
beräknas bli 160 tkr. 2. Under 2017 planerar IT-enheten att börja byta ut befintlig platt-
form för trådlösa nätverket . Ny modern teknik som möjliggör effektiv hantering av 
access till olika nät ska ersätta dagens lösning. Licens och supportavtal för att hantera 
bla gästaccess, 60 tkr 

2. Utbildningsbehov på grund av att serverhanteringen förändras till att drift och 
konfigurering kräver kunskaper i Powershell. 
3. För att kunna uppfylla kommunens riktlinjer och policys krävs att det finns en tydlig 
förvaltningsstyrning. För att uppnå det måste det finnas en förvaltningsmodell som ger 
rätt stöd till verksamheterna. En bra förvaltningsmodell ger tydliga roller och ansvars-
områden samt att det blir lättare att planera med helhetssyn och långsiktighet vilket ger 
mer verksamhetsnytta och större kontroll över den totala kostnaden. För implementering 
av modellen bör det finnas en verksamhetsutvecklare med inriktning IT. Det kan lösas 
genom att flytta tjänsten e-tjänsteutvecklare från kommunikationsenheten till IT-enheten 
samt utöka den med 0,5 årsarbetare och definiera om den till e-tjänsteutvecklare/ 
verksamhetsutvecklare. 

Kansli 
Kansliet fortsätter arbeta år 2017 med att förenkla och effektivisera kommunens 
dokument- och ärendehanteringsprocess. Ett nytt ärendehanteringssystem är infört och 
kansliet utvecklar systemet under året och förenklar handläggningsrutiner och 
förfaranden i samband med detta. Skapandet av tydligare arbetsflöden via 
processkartläggningar kommer att prägla årets utvecklingsinsatser tillsammans med en 
fortsatt digitalisering av hela processen. 

4. Arkivhanteringen inom kommunen är på många plan eftersatt och en effektiv 
arkivhantering kräver återkommande insatser. Arkivmyndigheten (d.v.s. 
kommunstyrelsen) har t.ex. ett ansvar enligt lag att utföra tillsyn över de övriga 
kommunala myndigheterna avseende arkivhanteringen. Någon sådan tillsyn görs inte 
idag då resurser saknas. 
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Innan ett system för långtidsbevarande kan upphandlas och införas krävs omfattande 
kartläggning av hela kommunens nuvarande informationsförsörjning. Detta klaras inte 
med befintliga resurser på kansliet. Därför föreslås initialt en ny heltidstjänst som 
arkivarie istället för att köpa in konsultinsatser vid införande av e-arkiv. För år 2017 
föreslås att kostnaderna för arkivarie aktiveras i investeringsprojektet E-arkiv. 
Arkivarien kommer i ett inledande skede att koncentrera sig på att starta och driva 
projektet om upphandling och införande av en eArkiv-lösning, för att under kommande 
år övergå till allt mer förvaltande och utvecklande uppgifter och ingå i ordinarie 
driftorganisationen för kansliet. 

Upphandlingsenheten 

Upphandlingsenheten fortsätter med internkontroll och avtalsuppföljning av särskildt 
strategiska upphandlingar och/eller upphandlingar av stor ekonomiskt värde. 
Internkontrollen förväntas kunna brytas ner till varje budgetansvarig under 2017 via 
samordning mellan faktureringssystemet Proceedo, avtalsdatabasen Kommers/Elite och 
rapportgeneratorn Qlikview.  

För att underlätta leverantörsanslutningar i det elektroniska beställningssystemet 
Proceedo har ett försystem tagit i bruk - Edionet. Både Edionet och Qlikview kommer 
att öka kostnaderna för enhetens it-budget. 

Upphandlingsenheten har effektiviserat upphandlingsprocessen. Antal upphandlingar 
som har slutförts under 90 dagar har ökat från 2013 48,28 % till 2015 då hela 66,27 % 
avslutades inom 90 dagar. En del av att fortsätta effektiviseringarna är att genomföra 
elektroniska inlämningar från verksamheten avseende nya uppdrag. En tydligare 
beställning kan öka antalet upphandlingar som kan slutföras under 90 dagar. 

Kommunikation 

Arbetsuppgifterna som tidigare låg på till 100% en webbmasterfunktion (fördelad på två 
personer på IT-enheten) har över tid helt överförts till kommunikationsenheten. En 
sådan funktion är viktig för att säkra korrekt information på håbo.se, som förser 
kommuninvånare, media samt kontaktcenter med information, samt HÅBOin, som 
underlättar och effektiviserar interninformationen. Denna funktion utvecklar även 
webbplatsen, HÅBOin samt dess funktioner utifrån verksamheternas behov. 

De senaste åren har stora summor sparats in på att i stället för att lägga ut arbetet 
externt, själva bygga enkäter (medborgardialog, personalenkäter) samt flytta in externa 
webbplatser till håbo.se (och därmed spara onödiga drifts- och utvecklingskostnader). I 
samband med detta har kvaliteten på tjänsterna förbättrats ur tillgänglighets och 
kvalitetssynpunkt. Exempel är; Fridegårdsgymnasiet.se, Bibli.se samt Gransäterskolan. 
Exempel på kommande projekt är logistikbålsta.se, shoppingbålsta.se, praoboihabo.se, 
bålstatorg.se, fortsatt utveckling av Bibliotekets webbtjänster m fl. 

Invånarnas förväntan på information om från kommunens verksamheter ökar (ref. SCB 
medborgarundersökning). Förvaltningarna och bolagens nyttjande av kommunens 
kommunikationsenhet har även ökat kraftigt. Enheten har sparat in stora kostnader åt 
kommunen genom att själva producera årsredovisningen, producera film, rekrytering 
via LinkedIn/sociala medier etc. 

3. Kommunikationsenheten föreslår en utökning med 50% tjänst för en kommunikatör 
till kommunstyrelsens förvaltning. Genom att flytta utvecklingen av Håbo kommuns e-
tjänster till IT-enheten frigörs tid för den utökade resursen att till 50% arbeta med 
systemhantering och utveckling av Håbo kommuns intranät och webbplats. 

Kontaktcenter 

- Fortsätta arbeta med telefonstatistiken för att se om vi bemannar på bästa sätt för att 
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uppfylla tillgänglighetsmålet (besvara samtal inom 1 minut) samt kunna erbjuda 
generösa besökstider för S-protokoll och BUS och övrig handläggning. 

- Undersöka möjligheten att skapa en intern resurspool för att tillfälligt bemanna 
receptionen vid hög och kortvarig frånvaro. 

- Undersöka möjligheten att ta in en timvikarie för att bemanna receptionen vid hög och 
längre frånvaro. Detta kommer i så fall täckas av ordinarie budget då vi har hög 
frånvaro vid vård av barn. 

- Fortsätta arbetet med att styra bort det som är internt från Kontaktcenter (med hjälp av 
förvaltningarna). Kontaktcenter skulle då få 8-10 timmar i månaden till att förbättra det 
externa arbetet. 

3. Medel tilldelades kontaktcenter för tillsättning av en tjänst under hösten 2016. Från 
2017 beräknas helårseffekt på tjänsten och netto behöver 120  tkr tillföras kontaktcenter. 

Kultur- och livsmiljö 
Kultur och livsmiljö arbetar ständigt med förbättringar och effektiviseringar i stort och 
smått. Det innebär hårda prioritera då avdelningen under allt för lång tid har trollat med 
knäna för att kunna leverera förväntad verksamhet. Verksamheterna arbetar för att hitta 
synergier och samverkansområden inom avdelningen men också med andra inom och 
utanför kommunens organisation och med det civila samhället. Det är en tuff uppgift för 
individen att etablera sig i samhället. Avdelningens verksamheter kan vara och är en 
hävstång för individens egen utveckling, en bas där människor kan mötas och hämta 
styrka, få chansen att bli en del av sitt nya samhälle. Stora krav ställs på avdelningen i 
flexibilitet och situationsanpassning. 

I verksamhetsanalysen 2017-2019 är tillsättandet av nya föreslagna tjänster avgörande 
för att avdelningen ska klara kärnverksamheten och personalens hälsa. Detta beskrivs 
under befolkningsförändringar och under rubriken Förslag som inte ingår i driften. 

Internationella utbyten och projekt  
Omvärldsanalyser visar att 

 globaliseringen får direkta effekter i lokalsamhället 
 avstånd saknar allt oftare betydelse 

I en allt mer globaliserad värld blir det viktigt för unga att få möta unga från andra 
länder i deras miljö. Ett sådant sätt är internationella ungdomsutbyten som huvudsak-
ligen finansieras genom medel från EU och olika fonder och stiftelser. För att få tillgång 
till dessa medel krävs dock oftast en viss egenfinansiering. För att ge alla unga, även de 
i mindre ekonomiskt starka familjer, möjlighet att delta i utbyten och projekt behöver 
medel avsättas årligen. 

Då detta arbete bör vara förvaltningsövergripande föreslås att posten bekostas från de 
centrala utvecklingsmedlen. Se rubriken Omprioriteringar. 
6. Vänortsarbetet fick ny inspiration och ny inriktning i och med att ungdomar invol-
verades i planeringsarbetet på ett helt nytt sätt under planeringskonferensen i Fredens-
borg i oktober 2015. Det fortsatta engagemanget bygger till stor del på samtliga fyra 
vänorters engagemang. Skulle någon vänort utebli från någon gemensamt beslutad 
aktivitet framöver får detta lätt effekten att arbetet tappar i styrfart. De planerade aktivi-
teterna 2016-2018 beräknas rymmas inom ram. 2019 innebär merkostnader eftersom 
Håbo kommer att stå som värd för både vänortskonferensen och en ungdomsaktivitet. 
Då kommer tjänstemän, politiker och ungdomar från Ingå, Nittedal och Fredensborg 
under några dagar för att träffa motsvarande från Håbo kommun. Väl arrangerade dagar 
är viktigt för Håbo kommuns anseende. 
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Under perioden bör det undersökas ifall vänortsarbetet kan utvecklas och lyftas till ett 
mer internationellt perspektiv. 

Tillgänglighet till verksamheter och mötesplatser 

Meröppet bibliotek i Bålsta ökar tillgängligheten och platsen kan vara en mötesplats och 
arena för arrangemang även när biblioteket är stängt. Meröppna bibliotek finns i dag på 
många platser i och utanför Sverige och bygger på förtroende för användarna. Verksam-
heten förväntar sig positiva effekter inte minst eftersom Håbo är en pendlarkommun och 
Håboborna har behov av bibliotekets tjänster och platsen under tider då det i dag inte är 
öppet och bemannat. 

Bibliotekens webbplatser hör generellt till de mest besökta webbplatserna i landets 
kommuner. Där kan du själv bland annat söka i bibliotekskatalogen, reservera medier 
och göra omlån. I februari 2016 gick Håbo bibliotek in i kommunens webb, Sitevision. 
Under 2016 pågår arbetet med att anpassa, förbättra och utveckla bibliotekswebben i 
samarbete med kommunikationsenheten. Förväntningarna är att det redan under 2016 
ska vara bättre för användarna med en enhetlig webb och visa sig i effektiviserings-
effekter från 2017 i verksamheten bland annat när det gäller support. 

Ansvaret för Fridegårdscenen flyttas till Barn- och utbildningsförvaltningen vilket 
innebär en förbättring och effektivisering utifrån de erfarenheter som gjorts 
under föregående år då resurser saknas inom avdelningen. Lokalen används i huvudsak 
som gymnasieskolans aula och Musikskolans scen. Fridegårdscenen föreslås i framtiden 
hyras av Kultur och livsmiljö vid enstaka arrangemang. 

Under de kommande åren kommer det påbörjade arbetet med samverkan på personal-
sidan mellan ishall och simhall att fortsätta. Målsättningen är att skapa en mindre sårbar 
organisation samtidigt som tillgängligheten till kommunens anläggningar ökar och 
personalens arbetsuppgifter görs mera varierande. 

Attraktiv livsmiljö, offentlig utsmyckning och ett rikt kulturliv för alla 

Omvärldsanalyser visar att 

 urbaniseringstrenden även gäller Håbo kommun. 
 attraktivitet handlar om att skapa konkurrensfördelar, att hitta sin specialitet och 

nisch och genom att bygga ett trovärdigt och intressant varumärke 
 det finns behov av insatser för att attrahera människor att stanna kvar 
 fokus på livskvalitetsfrågor och ett intresse av att förverkliga sig själv ökar 
 konst och kultur bygger broar och integrerar. Vad som händer under den fria 

tiden är en stor avgörande faktor för människors välmående och integrering i det 
svenska samhället. 

Kultur är en viktig del i skapandet av ett attraktivt, tryggt, demokratiskt och livaktigt 
samhälle, vilket också stöds i Vision 2030. Håboborna ska kunna uppleva och leva på 
hemmaplan efter en arbetsdag, under helger och lov, som dagledig eller pensionär. 
Offentlig konst når människor i deras vardagsmiljö och kan sägas vara en del av ett 
nutida kulturarv.  

En ny biblioteksplan för Håbo kommuns biblioteksverksamhet för 2016-2019 tas i 
kommunfullmäktige under 2016. 

Fler möjligheter till stöd och utveckling 

Enkla och bra kontakter med föreningarna är en förutsättning för ett lyckat samarbete 
och ett levande föreningsliv, av det skälet har en tjänst som föreningsutvecklare 
inrättats. Föreningsutvecklaren arbetar bland annat med att bilda ett föreningsråd. 
Föreningsrådet kommer att vara kommunens samarbetspart i frågor som rör 
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föreningsövergripande frågor till exempel det nya bidragssystemet. En större vikt än 
tidigare kommer att läggas på riktade utbildningsinstanser främst för att kunna möte 
grupper av barn och unga med funktionsvariationer och jämställdhetsarbetet inom 
föreningarna. Utbildningarna kommer att genomföras i nära samarbete med bland annat 
studieförbundet SISU. 

För att öka tillgängligheten för kommunmedborgarna samarbetar föreningsutvecklaren 
med Kontaktcenter vid uthyrning av kommunens föreningslokaler och idrottshallar. 
Kontaktcenter handlägger bokningsförfrågningar och nyckelhantering vilket har frigjort 
tid som kan läggas på mer kvalificerat föreningsstöd. 

Utbildningsinsatser kommer även att ske för att stödja den handlingsplan som tas fram 
till Integrations- och flyktingprogrammet samt Programmet för ökad tillgänglighet. 

Medel, för såväl projekt för integration och tillgänglighet som kompetensutveckling, 
bör vara förvaltningsövergripande och placeras i en central utvecklingspott för att 
stimulera till samverkan, effektivisering, kvalitetshöjning och utveckling. 

 

Tekniska avdelningen 
7. Tekniska utredningar. Det finns ett stort behov inom hela tekniska avdelningen att 
avropa konsulter för specialiserade utredningar. Effektivast blir det att samla medel för 
sådana utredningar centralt på avdelningen. Bedömningen är att det åtgår cirka 600 tkr 
årligen för denna typ av utredningar vilka dessutom ökar över tid i antal. 

Kostenheten 

8.Tillagningskök Västerängsskolan nya tjänster. Från att tidigare endast varit 
mottagningskök planeras ett nytt tillagningskök tas i drift HT-17. I samband med detta 
kommer även skolan att byggas om och man räknar med intag av ytterligare elever. 
Kostenheten behöver tillsätta två nya kocktjänster på heltid (totalkostnad 940 tkr/år, 
2017 endast juli-december varpå kostnaden halveras). 17. Tillagningskök Viby skola ny 
tjänst. Från att tidigare endast varit mottagningskök planeras ett nytt tillagningskök tas i 
drift HT-17. I samband med detta kommer även skolan att byggas om och man räknar 
med intag av ytterligare elever. Kostenheten behöver tillsätta en ny kocktjänst på heltid 
(totalkostnad 470 tkr/år, 2017 endast juli-december varpå kostnaden halveras). 

9. Ny förskola Frösundavik med tillagningskök nya tjänster. Ny verksamhet med ett 
tillagningskök som beräknas tas i drift HT-17. Kostenheten behöver tillsätta en ny 
kocktjänst på heltid samt en restaurangbiträdestjänst på deltid (totalkostnad 680 tkr/år, 
2017 endast juli-december varpå kostnaden halveras). 

10. Fler elever/gäster på gymnasiet utökade tjänster. Fridegårdsgymnasiet har ett ökat 
intag av elever och fyller på sina klasser vilket medför ett ökat tryck på skolrestau-
rangen. Under 2016 beräknar man att vara 580 mot tidigare 400. Antal lärare och 
externa gäster har också ökat markant i antal. Kostenheten behöver utöka befintliga två 
av de befintliga deltidtjänsterna till heltid (totalkostnad 325 tkr). 20. Ökade råvarukos-
tnader på gymnasiet pga fler gäster. Utifrån det ökande gästantalet estimeras 
råvarukostnaden öka med ca 45% (totalkostnad 400 tkr) 

11. Ökade råvarukostnader på Gröna Dalen på grund av fler elever. Antalet klasser 
utökas från att tidigare varit F-6 bedrivs nu verksamhet från F-9. Utifrån det ökande 
elevantalet estimeras råvarukostnaden öka med ca 25% (totalkostnad 200 tkr) 

12. Upphandling av nytt livsmedelsavtal. Konsultarvode för att arbeta fram och 
formulera de kravspecifikationer som berör livsmedlen och deras hantering inför en ny 
livsmedelsupphandling 2017. 
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13. Utökning av verksamhet på obekväm arbetstid ny tjänst. Antal barn inskrivna inom 
verksamhet på obekväm arbetstid har ökat och för att Kostenheten ska kunna tillmötes-
gå verksamhetens krav på utbud och service så beräknas det behövas en deltids 
kocktjänst, 210 tkr. 

14. Utökning av verksamhet på tillfällig förskola. Föregående år har antal barn in-
skrivna i förskolan ökat på vårterminen och plats på befintliga förskolor kan inte be-
redas förrän de äldsta barnen börjar i förskoleklass. Det resulterar i att tillfällig förskola 
öppnas och Kostenheten måste ersätta en deltidstjänst för arbete med måltidstjänster, 
75 tkr år 2017. 

15. Utbildningsinsatser och ökat samarbete mellan kostavdelningen och skolförvalt-
ningen. Öka kunskapen om hur skolmåltiden kan utvecklas på ett positivt sätt för att 
bidra till god kosthållning och bättre hälsa och inlärningsförmåga för unga. Aktivt 
kvalitetsarbete och utveckling av måltid och pedagogik i samverkan, 100 tkr/år. 

Lokalvårdsenheten 
16. Förskolan Nybygget. Enligt Miljöavdelningens inspektionsrapport 2015:000200 ska 
avdelningen Nattugglan rengöras dagligen vilket även innefattar samtliga helger och 
helgdagar under året. Idag rengörs avdelningen endast helgfri måndag – fredag. Det 
finnsbehov av att anställa personal som kan utföra detta arbete under helger. 

Verksamhet, tkr 2017 2018 2019 

1. Licens MDM-lösning och licens och supportavtal bla 
gästaccess till WLAN -220   

2. Utbildningskostnader IT-enheten 0 -90  

3. IT /Kommunikation, utökning av 0,5 tjänst 
kommunikatörtjänst och 0,5tjänst IT-verksamhetsutvecklare -420   

4. Kansli : Ny tjänst arkivarie 0 -504  

5. Kontaktcenter : Helårseffekt kommunvägledare som 
anställs hösten 2016 -170   

6. Vänortsarbete   -100 

7. Tekniska utredningar -600   

Kostenheten    

8. Tillagningskök Västerängsskolan och Viby skola -705 -705  

9. Ny förskola Frösundavik med tillagningskök -340 -340  

10. Fler elever/gäster på gymnasiet utökade tjänster och 
råvarukostnader -725   

11. Fler elever Gröna Dalen, ökade råvarukostnader -200   

12 .Upphandling av nytt livsmedelsavtal -120 +120  

13. Utökning av verksamhet på obekväm arbetstid ny tjänst -210   

14. Utökning av verksamhet på tillfällig förskola -75   

15. Utbildningsinsatser och ökat samarbete mellan 
kostenheten och skolförvaltningen -100   

16. Lokalvård , helgrengöring omsorg på obekväm arbetstid 
Nattugglan -100   

Summa -3 985 -1 519 -100 
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7.2.2 Befolkningsförändringar 

Administrativ avdelning 
Upphandlingsenheten genomför de upphandlingar som verksamheterna behöver 
avseende varor, tjänster och entreprenader. När kommunen växer blir det ett större tryck 
på handläggning hos upphandlingsenheten. Störst tryck blir på upphandling av 
entreprenader och tjänster. Dessutom påverkas upphandlingen av om kommunen 
övergår till mera bemanningsföretag av tjänster i stället för egen anställning. 

Kultur- och livsmiljö 
Omvärldsanalyser visar att 

 Håbo kommun måste förbereda sig på att ta emot ett större antal flyktingar än 
tidigare. För att lyckas med integrationen krävs en bred beredskap. 

 andelen äldre ökar i Håbo kommun och andelen över 80 år ökar snabbare i Håbo 
än i övriga Sverige. 

 teknikutvecklingen är svår att förutse, men innovationer kommer att få en enorm 
påverkan även på individnivå. När verkligheten förändras gäller det att skapa 
förutsättningar för drivkrafter och uppmuntra människor till skapande och 
innovation. 

 förändrad kommunikation ökar behovet av användarkompetens och support 
 nyrekrytering behövs för att möta framtidens utmaningar 

Fler människor än någonsin söker asyl i Sverige på grund av krig och konflikter i om-
världen. I Sverige och i andra europeiska länder finns en starkt polariserad flykting-
debatt med inslag av hot, trakasserier och våld. Många människor känner oro och 
otrygghet inför samhällsutvecklingen. En stark och fristående kultur behövs mer än 
någonsin. 

Den fria tiden har en stor betydelse för att människor ska inkluderas i samhället. Det 
gäller såväl nyanlända flyktingar, unga utanför som människor med funktionsvaria-
tioner. Under 2015 har många, framför allt ensamkommande unga, sökt sig till fritids-
gårdarna. Verksamheten har även traditionellt en stor grupp av de unga som varken 
studerar eller arbetar. I avdelningens verksamhet för personer med funktionsvariationer 
som drivs tillsammans med landstinget finns stora behov av fritidsverksamhet. 

En omprioritering kommer ske under 2016 för att bättre möta olika gruppers behov av 
inkludering i samhället och att kunna utveckla verksamheten.  

1. För att kunna möta de ökade utmaningarna på fritidsgårdarna föreslås en utökning av 
tjänsterna. I dagsläget är personalresurserna så små att det inte finns utrymme att 
anställa på mer än drygt halvtidstjänster. Det gör att enheten har svårt att attrahera och 
behålla kompetent personal i en verksamhet som bygger på förtroende, stabilitet och 
trygghet. En utökning med motsvarande en tjänst föreslås. Med ökat antal besökare ökar 
även behoven av verksamhetsmedel för såväl fritidsgården i Bålsta som Skokloster. 
Ökade verksamhetsmedel innebär att vi bättre kan möta de behov och önskemål som 
finns. Det handlar om allt från material till olika skapande verksamheter till att kunna 
göra utflykter och andra aktiviteter med besökarna. 

En ökad befolkning skapar ett större behov och ökad efterfrågan av enhetens tjänster 
inte minst av service utanför tätorten Bålsta. 

Biblioteksverksamhet kan utgöra en viktig del av en kommuns strategiska arbete med 
integration. Biblioteket erbjuder ett öppet demokratiskt rum i samhället, det är gratis 
och det erbjuder hjälp av alla sorter. Biblioteket genomför olika arrangemang och 
aktiviteter i befintliga lokaler, men kan även finnas på andra platser. Personer med annat 
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modersmål än svenska, samt nationella minoriteter är prioriterade målgrupper enligt 
bibliotekslagen. Här finns en stor potential men personella resurser saknas i dag. 
Biblioteksverksamhet kan bidra till utökade insatser, bredare nätverkande och en 
snabbare integration. 

Personer med funktionsvariationer är också en prioriterad målgrupp. Av den allt äldre 
befolkningen får många någon form av funktionsvariation och kan ha svårt att ta sig till 
biblioteket. Via servicen ”Boken kommer” erbjuds personlig biblioteksservice med 
hemkörning/hämtning av böcker. Biblioteket hjälper också till med att ladda ner ljud-
böcker till de som inte klarar detta själva. Behovet av de här tjänsterna kommer att öka 
med en ökad äldre befolkning. Ett samarbete med äldreomsorgen har en stor utveck-
lingspotential. Att kunna fortsätta läsa böcker innebär en stor livskvalité. Att erbjudas 
högläsning och andra aktiviteter påverkar livskvalitén som ger både nöjdare vårdtagare, 
anhöriga och personal. 

Bibliotek är en IT-intensiv verksamhet som ska ligga i framkant för medborgarnas bästa 
service och demokratiska möjligheter. Verksamheten är beroende av flera avancerade 
datasystem. Enligt bibliotekslagen ska folkbibliotek även främja kunskap om hur 
informationsteknik kan användas. Ett attraktivt bibliotek bör vara modernt och kunna 
erbjuda teknikmöjligheter för medborgarna på olika sätt, exempelvis för att via Ipads 
läsa tidningar och erbjuda spelmöjligheter för barn och unga. Både hårdvaran och 
mjukvaran behövs för att motverka digitala klyftor. Biblioteken behöver erbjuda såväl 
tillgång till ny teknik som användarutbildning. Att arbeta för att invånare ska mer 
digitalt delaktig och att öka samverkan kring kommunens etjänster sparar pengar för alla 
förvaltningar.  

2. Samhällsförändringarna och bibliotekens breda uppdrag gör att vi i dag ser på 
biblioteket som en viktig resurs för lokalsamhällets utveckling. Samtidigt ställer det 
högre krav på biblioteket som nu begränsas kraftigt av befintliga personalresurser. 
Därför krävs att en ny tjänst med ansvar för integrationsfrågor, biblioteksservice för 
äldre och för IT-frågor inrättas. 

Håbo kommun växer vilket ställer krav på ett gott kultur och fritidsliv av kvalité för att 
människor ska trivas, för att kommunen ska vara attraktiv för potentiella nyinflyttade 
och för att företag ska etablera sig. Håbo kommun ska vara en trygg och attraktiv 
kommun för våra barn och ungdomar att växa upp i då stannar de kvar eller kommer 
tillbaka när de själva ska bilda familj. 

I Håbo kommun ska man kunna bo och leva hela livet. Andelen äldre i kommunen ökar 
successivt. Det betyder att avdelningen behöver möta upp till de behov av anpassade 
kulturprogram för de som inte själva kan ta sig från sitt boende eller till andra städer för 
att ta del av kulturlivet. 

Tekniska avdelningen 
Tekniska avdelningens verksamheter påverkas i högsta grad av befolknings- och 
demografiska förändringar. Det tillkommer mer ytor att sköta och ansvara för, samtidigt 
som det vistas alltfler människor i dessa områden. Människor som bidrar till liv och 
rörelse och ett befolkat uterum, men som också medför ökat slitage och liknande. 
Samtidigt ställs det allt högre krav och förväntningar från allt fler på att det offentliga 
rummet ska vara städat, snyggt och tryggt. Den planerade befolkningsökningen i både 
Bålsta och Skokloster är i sig positiv för kommunen men sätter också press på 
kommunens anläggningar. En förstärkt produktion på såväl vattenverk som reningsverk 
med till det hörande investeringar är en konsekvens av befolkningsökningen. Andra 
konsekvenser är ökade behov av förskolor, skolor, särskilda boenden, äldreboenden och 
fritidsanläggningar. 
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Avdelningens behov av förändrad ram är följaktligen en konsekvens av demografiska 
förändringar. Det är också en konsekvens av en rad fattade beslut, såsom upprustning av 
befintliga parker, satsning på om-, till- och nybyggnad av förskolor och skolor, nybygg-
nation av äldreboende, men framförallt antagande av detaljplaner för tillkommande be-
byggelse, gata, park, VA och liknande. Den framtida utbyggnaden av kommunen med 
kommunala åtaganden på gator, gång- och cykelvägar och parker och grönområden 
kommer att påverka mycket under de närmaste 5 - 10 åren. Som en konsekvens av 
ökade åtaganden för kommunen bör förutsättningarna för drift och skötsel av gator, 
gång- och cykelvägar, parker med mera, ges de möjligheter som motsvarar med-
borgarnas förväntningar och som gör att vi kan utveckla och bibehålla en fungerande 
och trevlig miljö i kommunens offentliga rum. 

Noteras kan att verksamhetsanalysen har omfattande investeringsprojekt inom fastighet, 
gata och park och VA under de närmaste tre åren, och tillsammans med volymerna 
inom exploateringsbudgeten blir resultatet ett stort antal nya kvadratmeter att förvalta. 

Gata/Parkenheten 

Nedanstående belopp är en mycket grov bedömning av de kostnader som tillkommer för 
drift och underhåll i samband med exploateringar. Det finns ännu inte uppgifter om hur 
stora allmänna ytor projekten omfattar och vad de kommer att innehålla. Driftbudget 
måste utökas med minst den uppskattade kostnaden årligen för att anläggningarna ska 
kunna skötas och underhållas. 

4. Gatu- och parkenhetens bedömning är att den totala driftbudgeten behöver utökas 
under 2017 och ytterligare till 2018 för att kunna sköta drift och underhåll av de ytor 
som tillkommer på grund av exploateringar. Behovet för 2019 går inte att uppskatta 
eftersom de områden som planeras så långt fram i tiden än så länge bara är på idéstadiet. 
Det är dock sannolikt att det även där tillkommer en mängd ytor där kommunen ska 
ansvara för drift och underhåll. Några exempel är Kalmarsand norra och södra, 
Skokloster udde och Viby äng. 

Fastighetsenheten 

5. Motsvarande gäller behovet av tillsyn och skötsel av kommunens lokaler och där 
bedöms driftbudgeten utökas 2017 med 2 000 tkr och därefter med 1200 tkr 2018 och 
ytterligare 2000 tkr 2019. 

Lokalvårdsenheten 

6. Elevantalet ökar vilket innebär en ökad nedsmutsning i klassrum och övriga lokaler 
inom skolan. Idag rengörs klassrummen för årskurs F–3 dagligen, årskurs 4-6 tre dagar i 
veckan och årskurs 7–9 samt gymnasiet endast två gånger i veckan. Vi ser behov av 
daglig rengöring av samtliga klassrum för att skapa en hälsosam inomhusmiljö. Enligt 
barn- och utbildningsförvaltningen kommer fler lokaler på och vid Gröna dalenskolan 
samt gymnasiet att tas i anspråk för att täcka behovet för de nyanlända eleverna på 
högstadiet- och gymnasiet. 

7. Ny förskola med 8 avdelningar i Frösundavik, planeras starta höstterminen 2017 
vilket innebär ytterligare en tjänst på 6 timmar/dag, år 2017 100 tkr och ytterligare 150 
tkr år 2018.  

8. Enheten behöver leasa ytterligare en produktionsbil för att nå ut till samtliga objekt. 

Verksamhet, tkr 2017 2018 2019 

1. Fritidsledare1 tjänst -450   

2. Bibliotekarie med ansvar för integration, äldre och IT 1 
tjänst -550   
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Verksamhet, tkr 2017 2018 2019 

3. Två nya tjänster till följd av nya anläggningar  -940  

Gatu/Parkenheten    

4. Frösundavik -260 -710 -168 

4. Bålsta C, etapp 1  -440  

4. Sofielund (Glastomten), Stockholmsvägen + torg -50   

4. Väppeby Äng, Boklok -100 -130  

4. Björkvallen , Boklok  -114  

4. Dragets industriområde  -255  

4. Tvåhus  -429  

4. Svarta Lutans väg -10   

4. Björnbro industriområde, kvarter 3  -560  

Fastighetsenheten    

5. Tillsyn och skötsel och reparationer i lokaler -2 000 -1 200 -2 000 

Lokalvårdsenheten    

6. Ökat elevantal på skola och gymnasiet -54   

7. Ny förskola -100 -150  

8. Utökning med en produktionsbil -80   

Summa -3 654 -4 928 -2 168 

7.2.3 Förändrade lagar och förordningar 

Personalavdelningen 
Arbetsmiljöverket är den myndighet som har fått i uppdrag av regeringen att utöver den 
gällande lagstiftningen inom arbetsmiljöområdet att mer i detalj bestämma vad som 
gäller för arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket ger därför ut föreskrifter som preciserar vad 
som gäller inom olika arbetsmiljöområden. Arbetsmiljöverket har fattat beslut om en ny 
föreskrift som träder i kraft 31 mars 2016. Regler om bland annat arbetsbelastning, 
arbetstider och kränkande särbehandling ingår och målet är att minska den 
arbetsrelaterade ohälsan. Arbetsgivaren behöver prioritera och klargöra samt 
implementera innehållet i den nya förordningen. 

Administrativ avdelning 
Kansli 
En ny kommunallag är på väg (SOU 2015:24) och planen från utredaren är att lagen ska 
träda ikraft 1 januari 2018. Förändringarna är marginella och påverkar inte kansliets 
resursbehov under planeringsperioden. 

En ny dataskyddsförordning beräknas antas i EU under år 2016 som innebär att den 
nuvarande personuppgiftslagen (1998:204) blir obsolet. En stor skillnad är att EU nu 
meddelar föreskrifterna som en förordning. Nuvarande personuppgiftslag bygger på ett 
direktiv från EU, vilket innebär att den svenska riksdagen utifrån direktivets 
andemening meddelar en ny nationell lagstiftning. En förordning blir istället direkt 
tillämpbar i hela EU i exakt samma lydelse i alla medlemsstater. Någon fullvärdig 
analys av vilka förändringar som den nya förordningen kommer att få, går inte att göra i 
dagsläget. Dock innebär den skärpta regler kring kommunens behandling av 
personuppgifter, med införande av betydligt strängare sanktionsmöjligheter för brott 
mot förordningen. Det är därför viktigt att kommunstyrelsen redan nu se över nuvarande 
hantering av personuppgifter, vilket klaras av med befintliga resurser på kansliet. 
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Upphandlingsenheten 

Ny lagstiftning är beräknad till 1 januari 2017. Den är försenad och skulle ha kommit 1 
april 2016. Den medför behov av utbildningsinsatser under 2017 till kommunens chefer 
och övriga tjänstemän som är berörda samt till politiker. 

Kommunikation 

Samtliga kommuner i Sverige är sedan 1 januari 2015 pliktleverantörer av elektroniskt 
publicerat material enligt Lag (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material. 
Lagen innebär att vissa kategorier av elektroniskt material som publiceras från 1 januari 
2015 ska levereras till Kungl. biblioteket (KB). Hantering av e-plikten är en bestående 
kostnadsökning med uppskattningsvis 80 tkr, jämfört med år 2016. Kostnad och 
hantering av e-plikten kan skötas av kommunikationsenheten, kansliet alternativt IT-
enheten. Finansieringen sker inom ram. 

Kontaktcenter 

Kontaktcenters handläggningsärenden är på mandat från förvaltningarna, så eventuella 
kostnader som påverkar vår handläggning bekostas av förvaltningarna. De ändrar även 
checklistor vid eventuella lagförändringar. Enheten har inte fått indikationer på att något 
kommer ändras. 

Kultur- och livsmiljö 
Kultur och livsmiljö tillhör den del av den kommunala verksamheten som inte styrs 
direkt av lagkrav förutom bibliotekslagen. 

Folkbiblioteket ska enligt bibliotekslagen erbjuda allmänheten att avgiftsfritt få låna 
eller på annat sätt få tillgång till litteratur oavsett publiceringsform, det vill säga oavsett 
om den tillhandahålls i fysisk eller digital form. Folkbiblioteken ska även främja 
kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande 
och delaktighet i kulturlivet. Lagen innebär även att ett grundläggande kvalitetskrav 
införs när det gäller folkbibliotekens utbud av medier och tjänster. Enligt 
bibliotekslagen ska bibliotek tillhandahålla e-medier. Allt fler hittar till e-medierna, 
samtidigt som behovet av fysiska medier fortfarande kvarstår. Förlagen har en mycket 
differentierad kostnad per e-bok och då biblioteken betalar per lån ökar kostnaden 
oavbrutet och kraftfullt. 

Tekniska avdelningen 
Regeringen har beslutat att kommunerna ska ta över insamlingsansvaret för 
förpackningar och returpapper. Beroende på när och hur detta kommer att ske kan det 
initialt medföra en taxehöjning beroende på vilket insamlingssystem kommunen väljer. 

7.2.4 Förändrade lokalbehov 

Kultur- och livsmiljö 
1. Genom utbyggnaden i Stationsområdet i Bålsta kommer de replokaler verksamheten 
har i Talltorp att behöva evakueras. Detta innebär såväl ökade hyreskostnader som 
kostnader för anpassningar av lokaler. Tanken är att integrera med den öppna fritids-
verksamheten lokalmässigt. Konsekvensen blir då ökade hyreskostnader för båda 
verksamheterna. 

2. Utökade lokaler fritidsgården i Skokloster. Fritidsgården i Skokloster har idag små 
lokaler i anslutning till idrottshallen. Antalet besökare har ökat de senaste åren och 
behov av större lokaler finns. Ett bra sätt är en utbyggnad på befintlig plats och att det 
som idag är slöjdsal används. Totalt sett behövs en utökad yta med cirka 200-300 
kvadratmeter. 
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3. Utbyggnaden av resecentrum kommer att innebära att befintliga föreningslokaler 
rivas och behöver ersättas med andra lokaler. I första hand ska det lösas inom det egna 
fastighetsbeståndet men där det inte går måste inhyrningar göras av externa aktörer. 
Från 2018 och 2019 går det att komma ur avtal med föreningar vars medlemmar inte är 
prioriterad målgrupp för lokal och hyressubventioner. Efterfrågan på ytor för spontan-
idrott kommer att öka. I planeringen av nya boendemiljöer får dessa behov inte 
glömmas bort. 

Tkr 2017 2018 2019 

1. Hyreskostnader musik- och fritidsverksamhet -350 -200 -255 

2. Ökad hyra efter ombyggnation av fritidsgård i Skokloster  -450  

3. Ökade hyreskostnader, inhyrning av externa lokaler för 
föreningslivet -1 800 +550 +600 

Ökad internhyra miniishall  -1 425  

Summa -2 150 -1 525 345 

7.2.5 Omprioriteringar 

Administrativ avdelning 
1. I budget 2016 finns buffert för telefonikostnader för kontaktcenter på 50 tkr som inte 
bedöms behövas. Kan 2017 omfördelas till att täcka en del av anställning helår. 

Kultur- och livsmiljö 
I bidragssystemet 
Det nya bidragssystemet kommer att ge ökade möjligheter till ekonomiskt stöd till 
föreningslivet. En förenkling och förtydligande av regelverket kommer att göra det 
lättare för mindre föreningar att söka bland annat arrangemangsstöd. Fokus kommer att 
vara på föreningar med barn och ungdomsverksamhet, samt föreningar som arbetar med 
integration och personer med funktionsvariationer. En omprioritering från senior 
verksamhet till barn och unga föreslås ske från 2017 och är nödvändig om medel ska 
kunna omprioriteras inom befintlig ram. 

Ny omvärld, nya behov, sätt att arbeta 
2. JF-priset och Håbo Festdag bör omprioriteras i 2017 års budget då satsningar på 
utvecklingsarbete för barn och unga, demokratiarbete och den dagliga driften är 
nödvändig. Omvärlden förändras och verksamheten måste följa med. Två stora 
resurskrävande arrangemang som avdelningen inte har möjlighet att genomföra utan 
utökade resurser. 

Centrala projektmedel 
Flera av de projekt som Kultur och livsmiljö förslår bör finansieras ur de centrala 
utvecklingsmedlen. 

Tekniska avdelningen 
3. Minskad energikostnad för gatubelysningen vid utbyte av 900 kvicksilverarmaturer 
till LED-armaturer. En förutsättning är att investeringar kan göras enligt förslag. 

4. Efter omfördelning av statsbidrag erhåller kostenheten 500 tkr för 2017 från barn- 
och ungdomsförvaltningen. 

Gata- och parkenheten söker statliga investeringsmedel för trafikåtgärder. Om bidrag 
erhålles minskar investeringskostnaderna för kommunen i motsvarande storlek. Det går 
ej att förutse utfallet på sökta bidrag. 
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Verksamhet, tkr 2017 2018 2019 

1 .Kontaktcenter: Buffert telefoni tas bort 50   

2 .Kultur och livsmiljö: Håbo festdag och JF-priset 550   

3 .Tekniska: Gatubelysning, minskad energikostnad vid 
utbyte till LED-belysning. 252 100  

4. Tekniska : Del av statsbidrag 500   

Summa 1 352 100  

7.2.6 Investeringsförslag 

Administrativ avdelning 
IT-enheten 

Förbättra prestandan i serverklustret genom att öka kapaciteten i Hyper-V miljön genom 
att utöka med 2 servrar, 350 tkr. Det finns cirka 300 accesspunkter i nätet i dagsläget. 
För att klara den ökade mängden enheter som ska anslutas mot nätet krävs en ökning av 
antalet accesspunkter samt att nya accesspunkter med nyare teknik installeras. För detta 
krävs nya management controllers, 500 tkr. Utöka lagringslösningen med ytterligare ett 
chassi och diskar, 250 tkr. Ersätta gamla 100Mb switchar mot 1Gb switchar, 300 tkr. 

Kansli 
En ökad digitalisering generellt i kommunen ställer allt mer akuta krav på 
införskaffande av ett system för långtidsbevarande av digitala handlingar (eArkiv). 
Kommunen kan helt enkelt inte digitalisera sin dokumenthantering fullt ut utan att ett 
eArkiv finns på plats. Nuvarande ordning kräver fortfarande att alla handlingar skrivs ut 
från kommunens verksamhetssystem inför arkivering, en tidskrävande och kostsam 
process, både för verksamheterna och för kommunens centralarkiv. 

Införskaffande av ett eArkiv är inte bara en nödvändighet för en fortsatt digitalisering, 
det är också en investering som leder till effektivisering och därmed besparingar inom 
den kommunala organisationen. En exakt siffra är svår att stipulera och bör utredas 
närmare i en förstudie, men andra kommuner har räknat på detta och kommit fram till 
direkta kostnadsbesparingar i form av t.ex. pappersanvändning, lokaler och avställning 
av äldre system. De indirekta kostnadsbesparingarna i form av t.ex. tid för anställda att 
söka efter handlingar tillkommer därutöver. 

En tredje aspekt är att öppenheten mot och tillgängligheten för medborgarna ökar när 
arkivet i framtiden kan bli direkt sökbart från kommunens hemsida. Arbetet med att 
t.ex. lämna ut allmänna handlingar kan då avsevärt förenklas. I förlängningen, när 
ärendehanteringssystemet är fullt implementerat och sammankopplat med ett eArkiv, 
och när digitaliseringen effektiviserat processerna ytterligare kan det även bli aktuellt 
med kostnadsbesparingar i form av minskade personalresurser. 

Kansliet har redan ett anslag på 500 tkr i investeringsbudgeten som släpar från år 2015. 
Kansliet äskar nu om ytterligare 1 000 tkr för år 2018, alltså totalt 1,5 mkr. Summan 
beräknas utifrån omvärldsbevakning av andra kommuners förstudier kring eArkiv. En 
mer exakt kostnadskalkyl ska tas fram i samband med förstudien, som ska startas under 
år 2017. Den estimerade kostnaden innefattar upphandling och införande samt 
integrering mot minst ett större verksamhetssystem. Ett eArkivprojekt kommer också att 
innebära behov av personella resurser varför en ny tjänst som arkivarie äskas i avsnitt 
2.1. Utan dessa utökade resurser kommer kansliet inte att klara av att driva projektet. 

Kultur- och livsmiljö 
1. Utveckling av spontanidrott och mötesplats mellan Fridegård och ishall 
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I samarbete med Gata/park utvecklas området mellan Fridegård och Ishallen till att 
rymma fler möjligheter till spontana aktiviteter. För närvarande finns skateparken och 
en mindre yta för trickfotboll. Området samlar många unga men skulle kunna bli en 
verkligt bra aktivitetsplats om hela området utvecklas med  vissa anläggningar t ex 
basketplan och viss utbyggnad av skateparken. Investeringen och kostnaden ska ligga 
hos gata/park. 

2. Meröppet bibliotek 
Ett sätt att skapa mer användarstyrd verksamhet är att låta Håboborna få tillgång till 
biblioteket även efter stängningsdags genom så kallade meröppna bibliotek. Många 
bibliotek tillgängliggör idag lokalen för invånarna utanför bemannade öppettider som en 
lokal för att utföra sina biblioteksärenden, arrangemang och möten. Upplägget bygger 
på förtroende och på att den som använder biblioteket tar ansvar och lämnar lokalerna i 
samma skick som de var från början. För att detta ska vara genomförbart krävs bland 
annat investering i teknik för att hantera meröppet och möjlighet att avgränsa biblioteks-
lokalen – låta delar av lokalen vara tillgängliga. Håbo kommun är en pendlarkommun. 
Meröppet bibliotek ger ett större resursutnyttjande av kommunens lokaler genom att 
biblioteket kan användas utöver öppethållande när invånarna kan och vill. Meröppet 
bibliotek var prioriterat i budgetarbetet 2016 inför 2017. 

3. Ersättningsplan för Björkvallen. 
Anläggning av ny konstgräsplan inkl omklädningsrum och komplementbyggnader. 

4. Passageläsare till omklädningsrummen 
Installation av passageläsare ökar säkerheten kring omklädningsrummen. 

5. Hopptorn Kalmarsand 
Utveckling av badplatsen vid Kalmarsand med ett hopptorn. 

6. Handikappanpassad toalett vid Vibyspåret . 
Det finns behov av en handikappanpassad toalett vid Vibyspåret. Den kan utgöras en 
torrtoalett liknande den som finns vid Granåsen. 

7. Utbyte ytskikt på befintlig konstgräsplan. 
Det befintliga konstgräset är mycket slitet. Släpp i skarvar och bara fläckar gör att 
skaderisken ökar för de som använder planen. Planen uppfyller inte kraven som ställs på 
en matcharena. Ytskiktet bör bytas vart femte år. Konstgräset på denna anläggning är 
cirka åtta år. Bytet inkluderar miljövänligt granulat. 

Tekniska avdelningen 
Gatu/Parkenheten 

8. Planerat underhåll gatubeläggningar. Gatu- och parkenheten har i investeringsbudget 
erhållit 8,4 mkr/år för att under fem år komma till rätta med det eftersatta underhåll som 
byggts upp under en lång tid. Det första året för denna satsning var 2015 och medel har 
även erhållits för 2016. För att fullfölja satsningen behövs denna investering även för 
perioden 2017 – 2019. Till grund för beräkningen ligger inventering av 
asfaltbeläggningarnas status, reviderad 2014 av ÅF. Målbilden är att 80 % av de 
eftersatta ytorna ska vara åtgärdade inom fem år. 

9. Utbyte av rostiga belysningsstolpar. En inventering av belysningsstolparnas status 
visar att cirka 1 000 belysningsstolpar är i så dåligt skick att de måste bytas ut 
omgående, de utgör en stor säkerhetsrisk genom att de kan falla omkull och genom att 
de kan bli strömförande. De flesta av dessa är belägna utmed gång- och cykelvägar. 
Total kostnad för att byta alla uppgår till 8,2 mkr. Utbytet är tänkt att fördelas över en 
treårsperiod. 

10. Utbyte av kvicksilverarmaturer mot LED. Genom att byta ut de kvicksilverarma-
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turer som finns kvar i kommunen (ca 900 st) minskas energiförbrukningen med ca 510 
tkr/år. Kostnaden för att byta ut dem är 6,5 mkr. Kostnaden för inköp är intjänad på 
ca 12 år. Enligt EU-direktiv skulle alla kvicksilverarmaturer ha varit utbytta 2015. LED-
armaturer har en längre livslängd, förbrukar mycket mindre energi och kräver inte lika 
mycket service under sin livstid (cirka 20-25 år). Utbyte är däremot dyrare när arma-
turens livslängd är till ända (för närvarande, den tekniska utvecklingen kan möjligen 
pressa priserna). 

11. Säkra skolvägar. I samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen kommer 
enheten att fortsätta att inventera, förbättra och tydliggöra skolvägar för att få fler barn 
att gå eller cykla till och från skolan. Projektet ger många vinster, kostnaden för 
skolskjutsar sänks, trafiksäkerheten runt skolorna förbättras, det finns möjliga 
miljövinster genom minskad bilkörning och barns fysiska hälsa främjas vilket kan 
påverka inlärningen. Syftet med investeringen är att genomföra de åtgärder som 
framkommit i inventeringar och utredningar. Kalkyl saknas eftersom utredningarna 
genomförs löpande, de har påbörjats 2015 och ska fortgå som ett levande projekt under 
ett antal år. Skolvägarna förändras genom förändringar i befolkningsstrukturen, skolans 
organisation mm. 

12. Gång- och cykelväg Kalmarleden Frösundavik. För att gående och cyklister på ett 
tryggt och säkert sätt ska kunna ta sig till och från det nya bostadsområdet Frösundavik 
måste Kalmarleden kompletteras med en gång- och cykelväg på Kalmarledens södra 
sida, från infarten till bostadsområdet till den före detta betongfabriken. För år 2016 har 
medel erhållits för projektering, för 2017 söks medel för anläggning. Anläggningskost-
naden är svår att bedöma innan projektering gjorts då platsens förutsättningar är svåra. 

13. Utbyggnad av gatubelysning Kalmarleden. Det nya bostadsområdet i Frösundavik 
skapar ett större flöde av olika trafikanter på och längs med Kalmarleden. För att öka 
trafiksäkerheten och tryggheten för medborgarna bör gatubelysning sättas upp på i 
första hand sträckan Aronsborgsrondellen till infart Frösundavik. I andra hand bör 
belysningen utökas från Frösundavik mot Viby- och Futurumskolan. Det är troligt att 
många barn kommer att ha detta som skolväg. Sträcka 1 är ca 1850 m lång, ca 100 
belysningspunkter krävs. Kostnad per belysningspunkt är ca 50 tkr. Sträcka 1 beräknas 
kosta ca 5 mkr. Sträcka 2 beräknas kosta 5,1 mkr, 

14. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder enligt plan. Det framkommer ständigt behov av och 
önskemål om trafiksäkerhetshöjande åtgärder från allmänheten och enheten arbetar 
också med att identifiera risker i trafikmiljön. En åtgärdslista över prioriterade objekt 
har tagits fram för vilka vi äskar investeringsmedel under den kommande 
planeringsperioden. 
15. Konstbyggnader (brokonstruktioner). Inventering av samtliga konstbyggnader som 
kommunen ansvarar för. Inventeringen ska ligga till grund för planering av underhåll 
och reinvesteringar. Utredningen dokumenteras i en så kallad broliggare som ska finnas 
i varje kommun. Investeringsäskandena ligger för konsultkostnader för inventering 
2017 och för åtgärder 2018. Det saknas kalkyl för åtgärder, en sådan kan göras först när 
vi får veta aktuell status på broarna och vilka åtgärder som krävs. 

16. Upprustning av grusbelagda gång- och cykelvägar. Gatu- och parkenheten vill göra 
en särskild satsning för att rusta upp och förbättra de kommunala grusbelagda gång- och 
cykelvägarna. Flera av dessa har idag en undermålig avrinning, dålig ytbeläggning och 
inträngande växtlighet. En upprustning gör det enklare att välja cykel som transport-
medel. Grusbelagda gång- och cykelvägar utgör dessutom ett trevligt inslag i tätorten 
och enheten vill satsa på att bevara dessa. 

17. Byte av vägtrummor. Vägtrummorna under Centrumleden och Kalmarleden 
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(Futurum, Gyproc) är i mycket dåligt skick och behöver bytas ut. 

18. Busshållplats Futurum. I samband med arbete med upprustning av utemiljön på 
Futurum så har elever, föräldrar och personal lyft problemet med trafikmiljön. Gatu- 
och parkenheten tog fram ett förslag på hur situationen när föräldrar lämnar och hämtar 
sina barn kunde lösas. Detta förslag har genomförts. Samtidigt togs det fram ett förslag 
på hur trafikmiljön runt busshållplatsen där de äldre barnen stiger av skulle kunna 
förbättras. Detta har ännu inte genomförts men enheten ser det som angeläget att 
fortsätta arbetet med att göra barnens trafikmiljö runt skolorna så säker som möjligt. 

19. Ny julbelysning Bålsta och Skokloster. Julbelysningen utmed Stockholmsvägen har 
glödlampor som ljuskällor. Eftersom dessa har fasats ut så finns ett behov att ersätta 
glödlamporna med LED-lampor. I samband med föreslås att belysningen kompletteras 
med nya armaturer där de i dag saknas, från Kalmarrondellen till Kalmarsand och i 
Slottsskogen, Skokloster. Projektet kan genomföras 2019. 

20. Planlager för hantering av material. För att förbättra och effektivisera hanteringen av 
olika typer av massor (jord, sand, bark mm) behöver avdelningen köpa in så kallade 
planlager i betong. 

21. Upprustning lekplatser enlig framtagen plan. Kommunens lekplatser är med två 
undantag i ett mycket dåligt skick. Enheten ser ett stort behov av att genomföra en 
inventering och upprätta en plan för hur dessa ska utvecklas eller eventuellt avvecklas. 
Tanken är att skapa cirka fem större stadsdelslekplatser och cirka femton mindre 
närlekplatser. Första året avser kostnader för utredning och framtagande av plan, 
påföljande år avser upprustning/nybyggnation. Kostnaden för utveckling/avveckling är 
en grov kostnadsbedömning som behöver revideras då utredningen är färdig. 

22. Anslutning/cirkulationsplats Lindegårdsvägen-Centrumleden. I samband med att 
Väppeby Äng bebyggs (BoKlok) så förlängs Lindegårdsvägen ut till Centrumleden. För 
att skapa en bra trafikmiljö måste anslutningen utredas, projekteras och sedan byggas. 
Byggnationen av denna ingår inte i exploateringen utan måste hanteras inom 
kommunens årliga investeringsbudget. Då ingen utredning eller projektering finns så 
har kostnaden bedömts efter en standard cirkulationsplats utan några avvikelser i form 
av dåliga markförhållanden eller liknande. 

23. Upprustning av offentliga utmiljöer i Skokloster. Slottsskogens samfällighet önskar 
fortsatt upprustning av den offentliga utemiljön, främst i de centrala delarna. Föreningen 
önskar bland annat rusta upp ytorna runt den befintliga fotbollsplanen så att entré och 
genomfart i Slottsskogen får ett välvårdat utseende. Utredning, projektering och 
kalkylering krävs, utförs 2016. För att hinna med planering och upphandling äskas dock 
inte pengar för genomförande före 2018. Enheten har endast gjort en 
kostnadsbedömning baserad på de önskemål som samfälligheten framfört, kalkyl kan 
göras efter genomförd projektering. 

24. Kraftleden, ombyggnation för ökad trafiksäkerhet. Åtgärder enligt av miljö- och 
tekniknämnden beställd utredning i syfte att sänka hastigheten och öka trafiksäkerheten 
längs Kraftleden. Satsningen ska även bidra till en mer stadsliknande karaktär. Till 
grund för kostnadsberäkning ligger kalkyl från Ramböll, daterad 2012-08-30 samt 
förslag på åtgärder daterad 2012-06-30. Under 2016 har medel erhållits för projektering. 
Samtidigt med projekteringen kommer en kalkyl för olika delsträckor att tas fram. För 
att hinna med planering och upphandling äskas dock inte pengar för genomförande före 
2018. Äskandena är endast en kostnadsbedömning baserad på de två första alternativen 
som redovisas nedan. Enheten ser som mest angeläget att i första hand åtgärda de 
sträckor som idag har störst problem med trafiksäkerheten. Den ena sträckan är längs 
med Västerskogs industriområde, sträckan Björnängsvägen-Skörbyleden. Den andra 



Budgetunderlag år 2017 och plan 2018-2019 42(89) 

sträckan är från korsningen Kraftleden-Kalmarleden till punkten där Kraftleden går över 
i Kalmarvägen. Båda dessa sträckor saknar gång- och cykelbanor och det finns inga 
sådana i intilliggande områden. Sträckorna trafikeras dessutom flitigt av gång- och 
cykeltrafikanter. Här uppstår ofta farliga trafiksituationer. Korsningen Kalmarleden-
Kraftleden och Centrumleden-Kraftleden är också en punkt som bör åtgärdas inom en 
snar framtid. 

25. Lindegårdsvägen, ny gång- och cykelväg. I och med utbyggnaden av det nya Bo 
Klok-området, Väppeby Äng, saknas det en förbindelse i gång- och cykelvägnätet. På 
den tidigare utbyggda sträckan av Lindegårdsvägen anlades aldrig den gång- och 
cykelbana som finns i detaljplanen. Utmed den nya delen av Lindegårdsvägen kommer 
en sådan att anläggas. Därmed saknas en viktig länk i gång- och cykelvägnätet mellan 
Kalmarvägen och Bålsta centrum. Den framtida Lindegårdsvägen blir en genomfartsväg 
med kollektivtrafik och därför kommer en gångbana att krävas av trafiksäkerhetsskäl. 

26. Gång- och cykelväg föreningslokaler Fabriksvägen. Ny gång- och cykelväg från 
Skörbyledens busshållplats till inhyrda föreningslokaler på Fabriksvägen. För 
närvarande tvingas de som ska besöka anläggningen och som kommer med buss 
(avstigning Skörbyleden) att gå längs Kraftleden som saknar gångbana. Investeringen 
inkluderar gångpassage genom stängsel, gångbana och gatubelysning. Sträckan är cirka 
425 meter. Om Kraftleden byggs om i den norra delen så kommer denna anslutning inte 
att behövas för detta ändamål. 

Fastighetsenheten 
I nedan beskrivna investeringsbehov har endast kostnadsbedömningar kunnat göras 
eftersom den tid som tilldelats för uppdraget har varit alltför knapp. De kostnader som 
nedan presenteras är inte i överkant utan ska ses som en indikation på storleksordningen 
av behövda medel. 

27. Kommunens fastigheter (byggnader) har ett stort underhållsbehov. För att komma 
till rätta med detta måste den årliga budgeten för dessa åtgärder utökas, med 3 000 tkr 
för 2017 och därefter årligen med ytterligare 2 000 tkr. Denna utökning påverkar årlig 
investeringsbudget. Total investering blir därför 10 mkr år 2017, 12 mkr år 2018 och 
14 mkr år 2019. 

28. Utemiljön kring kommunens skolor och förskolor är underhållsmässigt eftersatt så 
även här måste en utökning ske, med 2 800 tkr för 2017 och därefter årligen med 
ytterligare 200 tkr. 

29. Köksutrustning i kommunens skolor och förskolor är sliten och mer omfattande 
utbyte kommer behövas under de närmaste åren. Investeringsbudget justeras med totalt 
600 tkr årligen. 

30. Frösundaviks förskola, 8 avdelningar. Total kostnad cirka 50 000 tkr. Arbete 
startades under 2015 och förskolan kommer stå klar till årsskiftet 2017/18. Behov av 
medel under 2017 minst 30 000 tkr. 

31. Futurum övre, ombyggnad och renovering. Stort behov av renoveringsåtgärder på 
övre Futurum. Dessutom ska verksamheten Lila Resurs införlivas i Futurum och 
därmed kan en hyrd paviljong avetableras. Övre Futurum har inte byggts om sedan 
2000 och med ett stort elevantal är slitaget högt. Dessutom har nya krav på lokaler 
uppkommit under åren. I nuvarande lokaler finns det anmärkningar från AMV och från 
kommunens miljöenhet i och med ombyggnation löses de nuvarande problemen. 
Kostnaden bedöms till totalt 56 400 tkr. 

32. Nytt kök och matsal Västerängsskolan, projektet startas under 2016 och kommer 
slutföras under 2017 varför tilldelade medel på 27 800 tkr kommer att delvis flyttas till 
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2017. 

33. Nytt kök och matsal samt förskolelokaler Viby förskola/skola. Projektet bör 
tidigareläggas med byggstart under 2017 eftersom det finns krav på arbetsmiljön i köket 
som inte kan uppfyllas idag. Total kostnad uppgår till 55 440 tkr. 

34. Annehills förskola – nytt värmesystem och därmed nya golv. Projektet startar 2016 
och eventuellt kan det pågå en bit in på 2017. Planering görs i samarbete med förskolan. 
Projektet innebär att nuvarande direktverkande eluppvärmning byts ut mot bergvärme 
och vattenburen golvvärme. Nuvarande golvkonstruktion är en riskkonstruktion. Total 
kostnad bedöms till 4 200 tkr. 

35. Säkerhetsåtgärder i våra fastigheter såsom nya brand- och inbrottslarm samt 
förbättrade skalskydd. Total kostnad bedöms till 5 000 tkr. Berör flertalet objekt. Det 
stora antal falsklarmer som förekommer beror på undermåliga anläggningar. Genom att 
åtgärdad dessa kommer antal falsklarmer att minska. Föreslagna åtgärder ligger i linje 
med det SBA-arbete som bedrivs sedan ett år tillbaka inom kommunen. 

36. Energieffektiviseringsåtgärder m m rörande ventilation. Sammanhållen åtgärd som 
berör flera objekt. Ventilationsaggregaten är gamla. Genom att verksamheterna (främst 
skola) placerar fler elever i samma rum krävs ett större luftflöde. Genom att byta ut 
fläktarna i gamla ventilationsaggregat till nya direktverkande erhålls både en bättre 
styrning men också en förbättrad energieffektivitet genom att tilluften kan temperatur-
regleras mot utetemperatur. Total kostnad 9 600 tkr. Energivinster kan påräknas. 

37. Taksäkerhet. Kommunens fastigheter saknar i stor omfattning erforderlig 
taksäkerhet. För att följa arbetsmiljökraven avseende takarbeten (snöskottning m m) 
måste detta utföras. Total kostnad bedöms till 3 000 tkr. 

38. Nytt LSS-boende. Boende med 6 lägenheter bör stå klart under 2017. Begäran 
kommer att skickas till Håbohus AB för ytterligare ett LSS-boende på Väppeby Äng. 
Kostnad bedöms uppgå till 20 000 tkr men denna kommer i stället att komma som en 
hyreskostnad till socialförvaltningen genom hyreskontrakt med Håbohus AB. 

39. Nytt särskilt boende bedöms behövas med 6 lägenheter. Planlagd mark för 
ändamålet saknas. Kostnad bedöms uppgå till 20 000 tkr. 

40. Nytt äldreboende och förskola – Dalvägen. Detaljplanearbete är påbörjat. 
Samlokalisering av äldreboende och förskola planeras för att optimera nyttjandet av kök 
m m. Bedömd total kostnad uppgår till 150 000 tkr. 

41. Ny mini-ishall. För att öka tillgängligheten av istid planeras för en mini-ishall. 
Kostnaden bedöms uppgå till 12 000 tkr. 

42. Simhall. Utredning pågår med lämpliga och behövda åtgärder. F n bedömd total 
kostnad uppgår till 17 200 tkr. Eftersom byggnaden är gammal och sliten kan lämpliga 
åtgärder behöva ställas mot att bygga en ny. 

43. Lundby ridanläggning. För att bibehålla en fungerande ridanläggning kommer 
åtgärder att behöva utföras på klubbhus, avloppshantering och handikapptoalett m m. 
Kostnaden bedöms sammantaget uppgå till 4 500 tkr. 

44. Tillbyggnad Skogsbrynets förskola. För att möta det ökade behovet av 
förskoleplatser måste befintlig förskola Skogsbrynet byggas till. Förskolans placering är 
mycket bra och ett detaljplanearbete har påbörjats som ska medge utökad byggrätt. 
Kostnaden för tillbyggnad med 5 avdelningar samt ett tillagningskök bedöms uppgå till 
35 000 tkr. 

45. Ombyggnad Gröna Dalenskolan. Större klassrum måste tas fram på Gröna Dalen-
skolan för att möte kommande krav. Eftersom detta projekt inte bedöms påbörjas förrän 
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under 2018 måste kostnaden för detta även inrymma inhyrning av paviljonger för eva-
kuering under byggtiden Gröna Dalenskolan kommer till hösten 2019 vara komplett 
med två paralleller F-9. Kostnaden bedöms uppgå till 20 000 tkr. 

46. Ny sporthall Gröna Dalen. Fler elever i Gröna Dalenskolan samt fler elever i 
Fridegård gör att tider för gymnastik i befintliga sporthallarna inte finns i tillräckligt stor 
utsträckning. För att möta detta behov föreslås en ny sporthall vid Gröna Dalenskolan. 
Detaljplanen kommer behöva ändras. Därför bedöms projektet tidigast starta 2018 med 
projektering. Genom en ny sporthall vid Gröna Dalen så kommer det behov som finns 
för utökade omklädningsrum i anslutning till befintlig konstgräsplan att kunna lösas 
genom denna nybyggnad. Total investering bedöms till 25 200 tkr. 

47. Ny kokgryta Futurum, kostnad bedöms till 200 tkr. Kombiugnar 3 st Futurum. 
Kostnad bedöms till 500 tkr. 

48. Tunneldiskmaskin Gransäter. Kostnad bedöms till 180 tkr. Tunneldiskmaskin Gröna 
Dalenskolan. Kostnad bedöms till 180 tkr. 

49. Steamers, 2st, Fridegård. Nuvarande börjar bli för gamla och slitna. Kostnad 
bedöms till 400 tkr. 86. Grovdiskmaskin (Granul) Fridegård. Nuvarande börjar bli för 
gammal och sliten. Kostnad bedöms till 175 tkr. 

50. Ny förskola vid Nybygget. Projektering av ny förskola påbörjas, bedömd kostnad 
1 000 tkr. Planlagd mark saknas till viss del. 

51. Ny skola. Projekteringsstart, bedömd kostnad 1 000 tkr. Planlagd mark saknas. 

52. Nytt äldreboende. Planlagd mark saknas. Projektering startar 2018, bedömd total 
kostnad för projektet är cirka 100 000 tkr. 

Kostenheten 

53. Nya serveringslinjer grundskolan. 

54. Utrustning till nya köken på Västerängsskolan, Frösundaviks förskola och 
Vibyskolan. 

Lokalvårdsenheten 

54. Nya skurmaskiner och mopptvättmaskin. 

Investering, tkr 2017 2018 2019 

Investeringar IT-enheten -1 400   

Kansli: eArkiv  -1 000  

Kultur och livsmiljö    

1. Utveckling av spontanidrott och mötesplats mellan 
Fridegård och ishall  -4 800 -1 000 

2. Meröppet bibliotek -300   

3. Ersättning för fotbollsplan Björkvallen -15 000 -10 000  

4 passageläsare till ishall, Fridegårdshallen, Gransäter och 
Västerängen.  -425  

5. Hopptorn Kalmarsand  -75  

6. Handikappanpassad toalett vid Vibyspåret -30   

7. Utbyte ytskikt på befintlig konstgräsplan -3 200   

Gatu/Parkenheten    

8. Planerat underhåll gatubeläggningar -8 400 -11 900 -11 900 

9. Utbyte rostiga belysningsstolpar -3 000 -2 600 -2 600 
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Investering, tkr 2017 2018 2019 

10. Utbyte kvicksilverarmaturer mot LED -3 250 -500  

11. Säkra skolvägar -1 000 -1 000 -1 000 

12. Gång - och cykelväg Kalmarleden Frösundavik -900   

13. Utbyggnad gatubelysning Kalmarleden -5 000 -5 100  

14. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder enligt plan -1 000 -1 000 -1 000 

15. Konstbyggnader (brokonstruktioner) -300 -2 000 -2 000 

16. Upprustning grusbelagda gång- och cykelvägar  -1 000 -1 000 

17. Byte vägtrummor -600 -600 -600 

18. Busshållplats Futurum  -2 500 -500 

19 Ny julbelysning Bålsta och Skokloster   -460 

20. Planlager för hantering av material -210   

21. Upprustning lekplatser enligt plan -400 -3 000 -3 000 

22. Anslutning /cirkulationsplats Lindegårdsv-Centrumleden  -6 000  

23. Upprustning offentliga utmiljöer Skokloster  -2 500 -500 

24 .Kraftleden ombyggnation för ökad trafiksäkerhet  -15 000 -15 000 

25. Lindegårdsvägen ny gc-väg  -4 000  

26. Gång - och cykelväg föreningslokaler Fabriksvägen  -3 000  

Fastighetsenheten    

27. Planerat underhåll på fastigheter -10 000 -12 000 -14 000 

28. Underhåll utemiljö skolor och förskolor -2 800 -200 -200 

29. Utbyte köksutrustning skola och förskola -600   

30. Frösundaviks förskola -30 000   

31. Futurum övre -25 000 -24 400  

32. Nytt kök och matsal Västerängen medel kommer behöva 
flyttas till 2017.    

33. Nytt kök och matsal samt anpassning förskole- och 
skollokaler Viby -35 500 -19 500  

34. Annehills förskola – nya golv och värmesystem -2 000   

35. Säkerhetåtgärder – flera objekt -2 800 -1 000 -1 200 

36. Energiåtgärder ventilation -4 300 -2 800 -2 500 

37. Taksäkerhet -1 500 -1 500  

38. Nytt LSS-boende -20 000   

39. Nytt särskilt boende -20 000   

40. Nytt äldreboende och förskola Dalvägen -40 000 -60 000 -50 000 

41. Mini -ishall -6 000 -6 000  

42. Simhall – ombyggnad, renovering av ytskikt m m -11 000   

43. Lundby ridanläggning  -4 500  

44. Skogbrynets förskola – tillbyggnad -2 000 -19 000 -14 000 

45. Gröna Dalenskolan – ombyggnad klassrum m m  -20 000  

46. Gröna Dalen – ny sporthall  -1 000 -24 200 

47. Ny kokgryta och kombiugnar Futurum -700   

48. Tunneldiskmaskiner Gransäter och Gröna Dalenskolan -360   
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Investering, tkr 2017 2018 2019 

49. Steamers och grovdiskmaskin Fridegård -575   

50. Ny förskola vid Nybygget – projekteringsstart   -1 000 

51. Ny skola – projekteringsstart   -1 000 

52. Nytt äldreboende – projekteringsstart  -1 000 -99 000 

53. Kostenheten , nya serveringslinjer grundskolan -120   

54. Kostenheten , utrustning nya kök -325 -156  

55. Lokalvårdsenheten , skurmaskiner och mopptvättmaskin -235 -190 -100 

Summa -259 805 -251 246 -247 760 

7.2.7 Förändrade kapitalkostnader 

Tkr 2017 2018 2019 

Kapitalkostnader för investeringar gjorda t o m år 2015 -51 011 -50 191 -50 034 

Kapitalkostnader för investeringar gjorda år 2016 -5 642 -9 228 -9 133 

Kapitalkostnader för  investeringar för år 2017 -632 -11 004 -14 557 

Kapitalkostnader för investeringar för år 2018-2019    

Avgår budgeterade kapitalkostnader för år 2016 59 703 59 703 59 703 

Summa 2 418 -10 720 -14 021 

Kapitalkostnaderna minskar med 2 418 tkr till år 2017 jämfört med år 2016, mest 
beroende på komponentavskrivningens införande. Till år 2018 ökar dock 
kapitalkostnaderna med och är 10 720 tkr högre än budget 2016 dvs en ökning med hela 
13 138 tkr från år 2017. 

Till år 2019 ökar kapitalkostnaderna med ytterligare 3 301 tkr från år 2018, vilket är 
14 021 tkr mer än budget 2016. Dock har inte kapitalkostnader för nya investeringar år 
2018-2019 räknats in, eftersom investeringarna för dessa år är relativt osäkra. 

7.2.8 Budgetjusteringar 

Verksamhet, tkr 2017 2018 2019 

Kostnad Café Fridegård överförs helt till barn- och 
utbildningsnämnden 200   

Kostnad administration sommarjobbare övertas av Kultur och 
livsmiljö från nämnderna -115   

Löneökning -2 150   

Prisökning revision, räddningstjänst och justering KF -368   

Summa -2 433   

7.2.9 Sammanställning 

Förändring från budget 2016, tkr 2017 2018 2019 

Förbättringar och effektiviseringar -3 985 -1 519 -100 

Befolkningsförändringar -3 654 -4 928 -2 168 

Förändrade lagar och förordningar    

Förändrade lokalbehov -2 150 -1 525 345 

Omprioriteringar 1 352 100  

Ökad kapitalkostnad anläggningar (främst tekniska och kultur 
och livsmiljö) 2 418 -13 138 -3 301 
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Förändring från budget 2016, tkr 2017 2018 2019 

Budgetjusteringar -2 433   

Summa -8 452 -21 010 -5 224 

 

Drifts- och investeringsredovisning 

7.2.10 Driftsredovisning 

Tkr Bokslut 
2015 

Prognos 
2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Förändr 
budget 
16/17 

Not 

Kommunfullmäktige -712 -1 436 -1 436 -1 196 -240  

Valnämnd -181 -7 -7 -7 0  

Kommunstyrelse -2 083 -3 179 -3 179 -3 181 2  

Socialnämnd (handikapp-och 
pensionärsråd) -148 -181 -181 -181 0  

Miljö- o tekniknämnden -268      

Stöd politiska partier -905 -1 000 -1 000 -1 000 0  

Revision -940 -1 118 -1 117 -1 151 34  

KD-Stab -5 770 -4 705 -5 004 -5 204 200  

Tillstånd lotterier 24 20 20 20 0  

Medlemsavgifter -2 669 -2 700 -2 700 -2 700 0  

Vänortsverksamhet -113 -100 -100 -100 0  

Nämndsadministration -121 -701 -700 -700 0  

Gator och vägar -18 126 -21 999 -21 287 -21 455 168  

Gatu/park drift o underh -5 943 -6 008 -6 842 -7 342 500  

Parker -5 817 -3 759 -3 761 -3 761 0  

Miljö, hälsa, hållbar utv 0 -869 -868 -868 0  

Räddningstjänst -17 540 -19 075 -19 075 -19 647 572  

Säkerhet -263 -231 -231 -231 0  

Allmän fritidsverksamhet -718 -1 991 -1 991 -1 991 0  

Offentliga arrangemang -310 -404 -396 -96 -300  

Föreningsbidrag -2 093 -1 951 -1 967 -1 967 0  

Stöd till studieorgan. -360 -360 -360 -360 0  

Allmän kulturverksamhet -1 839 -3 072 -3 079 -2 919 -160  

Bibliotek -6 996 -7 103 -7 098 -7 628 530  

Utomhusanläggningar -4 364 -5 181 -5 181 -5 181 0  

Ishall -4 873 -4 074 -4 055 -4 055 0  

Simhall -3 972 -4 858 -4 754 -4 754 0  

Föreningslokaler -8 137 -8 417 -8 513 -10 313 1 800  

Fritidsgårdar -1 631 -2 550 -2 454 -3 154 700  

Kultur- och livsmiljöadministration -2 897 -1 792 -1 792 -1 987 195  

Förskola (kost) -8 448 -10 008 -9 849 -10 474 625  
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Tkr Bokslut 
2015 

Prognos 
2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Förändr 
budget 
16/17 

Not 

Grundskola (kost) -16 234 -18 184 -18 321 -19 446 1 125  

Gymnasieskola (kost) -1 949 -2 410 -2 432 -3 157 725  

Buss, bil, spårbunden trafik -454 -510 -510 -510 0  

Tekniska avdelningen gemensamt -17 384 -14 520 -14 549 -13 385 -1 164  

Ekonomiavdelning -7 571 -7 024 -7 072 -7 072 0  

Personalavdelning -6 510 -7 400 -7 400 -7 400 0  

Upphandling -2 908 -3 708 -3 661 -3 661 0  

IT-enheten -9 246 -11 861 -11 861 -13 031 1 170  

Kommunens försäkringar -1 117 -1 200 -1 200 -1 200 0  

Kommunikation och Service -8 837 -8 085 -8 098 -7 918 -180  

Kvalitetsarbete 0 -1 552 -1 551 -1 551 0  

Löneökning    -2 150 2 150  

Summa -180 422 -195 263 -195 612 -204 064 8 452  

7.3 Förslag som inte ingår i driftbudgeten, oprioriterat 

Tkr 2017 2018 2019 

Kultur och livsmiljö: Kulturutvecklare barn och ungar -550   

Kultur och livsmiljö: Verksamhetsutvecklare ungdomsfrågor -550   

Kultur och livsmiljö: Fritidsledare Skokloster/Verkstan -450   

Kultur och livsmiljö: Verksamhetsmedel , ung och hälsa -200   

Kultur och livsmiljö: Offentlig konst samt kommunens 
konstregister -200   

Kultur och livsmiljö: E-medier -100   

Kultur och livsmiljö: Verksamhets- och 
personalutvecklingsmedel. Se under rubriken 
omprioriteringar. 

-340   

Tekniska: Löpande underhåll gatubelysning -1 200   

Tekniska: Löpande underhåll GC-vägar -1 500   

Tekniska: Löpande underhåll parker och grönytor -1 000   

Tekniska: Tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder i lokaler -1 000   

Tekniska: Skötsel utemiljöer skolor och förskolor -2 800 -500 -500 

Summa -9 890 -500 -500 

Kultur- och livsmiljö 

Målgrupp barn och unga 

Kulturutvecklare för barn och unga 1,0 tjänst 550tkr 
Kultur och livsmiljö arbetar ständigt med förbättringar och effektiviseringar i stort och 
smått. Det innebär hårda prioriteringar då avdelningen under en lång tid trollat med 
knäna för att kunna leverera förväntad verksamhet. Stora krav ställs på avdelningen i 
flexibilitet och situationsanpassning. Tillsättande av en ny tjänst som kulturutvecklare 
för barn och unga är avgörande för att avdelningen ska klara av kärnverksamheten, den 
prioriterade målgruppen och personalens hälsa. 
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Verksamhetsutvecklare ungdomsfrågor 1,0 tjänst, 550 tkr 
Den fria tidens har en stor betydelse för att människor skall kunna inkluderas i 
samhället. Det gäller såväl nyanlända flyktingar, unga utanför som människor med 
funktionsvariationer. Under 2015 har många unga, framför allt ensamkommande, sökt 
sig till våra fritidsgårdar. Vi har även traditionellt en stor grupp av de unga som varken 
studerar eller arbetar i verksamheten. I vår funkisverksamhet som vi driver tillsammans 
med landstinget ser vi stora behov av fritidsverksamhet för målgruppen unga med 
funktionsvariationer. 

Under 2016 gör vi en omprioritering för att bättre möta olika gruppers behov inklu-
dering i samhället och att kunna utveckla vår verksamhet. En halvtids verksamhets-
utvecklare har på försök anställt under hela 2016. Uppdraget är att finna nya vägar där 
våra verksamheter kan vara ett stöd. Främst inom Ung & Hälsa men även de andra 
enheterna inom Kultur & Livsmiljö samt inom, och tillsammans med, civilsamhället. 
Rent praktiskt handlar det om att skapa kunskap om målgruppernas behov och önske-
mål genom att kontinuerligt ha kontakt med dem. Att ge kunskap till organisationen så 
att de kan utvecklas till att bli mer inkluderande samt att i olika projekt skapa bättre 
förutsättningar för målgrupperna att delta i olika aktiviteter. Med en utökning av 
tjänsten kommer även individuell fritidsvägledning, t.ex. matchning av en ung persons 
intressen och en verksamhet/förening, att kunna ingå i uppgifterna. Denna tjänst föreslås 
permanentas och utökas till heltid under 2017. 

Fritidsledare 1,0 tjänst , 450 tkr 
För att möte de ökade utmaningarna på fritidsgårdarna behövs en utökning av 
personalresurserna. En ökad befolkning skapar ett större behov och ökad efterfrågan på 
fritidsgårdarnas tjänster. Avdelningen ska bedriva verksamhet med kvalité i hela Håbo 
kommun och det är inte möjligt utan ökade personella resurser. 

Ökade verksamhetsmedel, ung och hälsa , 200 tkr 
Ökad verksamhet och besöksantal kräver ökade ekonomiska resurser för att kunna 
erbjuda en kvalitativ verksamhet. Med ökade verksamhetsmedel kan behov och 
önskemål mötas. Det handlar om allt från material för skapande verksamheter till 
utflykter och andra aktiviteter för besökarna. 

Offentlig konst, inventering av kommunens konst och aktualisering av 
konstregistret , 200 tkr 
Kultur och livsmiljö ska ansvara för kommunens offentliga konst och utsmyckning. För 
att kunna genomföra uppdraget behövs en inventering, dokumentation och aktualisering 
av konstregistert. För att arbetet ska kunna utföras behövs extra personella resurser 
under begränsad tid. Kommunens revisorer har haft synpunkter på att aktuellt 
konstregister saknas och att det skyndsamt ska upprättas. Utan tillskott av extra resurser 
är det ej genomförbart. 

Avgiftsfria lån, informationsteknik och kvalitetskrav på utbud och tjänster, 100 tkr 

Folkbiblioteket ska enligt bibliotekslagen erbjuda allmänheten att avgiftsfritt få låna 
eller på annat sätt få tillgång till litteratur oavsett publiceringsform, det vill säga oavsett 
om den tillhandahålls i fysisk eller digital form. Folkbiblioteken ska även främja 
kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande 
och delaktighet i kulturlivet. Lagen innebär även att ett grundläggande kvalitetskrav 
införs när det gäller folkbibliotekens utbud av medier och tjänster. Enligt 
bibliotekslagen ska bibliotek tillhandahålla e-medier. Allt fler hittar till e-medierna, 
samtidigt som behovet av fysiska medier fortfarande kvarstår. Förlagen har en mycket 
differentierad kostnad per e-bok och då biblioteken betalar per lån ökar kostnaden 
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oavbrutet och kraftfullt. 

Totalt : 2 050 tkr 
OBS! De föreslagna satsningar som finns under omprioriteringar är heller ej 
genomförbara, Fridegårdscenen ej inkluderad, om inte den centrala utvecklingspotten 
skapas. Total insats 340 tkr. 

Tekniska avdelningen 
Gatu ochparkenheten 

Budget för löpande underhåll av gatubelysningen är idag 2,1 mkr (exklusive 
energikostnader). I denna ska inrymmas seriebyten, besiktningar, reparationer (kablar, 
säkringshållare, ljuskällor, trafikskador mm). För att kunna vidmakthålla 
anläggningarnas värde och ge en säker och fungerande gatubelysning behöver budget 
utökas med 1,2 mkr årligen. 

Gator och gång- och cykelvägar består inte enbart av beläggningar. Det löpande 
underhållet kräver årligen åtgärder som mindre reparationer av kantsten, räcken, 
justering av stödremsor, kantskärning, mindre linje- och symbolmålningar, 
dikesrensningar mm. Idag finns inte utrymme för att åtgärda detta. På sikt kommer det 
att leda till att större investeringar behöver utföras för att återskapa det som tillåtits 
förfalla. Ett tillskott i driftbudgeten skulle vara ekonomiskt effektivt genom att det då 
går att undvika behovet av större investeringar. Äskandet innebär en utökning av 
driftbudgeten med 1 500 tkr årligen. 

Även park- och naturmark lider av ett eftersatt underhåll. Inom dessa ytor ryms bland 
annat lekplatser, gräsytor, planteringar, bostadsnära skogar och renhållning av dessa 
ytor. Det löpande och planerade underhållet av park-och naturmark har genom åren 
legat på en minimal nivå. För att lyfta nivån och på sikt kunna återskapa säkra, 
funktionella och estetiskt tilltalande anläggningar krävs ett tillskott till nuvarande 
driftbudget med 1 000 tkr årligen. 

Fastighetsenheten 

Från och 2016 påbörjas arbetet med enkelt avhjälpta hinder och därmed tillgänglighet i 
kommunens publika del i kommunens lokaler. Kostnaden bedöms inledningsvis uppgå 
till 1 000 tkr årligen. Årlig utökning av driftbudgeten. Medel finns avsatta i 2016 års 
driftbudget med 1000 tkr och detta belopp behövs årligen. 

De medel som finns idag för skötsel av utemiljöer på skolor och förskolor räcker till 
grundläggande arbete i form av snöröjning, gräsklippning etc. För att utemiljöerna ska 
kunna utvecklas och bli en del av det pedagogiska arbetet måste summan utökas med 
2 800 tkr för 2017 och därefter med 500 tkr 2018 och med ytterligare 500 tkr för 2019. 
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8 VA-enheten 

8.1 Uppdrag och ansvarsområde 

Va-enheten har i uppdrag att leverera ett gott och nyttigt dricksvatten, samt att rena 
avloppsvatten på ett effektivt och miljömässigt sätt. Verksamheten ska drivas med ett 
långsiktigt, miljömässigt och effektivt perspektiv. 

8.2 Verksamhetsanalys 

8.2.1 Förbättringar och effektiviseringar 

1. Säkerställa kapaciteten på VA-systemet nu och i framtiden. För att kommunen 
ska kunna exploatera, måste en kapacitetsutredning göras. Svaret på utredningen 
ligger till grund för att säkerställa VA-försörjningen till exploateringar och vilka 
kapacitetsökningar som krävs. I ett längre perspektiv, krävs det ett vägval för om 
kommunen fortsättningsvis ska driva egna vatten- och avloppsverk eller söka 
sammarbete med andra kommuner. Det kommer krävas mycket stora 
investeringar för att kommunen ska kunna exploatera i den takt som planeras. 

2. Vatten- och avloppsverken är i behov av renovering. Mycket av inventarierna är 
i behov av att antingen bytas eller att renoveras. Även styr- och 
reglerutrustningen är gammal och bör bytas. Beroende på vilken väg kommunen 
väljer för VA-försörjning, kan det krävas stora investeringar. 

3. I kommunens avloppsverk blir det stora mängder slam. Idag transporteras 
slammet till Gävle för deponi. Hanteringen är mycket kostsam och andra 
möjligheter måste utredas. Kommunens slam är inte REVAQ-certifierat och får 
således inte spridas på jordbruksmark. 

4. VA-enheten behöver ersätta en vakant tjänst som VA-ingenjör och utöka med en 
projektledare/utredare. VA-ingenjören behöver vara erfaren och ska vara en 
självständig resurs i planarbetet. Projektledaren/utredaren är en resurs som 
saknas, för att kunna följa upp projekten i utförande skeendet. 

5. Bedriva uppströmsarbete för att minska ovidkommande vatten till 
avloppsverken. Arbetet bör ske i egen regi eller eventuellt i samarbete med en 
grannkommun. Åtgärder görs med medel från investeringsprojekt ”omläggning 
ledningar”. 

Verksamhet, tkr 2017 2018 2019 

1. Utredning VA-Kapacitetet Bålsta -1 000 -500  

1. Utredning VA-Kapacitetet Skokloster -500 -250  

2. Kapacitetshöjande åtgärder  -2 000 -2 000 

3. Utredning REVAQ-certifiering  -500  

4. VA -ingenjör -675   

4. Projektledare /utredare -675   

5. VA -sanering, inläckage i spillvattennätet -500 -500  

Summa -3 350 -3 750 -2 000 

8.2.2 Befolkningsförändringar 

Tekniska avdelningens verksamheter påverkas i högsta grad av befolknings- och 
demografiska förändringar. Den planerade befolkningsökningen i både Bålsta och 
Skokloster är i sig positiv för kommunen men sätter också press på kommunens 
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anläggningar. En förstärkt produktion på såväl vattenverk som reningsverk med till det 
hörande investeringar är en konsekvens av befolkningsökningen. 

8.2.3 Förändrade lagar och förordningar 

6. From 1 januari läggs VA-nämnden ner och ärendena handläggs numera av Mark- och 
miljödomstolen. I dagsläget påverkar det inte budgeten. 

7. Det kan komma lagstiftning angående sk VA-sanering, dvs att sammanblandning av 
spill- och dagvatten inte får ske och att inläckage av vatten in i spillvattensystemet 
måste åtgärdas. Detta kan inte prissättas för närvarande. 

8.2.4 Omprioriteringar 

8.2.5 Investeringsförslag 

8. Under 2015 påbörjades arbetet med att införliva Biskops-Arnö i verksamhetsområdet 
efter VA-nämndens beslut. Projekteringen planeras att var klar i mitten av 2016 och 
rördragningen i september/oktober. Någon tidsplan för färdigställande finns inte i 
dagsläget. 

9. Underlaget från VA-modellerna, ska Håbo kommun välja en inriktning för VA-
försörjningen, som är långsiktig. Det kommer krävas en stor utredning för att se över 
alla tänkbara alternativ. Ett felbeslut kommer vara ödesdigert i framtiden och 
kostnaderna omöjliga att beräkna. Underlaget kommer ligga till grund till beslutet. 

10. Inloppsdelen är felkonstruerad och behöver byggas om. Även en bräddledning eller 
pumpstation kan behövas. 

11. Utbytesprogrammet fortsätter. 

12. Vattenverket i Bålsta får successivt en bättre säkerhet och standard. Många delar i 
verket behöver antingen byttas ut eller renoveras. 

13. I reningsverket i Skokloster måste slamhanteringen ses över. 

14. Under ett år, byter man manöverskåp, pumpar och styr och regler för den här 
summan. 

15. Under 2016 planeras för vidare förbättringar i verket. Åtgärdena kommer fortsätta 
under 2017. 

16. VA-enheten saknar möjlighet att göra arbeten i egen regi. Det finns olika ambitions-
nivåer att rikta in sig på. Det förväntade kravet på att minska inläckage kräver att man 
kan lokalisera skadan genom filmning. Även reperationer kan man utföra utan att gräva. 

17. Den VA-modell som ska tas fram, kommer sannolikt att visa på kapacitetsbrist i 
vissa områden. För att kunna exploatera kommer det att krävas att dimensioner justeras. 

18. Va-nämnden beslutade att Katrinedahl ska införlivas i VA-enhetens 
verksamhetsområde. Projektering pågår parallellt med Biskops-Arnö. 

19. Mellan Dragets industriområde och dagvattendammen måste dagvattenledningens 
dimension justeras. 

20. Dagvattendammen vid Draget är inte tät, det betyder att det läcker ner i grusåsen. 
Även in-och utloppen är felkonstruerade. 

Investering, tkr 2017 2018 2019 

8. Biskops Arnö införlivas i Verksamhetsområdet -12 500   

9. Utredning framtida VA-försörjning -1 000   



Budgetunderlag år 2017 och plan 2018-2019 53(89) 

Investering, tkr 2017 2018 2019 

10. Nya delen av reningsverket (ombyggnad) -15 000   

11. Omläggning ledningar -10 000 -10 000 -10 000 

12. Upprustning vattenverket Bålsta -3 000 -3 000 -2 000 

13. Upprustning reningsverket Skokloster -2 000 -2 000 -2 000 

14. Upprustning av pumpstationer -1 000 -1 000 -1 000 

15. Vattenverket i Skokloster -1 000 -1 000 -1 000 

16. Maskiner verktyg -3 000 -2 000 -2 000 

17. Kapacitetshöjande åtgärder Bålsta  -2 000 -2 000 

18. Katrinedahl införlivas i Verksamhetsområdet  -15 000  

19. Dimensionsökning dagvatten till Dragets dagvattendamm -1 000   

20. Ombyggnad av Dragets dagvattendamm -2 000   

Summa -51 500 -36 000 -20 000 

8.2.6 Förändrade kapitalkostnader 

8.2.7 Sammanställning 

Förändring från budget 2016, tkr 2017 2018 2019 

Förbättringar och effektiviseringar -3 350 -3 750 -2 000 

Ökade kapitalkostnad anläggningar (främst tekniska och 
kultur och livsmiljö)    

Summa -3 350 -3 750 -2 000 

I likhet med många andra kommuner har även Håbo kommun stora utmaningar framför 
sig för att klara vattenförsörjning och hantering av spillvatten. Det är dels att hantera 
åldrande utrustning och anläggningar med ökande underhållsbehov, dels klara av ökade 
miljökrav och dels att öka kapaciteten både i Bålsta och Skokloster för orternas 
expansion. Detta kan inte genomföras utan stor påverkan på taxan vilken kommer att 
behöva höjas redan under innevarande år i storleksordningen 10-15 %. 
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9 Avfallsenheten 

9.1 Uppdrag och ansvarsområde 

9.2 Verksamhetsanalys 

9.2.1 Förbättringar och effektiviseringar 

1. Teknik – sms-tjänster, appar. För att utöka servicen till kommuninvånarna 
kommer vi att se över möjligheten att tillhandahålla sms-tjänster och appar för 
att underlätta sortering av avfall 

2. Effektivisering av ytan inom befintlig återvinningscentral. Ingen 
budgetpåverkan. 

3. Utsortering av fler avfallsslag kommer att leda till nöjdare kunder och lägre 
transport- och behandlingsavgifter. Exempelvis planeras möbler att sorteras ut 
för återanvändning och/eller monteras isär för vidare utsortering i fler fraktioner. 
Detta kommer att ske i samarbete med Daglig Verksamhet. 

4. Samverkan med Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner, som alla är 
mindre fristående kommuner. Det gäller bland annat upphandlingar, 
utvecklingsmöjligheter på återvinningscentralerna och möjligheter till 
samtransporter. Ingen budgetpåverkan. 

Verksamhet, tkr 2017 2018 2019 

1. Teknik - sms-tjänster, appar -50 -50 -50 

4. Utsortering /återanvändning av fler avfallsslag +30 +30 +30 

Summa -20 -20 -20 

9.2.2 Befolkningsförändringar 

9.2.3 Förändrade lagar och förordningar 

5. Regeringen har beslutat att kommunerna ska ta över insamlingsansvaret för 
förpackningar och returpapper. Beroende på när och hur detta kommer att ske kan det 
initialt medföra en taxehöjning beroende på vilket insamlingssystem kommunen väljer. 

Verksamhet, tkr 2017 2018 2019 

5. Kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och 
returpapper  -500  

Summa  -500  

9.2.4 Omprioriteringar 

9.2.5 Investeringsförslag 

6. Om- och utbyggnad av Återvinningscentralen i Västerskog (ÅVC) 

7. Samlaren – butiksnära insamling av farligt avfall. Samlaren är en miljöstation i 
miniformat som kan stå i köpcentrum eller liknande, för att underlätta insamling av 
farligt avfall från hushåll. 

8. Regeringen har beslutat att kommunerna ska ta över insamlingsansvaret för 
förpackningar och returpapper. Beroende på när och hur detta kommer att ske kan det 
initialt medföra en taxehöjning beroende på vilket insamlingssystem kommunen väljer. 

9. Enligt Återvinningscentralens underhållsplan ska luftvärmepumpen bytas ut. Under 
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åren har utbyte av delar och påfyllning av köldmedium skett. 

Investering, tkr 2017 2018 2019 

6. Om - och utbyggnad av Västerskog (ÅVC) -1 500 -2 500 -5 000 

7. Samlaren – butiksnära insamling av farligt avfall -70   

8. Kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och 
returpapper/kärl/behållare  -500 -500 

9. Ny luftvärmepump till ÅVC Västerskog  -120  

Summa -1 570 -3 120 -5 500 

9.2.6 Förändrade kapitalkostnader 

9.2.7 Sammanställning 

Förändring från budget 2016, tkr 2017 2018 2019 

Förbättringar och effektiviseringar -20 -20 -20 

Befolkningsförändringar    

Förändrade lagar och förordningar  -500  

Förändrade lokalbehov    

Omprioriteringar    

Ökad kapitalkostnad anläggningar (främst tekniska och kultur 
och livsmiljö)    

Budgetjusteringar    

Summa -20 -520 -20 
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10 Överförmyndarnämnden 

10.1 Uppdrag och ansvarsområde 

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet som har ett tydligt 
myndighetsansvar. I sitt ansvar om myndighetsutövning utgår nämnden alltid från ett 
medborgarperspektiv och den politiska styrning som sker inom berörda lagars utrymme. 

Överförmyndarnämnden ansvarar för handläggning av överförmyndarärenden i Håbo 
kommun. Det innebär i huvudsak att tillsätta gode män och förvaltare samt granska det 
arbete som dessa utför gentemot sina huvudmän. 

10.2 Verksamhetsanalys 

10.2.1 Förbättringar och effektiviseringar 

Förvaltningen planerar för att överförmyndarnämndens verksamhet från och med 2017 
ska anslutas till den gemensamma nämnden i Uppsala. Anledningarna till detta är att 
höja kvaliteten och få en mer rättsäker verksamhet. Någon kostnadsbild för detta finns 
ännu inte. Relaterat till kostnaderna för en kommun i liknande storlek i länet (Tierp) kan 
man räkna med en kostnadsökning om cirka 200 tkr. 

Verksamhet, tkr 2017 2018 2019 

Anslutning till gemensam nämnd -200 0 0 

Summa -200 0 0 

10.2.2 Befolkningsförändringar 

10.2.3 Förändrade lagar och förordningar 

10.2.4 Förändrade lokalbehov 

10.2.5 Omprioriteringar 

10.2.6 Investeringsförslag 

10.2.7 Budgetjusteringar 

10.2.8 Sammanställning 

Förändring från budget 2016, tkr 2017 2018 2019 

Förbättringar och effektiviseringar -200 0 0 

Summa -200 0 0 

10.3 Drifts- och investeringsredovisning 

10.3.1 Driftsredovisning 

Tkr Bokslut 
2015 

Prognos 
2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Förändr 
budget 
16/17 

Not 

Överförmyndare -1 366 -1 628 -1 628 -1 828 200  
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11 Bygg- och miljönämnden 

11.1 Uppdrag och ansvarsområde 

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövande uppgifter inom 
bygg- och miljöområdet, för kart- och mättekniska uppgifterna i kommunen samt för 
handläggning av bostadsanpassningsbidrag. 

Nämnden har från 2016 utökat ansvar då plan- och utvecklingsavdelningen har 
överförts från kommunstyrelsen, vilket medfört ansvar för personal och ekonomi, 
medan kommunstyrelsen fortfarande har ansvaret för verksamheten med planerings- 
och exploateringsfrågor liksom avtal, genomförandefrågor och ekonomi kopplat till 
exploatering. Det innebär att förvaltningen fått utökat ansvar inom den fysiska 
planeringen. 

Inom byggnadsväsendet ansvarar nämnden för bygglov, förhandsbesked, anmälan och 
strandskydd enligt gällande lagstiftning inom plan- och bygglagen, miljöbalken och 
angränsande lagstiftning. 

Nämndens uppdrag inom miljöområdet omfattar prövning och tillsyn enligt en mängd 
olika lagar, till exempel miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, strålskyddslagen och 
smittskyddslagen. I miljöbalken ingår miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, kemiska 
produkter, förorenad mark, områdesskydd, avfall och producentansvar med mera. 

Tillsyn och kontroll är en stor del av nämndens uppgifter. Inom nämndens ansvar ligger 
även medverkan i kommunens fysiska planering, allmän intressebevakning inom 
verksamhetsområdena samt information och rådgivning till invånare, byggherrar, 
företag och verksamheter. 

11.2 Verksamhetsanalys 

11.2.1 Förbättringar och effektiviseringar 

Om vårt kvalitetsarbete 
Kvalitetsarbetet genomsyrar samtliga verksamheter och perspektiv och bygg- och 
miljöförvaltningen deltar aktivt i kommunens kvalitetsutveckling med sikte på ständiga 
förbättringar. Kommunens övergripande arbete med kvalitet anger inriktning och är ett 
viktigt stöd i kvalitetsarbetet. Kontorets medverkan i interna såväl som externa nätverk 
avseende kvalitetsfrågor borgar för utbyte, lärande och nya perspektiv. Fokus ska 
ständigt vara på kunder, invånare och företagare, och hur vi på bästa sätt kan leverera 
tjänster av hög kvalitet. Även om mycket är bra, så finns det ett flertal 
förbättringsområden som är angelägna att fokusera på. 

Bygg- och miljöförvaltningen vill kontinuerligt arbeta med ständiga förbättringar. En av 
förvaltningens utmaningar är att kontinuerligt effektivisera inom den myndighets-
utövning som är en viktig grund i verksamheten. Olika metoder kan användas för detta 
och kartläggning av processer är ett verktyg. Samtidigt finns det behov av att utveckla 
kundorientering, service och bemötande, tillgänglighet och liknande. Det som är den 
stora utmaningen är att hitta tiden för att se över processerna, mallar, blanketter, rutiner 
och liknande. Viljan är stor samtidigt som prioritering av ordinarie handläggning måste 
vara hög, och därför måste det finnas acceptans för att arbetet med förbättring får ta sin 
tid. 

Genomgående i synsättet måste vara att det ska vara enkelt för kunden att göra rätt. 
Samtidigt som avsikten är att det ska vara enkelt att göra rätt utan att alltid behöva ta 
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kontakt med handläggare. Det ska vara enkelt att få svar på webben, och kontaktcenter 
ska vartefter kunna svara på allt fler frågor. Ett väl genomfört kvalitetsarbete ger i 
slutändan mer tid för handläggning. 

Kommunens goda planberedskap och ur exploateringssynpunkt gynnsamma läge gör att 
verksamheten alltid bör vara rustad för en hög nivå på förändring och utveckling. 
Kundperspektiv är en självklarhet men blir extra viktig i verksamheter som dagligen 
möter kommunens invånare. Personalen inom förvaltningen måste ständigt ha detta för 
ögonen och med hjälp av omvärldsbevakning och inre arbete hålla detta levande och ha 
det med sig i en ständigt föränderlig värld. De medborgar- och kundundersökningar som 
kontinuerligt genomförs utgör grund för vårt arbete med åtgärder för att öka 
Håbobornas upplevelse av nöjdhet, trygghet, delaktighet och inflytande. Mycket av det 
som identifierades som angeläget att utveckla och förbättra inom projektet Förenkla 
Helt Enkelt har också legat till grund för de kvalitetsförbättringar som har gjorts och 
planeras framöver. Syftet med Förenkla Helt Enkelt är att kontinuerligt förbättra 
företagsklimatet i kommunen. 

En av de mätningar som görs för att mäta företagsklimatet är ett så kallat Nöjd-kund-
index via Stockholms Business Alliance. Delresultat för verksamhetsåret 2015 visar att 
indexet har stigit jämfört med föregående år. Kunderna ger återkoppling om att  
kommunen har förbättrat sitt arbete i myndighetsutövningen. Resultatet för hela 
verksamhetsåret redovisas under våren 2016. Två av nyckelfaktorerna för nöjda kunder 
är handläggningstider, men också att det finns ett gott samarbete inom kommunen. Här 
finns en stor potential att fortsätta utveckla det förvaltningsövergripande samarbetet 
inom kommunen och tillsammans med bolagen Håbo Marknad och Håbohus. 

Medborgardialog 
Det finns mycket att göra för att utveckla dialogen med invånare och företagare. Ett av 
de främsta verktygen är webben där det kontinuerligt finns behov av att förbättra den så 
att kunderna lätt hittar det de söker. Redan under 2016 kommer en aktiv 
medborgardialog med kartfunktion att lanseras. Avsikten är att fortsätta med Öppet Hus 
på bygglov vilket har varit mycket uppskattat. Andra former för dialog kommer att 
kunna utvecklas genom att testa nya grepp. Samtidigt gäller det att hålla balansen i 
rollen som handläggare så att det blir tillräckligt bra nivå på serviceinslaget utan att göra 
för mycket, och sedan kunna handlägga i myndighetsrollen på ett objektivt och effektivt 
sätt. Att kunna hitta nivån för att uppfattas som en "empatisk byråkrat". Trots allt är vi 
byråkrater i myndighetsrollen, men samtidigt vill vi ha god kundkontakt och ge ökad 
information och förståelse för ärendet till kunden. 

Förstärkning inom myndighetsutövningen 
I förslaget till verksamhetsanalys 2017-2019 är tillsättandet av några nya tjänster 
avgörande för att klara den kärnverksamhet som förvaltningen har att hantera. Trenden 
är tydlig med en hög byggtakt i Håbo kommun. Det är många som vill bygga och bo 
och verka i kommunen. För att inte förvaltningens handläggning ska bli en bromskloss 
är det angeläget att resurser anpassas till den efterfrågan av våra tjänster som finns och 
fortsatt förväntas öka. De resursförstärkningar som kan sägas vara kopplade till 
befolkningstillväxten tas upp under det avsnittet i verksamhetsanalysen. 

Generellt kan sägas att stor del av tillsynsområdet är en utmaning för bygg- och 
miljöförvaltningen att hinna med. Men genom den beslutade satsningen från och med 
2016 gällande tillsyn inom enskilda avlopp bidrar Håbo kommun på ett snabbare sätt till 
att de enskilda avloppen inom kommunen inte fortsätter att försämra vattenkvaliteten i 
Mälaren. Förvaltningen har idag inte resurser för att hantera en aktiv tillsyn inom 
strandskyddslagstiftningen, utan där är det endast de åtgärder som anmäls till 
förvaltningen som hanteras, eller på annat sätt kommer förvaltningen till kännedom. 
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Detsamma gäller inom plan- och bygglagens område att nuvarande resurser inte ger 
möjlighet till någon aktiv tillsyn vare sig det gäller olovligt byggande eller 
tillgänglighet. 
 
Stadsbyggnadsprocess och projektmodell 
Bygg- och miljöförvaltningens organisation från och med 2016 med plan- och 
utvecklingsavdelningen integrerad i förvaltningen ger goda förutsättningar för en 
effektivare process inom den fysiska planeringen. Med det höga exploateringstryck som 
råder är det väsentligt att finna förenklingar i processen där det går utan att förlora i 
kvalitet. Det är viktigt med högre delaktighet redan i tidiga skeden från bygglov, miljö- 
och  hälsoskydd, kart och mät, gata, park, Va, kultur och livsmiljö, socialförvaltningen, 
barn- och utbildningsförvaltningen, Håbo Marknad och Håbohus för att kunna ta fram 
än bättre beslutsunderlag. Ett av verktygen för att kunna effektivisera processen är att 
införa en projektmodell som är anpassad för den stadsbyggnadsprocess som plan- och 
bygglagen sätter ramverket för. Redan under 2016 planeras projektmodellen 
implementeras. Med all säkerhet kommer fortsatta utvecklingsinsatser behöva ske 
kommande år. Avsikten är att nu se över diverse mallar för avtal, tjänsteskrivelser, 
byggmötesprotokoll och liknande. En smart tidsredovisning ska tas fram så att nedlagd 
tid i ett projekt direkt belastar projektet i ekonomisystemet. 

För att effektivisera planprocessen kan också övervägas hur det kan gå att hitta kortare 
ledtider inför erforderliga politiska beslut. En särskild utredning kring detta bör tas fram 
redan under 2016. 

Därutöver finns det behov av ett par kompetenser för att ha en optimal bemanning inom 
organisationen gällande den fysiska planeringen. Det är dels kommunekolog, dels 
kommunarkitekt. 

Kommunekolog 
Håbo kommun har behov av att stärka sin kompetens inom naturvårdens områden. Det 
blir allt viktigare för en kommun att själv ha kompetens med fördjupade kunskaper 
inom biologi och ekologi. I Håbo kommuns miljöstrategi framgår tydligt att kommunen 
strävar mot en ekologiskt hållbar utveckling, och där kommer en av 
framgångsfaktorerna att vara den ”gröna” kompetensen. 

Ansvarsområdet för en kommunekolog måste läggas fast i nära samarbete med tekniska 
avdelningen. Men i rollen bör ingå att bevaka och driva naturvårdens intressen i 
kommunen i syfte att bibehålla och utveckla naturmiljöer med mångfald. Det handlar 
om att delta i den strategiska fysiska planeringen genom att vara en aktiv part i plan- 
och byggprocessen. Kommunekologen kan också förväntas arbeta med konkreta 
skötselåtgärder och övervakning i fält, och bidra till att utveckla fler ekosystemtjänster. 
Dialog inom den egna organisationen, över förvaltningsgränser, är nödvändigt liksom 
dialog med markägare och kommuninvånare. I tjänsten kan ingå förvaltning, utveckling 
och skydd av naturvärden i alla olika typer av landskap. Ett annat ansvarsområde är 
förvaltning av kommunens naturreservat och att utveckla och driva lokala naturvårds-
projekt (LONA) tillsammans med andra aktörer. Kommunekologen kommer även att 
vara remissinstans för ärenden som gäller skydd av naturen enligt miljöbalken. Därför 
föreslås tillsättande av en ny tjänst som kommunekolog från och med 2017. Bygg- och 
miljöförvaltningen har i sin budget en halvtids kommunekolog finansierad, men 
funktionen blir mest optimal med en heltidsresurs. 

Digital handläggning  
Sedan en tid tillbaka har flera steg tagits mot en digital ärendehantering inom bygglov. 
För att få full effekt på e-tjänsten, Mitt Bygge, är ambitionen att marknadsföra den mer 
offensivt, samtidigt som åtgärder ska göras så att handläggningen förenklas även internt. 
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Därför går vi mot digital ärendehantering inom bygglov. Målet är satt att till 2017 ska 
handläggningen vara helt digital. Alla de ansökningar som fortfarande kommer in via 
papper ska scannas. Kravet på ett väl fungerande e-arkiv blir då uppenbart, och här 
behövs snarast en kommungemensam lösning. För att genomföra detta krävs 
kostnadstäckning för programuppdatering, arkivlösning och liknande. 

Ökat markinnehav 
Genom kommunens planerade markförvärv från Håbo Marknads AB som avses 
genomföras under 2016, så kommer bygg- och miljöförvaltningen att erhålla ytterligare 
markarealer att förvalta. Det leder till ökat administrativt arbete och möjligen en del 
kostnader för förvaltningen av marken. Kostnaderna för detta är dock svårt att uppskatta 
i förväg. 

Arkiv 
Miljöavdelningens närarkiv upprättades på 1970-talet, och sedan dess har samtliga 
offentliga handlingar som uppkommit i verksamheten lagts i förvar i närarkivet. På 
grund av tidsbrist har ingen gallring av akter skett och fram till 2015 har det inte gjorts 
någon utsortering och nedskick till kommunens centralarkiv. Brist på administrativa 
resurser har gjort att arkivarbetet varit eftersatt under många år. Under 2014 blev arkivet 
överfullt och arkivfrågan har därför varit tvungen att prioriteras upp. Under 2015 
påbörjades arkivarbete med stöd av en extra resurs. På grund av sjukfrånvaro hanns 
dock inte det planerade arbetet med under 2015. Då anställningen av den extra resursen 
fick avslutas i början av 2016 utförs inget arkivarbete under första halvåret av 2016. En 
ny resurs kommer återuppta arbetet till sommaren 2016, men arbetet kommer inte hinna 
avslutas under året. För att den nya extra resursen ska kunna slutföra arbetet under 
första kvartalet av 2017 krävs medel på 100 tkr. En förutsättning för att nå en helt 
digital ärendehandläggning inom miljöverksamheten är att först få ordning på det 
fysiska arkivet. 

Ny mätutrustning  
Håbo är en expansiv kommun och efterfrågan på nybyggnadskartor och andra tjänster 
från kart- och mätenheten ligger på en hög nivå och trenden är en stadig ökning av 
efterfrågan på våra tjänster. För att kunna ge en fortsatt bra service även framöver 
behöver den tekniska mätutrustningen förnyas. I nuläget används en relativt föråldrad 
instrumentpark. Vissa enheter har utfasade serviceavtal, vilket betyder att tillverkaren 
inte garanterar att reservdelar finns att tillgå om reparationsbehov skulle uppstå. 
Totalstationen är från 2005 och GPS:en är från 2010. Den nya utrustningen som 
erfordras är en optisk totalstation, handdator (GNSS, tidigare kallat GPS), datorprogram 
för att behandla mätdata samt kringutrustning som mätstänger, batterier med mera. 

Med ny mätutrustning utrustad med dagens teknik erhålls mätresultat med en 
kvalitetsförbättring och högre noggrannhet. Det blir också i ännu högre grad en 
effektivisering därför att alla komponenter i utrustningen kan integreras med varandra, 
och det medför att vissa moment faller bort och andra kan utföras effektivare med hjälp 
av tekniska förbättringar och nya databehandlingsprogram. 

Avsikten är att leasa utrustningen på fem år vilket ger en årlig kostnad om cirka 90 tkr 
inklusive service. Efter de fem åren finns möjlighet att köpa loss utrustningen. 
Leasingkostnaden kan finansieras genom att de medel som avsatts för införande av nytt 
höjdsystem respektive snedbilder för Bålsta under 2016 kvarstår inom förvaltningens 
ram, och kan utnyttjas för ny mätutrustning istället 2017. 

Översiktsplan 
Framtagande av ny översiktsplan har påbörjats, och under 2016 kommer ett 
samrådsförslag att arbetas fram. Det står klart att lagd budget för projektet saknar medel 
för en del utredningar som kommer att behövas. Det handlar om utredningar som 
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inventerar och värderar kommunens värdefulla områden gällande exempelvis 
jordbruksmark, kulturmiljö, tätortsnära natur samt "skolskogar". Även utvärdering av 
planens hållbarhet (MKB) behövs medel för liksom handelsutredning och layout av den 
slutliga produkten. 

Tidiga utredningar inför planering/exploatering 
Inför uppstart av olika planeringsuppgifter innan byggherre finns utsedd kan en del 
översiktliga studier behöva utföras för att klargöra kommunens strategi. För att ha en 
flexibilitet och inte behöva invänta nya budgetbeslut kan mycket tid vinnas om det finns 
medel avsatta för ändamålet. 

Naturvård - naturreservat 
Håbo kommun förvaltar naturreservatet Granåsen i Bålsta. Detta sker i samförvaltning 
tillsammans med Upplandsstiftelsen. Vid inrättandet erhölls LONA-bidrag, som i viss 
mån har kunnat utnyttjats till drift under ett antal år. Nu behövs en mer permanent 
lösning så att det finns erforderliga driftsmedel till förvaltningen av Granåsens 
naturreservat liksom en del andra naturvårdande insatser som åvilar bygg- och 
miljöförvaltningen. Det handlar bland annat om de så kallade Smultronställena som har 
inrättats för att lyfta fram några värdefulla naturområden eller objekt i kommunen. Även 
detta görs i samarbete med Upplandsstiftelsen. 

 Verksamhet, tkr 2017 2018 2019 

Arkiv- och registervård 0 +50 +50 

Digital handläggning bygglov -100 +80 0 

Kommunekolog, 50 % -300 0 0 

Översiktsplan -250 +150 +100 

Tidiga utredningar inför planering/exploatering -350 0 0 

Naturvård/naturreservat -100   

Summa -1 100 280 150 

11.2.2 Befolkningsförändringar 

Håbo - en kommun i tillväxt 
I Håbo ökar successivt antalet bostäder och därmed ges förutsättningar för en ökande 
befolkningstillväxt. Det är attraktivt att bosätta sig i Håbo kommun, och kommunen har 
haft en stadig befolkningsökning under de senaste åren. Under 2015 ökade befolkningen 
med 245 nya invånare. Det är en ökning med drygt 1,2 procent, vilket kan jämföras med 
rikets totala befolkningsökning på 1,06 procent under året. Vi ligger i en stark 
tillväxtregion, Stockholmsregionen är den region i Europa som sedan ett antal år har 
den snabbaste tillväxten per capita när det gäller befolkning. Bedömningen är att långt 
över 300 000 kanske uppemot 500 000 invånare kommer att tillkomma i Stockholms län 
till år 2030. Utvecklingen sedan RUFS (regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen) 2010 antogs ligger klart över scenario hög. Även Uppsala läns 
regionala utvecklingsstrategi (RUS) från 2010 spår en kraftig befolkningstillväxt i 
regionen. Fram till år 2030 förväntas befolkningstillväxten uppgå till cirka 30 procent i 
länet, varav nästan en fjärdedel förväntas ske i länets södra delar och då bland annat i 
Håbo kommun. 

De närmaste åren prognostiserar kommunen en ökning av det totala byggandet i 
kommunen. Stadsförnyelsen i centrala Bålsta kan komma att generera närmare 3000 
bostäder. Samtidigt finns det ett antal andra bostadsprojekt som tillkommer i andra delar 
av Bålsta. Det finns aktuella utbyggnadsplaner av bostäder även utanför tätorten och då 
främst Skokloster. Kommunen har även som ambition att tillskapa fler arbetsplatser för 
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att ge förutsättning för än mer blomstrande näringsliv, och att allt fler invånare ska 
kunna arbeta på hemorten. 

För att kunna möta upp den tillväxt vi nu har, men framförallt för att ha förutsättningar 
för att klara den förväntade tillväxten och samtidigt kunna ge god service, förbättra vår 
tillgänglighet, ha rimliga handläggningstider, erbjuda en god arbetsmiljö för personalen, 
så ser förvaltningen att personalförstärkning erfordras inom vissa kompetensområden. 
Förvaltningen upplever en oro i samband med den ökade belastningen, och hur det 
påverkar medarbetarnas hälsa, arbetsmiljö, arbetsglädje och liknande. Tillväxten på-
verkar i stort sett förvaltningens hela verksamhetsområde, från bygglov, mät- och kart, 
miljöområdet, planering och exploatering. Verksamheten inom bostadsanpassnings-
bidrag påverkas också av ökande befolkning, men det som har störst påverkan är hur 
andelen äldre ökar. 

Bygglov 
Under 2017 kommer arbete med kvalitetsfrågor att fortsätta vara prioriterat, till exempel 
med processkartläggning, för att finna effektiviseringsmöjligheter, få bort tidstjuvar, 
arbeta smartare och liknande. Samtidigt måste resurser i form av personal anpassas till 
ökande ärendevolymer. Inför 2017 visar det sig att behovet av resursförstärkning inom 
handläggningen av bygglovsärenden blir tydligt för att klara rimliga handläggningstider. 
Kopplingen till växande befolkning och därmed ökade ärendevolymer är stark. 
Samtidigt har jämförelser vad gäller nyckeltal gjorts med ett antal liknande kommuner, 
vilket har bidragit till att tydliggöra behovet av resursförstärkning. En jämförelse med 
de 18 kommunerna i Bygglovalliansen visar att Håbo under 2015 ligger i topp med 
avseende på ärendemängd och beslut per handläggare (årsarbetare), vilket innebär 
nästan två gånger så hög ärendemängd per handläggare jämfört med flera kommuner i 
Stockholms län. En konsekvens av detta är att intäkterna ökat med 50 procent jämfört 
med 2014. För att komma i balans behöver ärendehanteringen effektiviseras, fler 
handläggare anställas och administrativa funktioner förstärkas. 

Behov av förstärkning till bygglov finns redan innevarande år, och därför har i budget 
för 2016 en ny tjänst som bygglovhandläggare möjliggjorts. Det börjar även bli aktuellt 
med ökad kapacitet inom inspektörsområdet för att kunna hantera själva 
genomförandefasen av ett byggprojekt. Mot den bakgrunden ser vi gärna att 
bygglovhandläggare även kan hantera genomförandefasen. Mot den bakgrunden 
föreslås tillsättande av en ny tjänst inom bygglov under 2017. 

Miljö- och hälsoskydd 
Inom miljöavdelningen finns ett mycket stort behov av en förstärkning av en ytterligare 
miljö- och hälsoskyddsinspektör. Inte minst är det tydligt i den behovsutredning som är 
gjord inför innevarande verksamhetsår som visar att miljöavdelningen har en resursbrist 
motsvarande 2,5 tjänst. Behovsutredningen är utförd i enlighet med miljötillsynsförord-
ningen och enligt förordningen är ansvarig nämnd skyldig att avsätta resurser som i 
tillräcklig grad svarar mot behovet av tillsyn enligt miljöbalken. En jämförelse av 
resurser har gjorts mot fyra andra kommuner i regionen med liknande storlek. Genom-
snittet för de kommunerna är 4,3 årsarbetskrafter för miljöbalkstillsyn exklusive 
enskilda avlopp. I Håbo kommun finns två årsarbetskrafter som försöker täcka upp för 
samma arbetsområde. 

En konsekvens av resursbristen är att bygg- och miljönämnden årligen måste prioritera 
bort viktig lagstadgad tillsyn som behövs för att efterleva miljöbalkens syfte med att 
främja en hållbar utveckling. Det har även blivit problematiskt för miljöavdelningen att 
bemanna den ökade mängden interna projektgrupper inom fysisk planering som 
upprättas. För att miljöavdelningen ska ha resurser som bättre tillmötesgår behovet 
föreslås inför 2017 en resursförstärkning med en miljö- och 
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hälsoskyddsinspektörstjänst. Redan till 2018 signaleras behov av ytterligare en tjänst. 
Med dessa åtgärder ges bygg- och miljönämnden bättre förutsättningar för att kunna 
uppfylla det lagstadgade tillsynsbehovet enligt miljöbalken.   

Kart- och mät 
Inom kart- och mätverksamheten står det klart att behov av resursförstärkning närmar 
sig kopplat till bebyggelsetrycket. Samtidigt kommer en generationsväxling att 
aktualiseras inom mätsidan. Den satsning med ny mätutrustning som föreslås ske till 
2017 ger viss effektivitetshöjning, vilket gör att det är först 2018 som förvaltningen 
signalerar behov av resursförstärkning till kart- och mätverksamheten. 

Verksamhet, tkr 2017 2018 2019 

Förstärkning Miljöinspektör -600 -600 0 

Förstärkning Bygglov -609 0 -600 

Förstärkning Kart och mät 0 -600 0 

Summa -1 209 -1 200 -600 

11.2.3 Förändrade lagar och förordningar 

Plan- och bygglagen 
Plan- och bygglagen förändras kontinuerligt, men ingen av de ändringar som nyligen 
tagits beslut om eller som är på förslag kan sägas påverka verksamheten med förändrade 
kostnader som följd. 

Inom planeringsområdet har under 2015 genomförts lagändringar för att stödja 
effektivare planprocess. Utifrån de reglerna ges goda möjligheter för Håbo kommun att 
effektivisera planprocessen, få en process som är tydlig och förutsägbar samtidigt som 
den ger utrymme för förankring. Det går till exempel att få till en snabbare planprocess 
med färre beslutssituationer, och finna former för alternativa sätt till erforderlig 
förankring. 
 
Inom bygglovsområdet har trenden sedan några år varit att åstadkomma förenklingar 
gällande främst en- och tvåbostadshus. De så kallade Attefallsåtgärderna är ett exempel, 
och fler liknande förslag till förenklingar lär komma framöver. Nytt är också att det har 
gjorts en del anpassningar och möjlighet till avsteg i lagstiftningen för att underlätta 
tillkomsten av tillfälliga anläggningsboenden för flyktingar. 

Lagen om bostadsanpassningsbidrag 
Det pågår en översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag, där Boverket fick i 
uppdrag av regeringen redan under 2013 att göra en översyn. Ett förslag togs fram under 
2015 som var föremål för remiss. Bygg- och miljönämnden lämnade ett yttrande på 
förslaget. Del av förändringarna tydliggör ansvaret för olika delar i hanteringen av ett 
ärende. Fastighetsägarens medgivande lyfts in som en förutsättning för beviljande av 
anpassningsåtgärder om bostaden innehas med hyres- eller bostadsrätt. En utökning av 
bidragstagarkretsen görs genom att fastighetsägare till flerbostadshus ska kunna ta över 
rätten till bidrag för åtgärder i allmänna utrymmen under förutsättning att den enskilde 
sökanden medger detta. 

Vikten av tillgängliga nyproducerade bostäder tydliggörs genom att 
bostadsanpassningsbidrag föreslås inte ska lämnas för åtgärd som avviker från 
bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga, om ansökan gäller ett egnahem som sökanden har 
låtit uppföra eller låtit utföra ändringar av, eller en bostadsrättslägenhet som sökanden 
har låtit utföra ändringar i. 
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Det föreslås också några nya åtgärder som skulle kunna bli bidragsberättigade, och det 
är brandskyddsåtgärder samt åtgärder som värnar integriteten när personliga assistenter 
eller annan utomstående personal är verksamma i bostaden i stor omfattning. Dessutom 
föreslås utökade möjligheter för hyresvärdar och bostadsrättsföreningar att få bidrag för 
att återställa anpassningar. Om lagen förändras i riktning mot Boverkets rapport 
kommer kostnaderna för en kommun att öka, men hur mycket går i dagsläget inte att 
uppskatta. 

11.2.4 Förändrade lokalbehov 

Bygg- och miljöförvaltningen ser ett stort behov av ytterligare arbetsplatser. Genom den 
tillväxt kommunen har och som förväntas accelerera genom alla nya 
exploateringsprojekt som arbetas med måste personalstyrkan anpassas därefter. Och då 
saknas det arbetsplatser i kommunhuset. Redan under 2016 tillkommer två nya tjänster 
som än så länge saknar arbetsplats. Under 2017 föreslås ytterligare tjänster tillkomma 
för att ha förutsättningar att klara uppdraget. Hittills har arbetsplatser kunnat tillkomma 
genom förtätning, och bättre anpassat möblemang i rum och kontorslandskap, men nu 
krävs det större tag. Förvaltningen understryker behovet av det grepp som nu har tagits 
av att se över lokalsituationen i hela kommunhuset. 

Kommunens förväntade expansionstakt och därmed ökade ärendevolymer inom 
förvaltningens myndighetsområden kommer framgent att ge upphov till behov av fler 
arbetsplatser. Kostnaderna för det förändrade lokalbehovet tas fram i det övergripande 
arbetet med lokalerna i kommunhuset. Mot den bakgrunden redovisar förvaltningen här 
ingen specifik kostnad. 

11.2.5 Omprioriteringar 

Bygg- och miljöförvaltningen ser inte att det finns rimliga omprioriteringar att göra utan 
att konsekvenserna blir för stora. Ska förvaltningen ha rimliga förutsättningar att vara 
rustade för den expansion som Håbo kommun nu är mitt i, måste organisationen vara 
rustad för att klara detta. Omprioriteringar skulle kunna göras med lägre 
kostnadsökningar som följd om kommunen beslutar sig för att dra i handbromsen och 
minska utbyggnadstakten. Det senare är dock vare sig önskvärt eller troligt. 

Stor del av verksamheten utgörs av myndighetsutövning där erforderliga 
handläggarresurser krävs för att klara de krav som ställs på kommunen. Dessutom står 
det klart att resurserna inom myndighetsutövningen inom bygg, kart- och mät samt 
miljö snarare måste förstärkas kommande år. Även resurser kopplade till den fysiska 
planeringen behöver förstärkas till viss del. Genom att möjliggöra det kommer också 
förutsättningarna förbättras för en effektiv planprocess, vilket ger en samhällsnytta som 
inte är lätt att värdera i pengar. Samtidigt är siktet inställt på en förbättrad kvalitet i de 
olika avtal som tas fram inför markförsäljningar och exploatering, och som i sin tur bör 
leda till goda ekonomiska resultat för kommunen som helhet. 

Om miljöavdelningen förstärks med ytterligare en inspektör enligt behovet som 
beskrivs under befolkningsförändringar kommer miljöavdelningens intäkter att öka. En 
ytterligare resurs innebär att mer miljötillsyn kan utövas som i sin tur genererar ökade 
intäkter, som bedöms till storleksordningen 150 tkr. Förstärkt tillsyn ger också en ökad 
miljönytta, men den förändringen är mycket svår att uppskatta i kronor. 

En konsekvens av det höga bebyggelsetrycket och ökade ärendevolymer är att 
intäkterna kopplat till bygglov och kart- och mättjänster ökar. Även om budgeterade 
intäkter för dessa områden har höjts rejält 2016 för att bättre svara upp mot förväntade 
intäkter ser ändå förvaltningen att det är rimligt att trenden håller i sig, och därför 
föreslås höjning av intäktsnivåerna även för 2017. Intäktsnivån 2017 bedöms kunna 



Budgetunderlag år 2017 och plan 2018-2019 65(89) 

uppnå 1 Mkr för kart- och mättjänster och 4,2 Mkr för bygglovavgifter, vilket motsvarar 
en höjning om 120 tkr respektive 639 tkr. 

Det kan finnas en potential att höja nivån på taxorna och därmed öka intäkterna för att 
täcka ökade kostnader. Samtidigt ska det finnas en balans mellan hur stor del av 
verksamheten som är intäktsfinansierad respektive skattefinansierad. Det pågår för 
närvarande ett arbete med att se över plan- och bygglovstaxan, livsmedelstaxan samt 
taxan enligt miljöbalken. Troligen kommer dessa taxeändringar kunna gälla från och 
med 2017. 

Vad gäller arbetet med att se över bygglovstaxan och eventuellt gå över till en ny 
grundkonstruktion som Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram, så visar 
erfarenheter från de kommuner som har gjort den övergången att de totala intäkterna 
minskar. Däremot sker en förskjutning så att ärenden av enklare omfattning och mindre 
tidsinsats i handläggningen blir dyrare, medan ärenden av större komplexitet och i och 
för sig större tidsinsats blir billigare än nuvarande taxa. Detta gör att det i nuläget är 
svårt att bedöma hur ny taxa skulle kunna påverka nivån på intäkter för 2017. 

Verksamhet, tkr 2017 2018 2019 

Miljö- och hälsoskyddstillsyn, ökade intäkter +150 0 0 

Bygglov, ökade intäkter +639 +100 +100 

Kart- och mättjänster, ökade intäkter +120 +50 +50 

Summa 909 150 150 

11.2.6 Investeringsförslag 

Bygg- och miljöförvaltningens ansvarsområde inom den fysiska planeringen kräver 
medel såväl under planerings- som genomförandefasen. För att kunna genomföra 
utbyggnad av erforderlig infrastruktur i samband med ett nytt exploateringsprojekt 
hanteras medlen för detta för närvarande genom särskilda beslut kopplat till respektive 
projekt och dess exploateringsbudget. 

För genomförande av del av exploateringsprojekten krävs också investeringsmedel som 
utgör så kallade generalplanekostnader. Det vill säga sådana kostnader som uppstår vid 
nyexploatering och avser åtgärder som inte enbart betjänar det nya området. Det rör sig 
vanligtvis om större parker, trafikanläggningar och VA-anläggningar som kommer även 
andra områden till del. Den typen av kostnader ska normalt inte bekostas av 
fastigheterna inom exploateringsområdet, utan ska belasta hela skattekollektivet eller 
VA-kollektivet. 

Behoven av ovan nämnda investeringsmedel för 2017-2019 tas upp av tekniska 
avdelningen, och det är av största vikt att sådana generalplanekostnader kopplade till 
planerade och beslutade exploateringar prioriteras i budgeten för kommande år. 
Bygg- och miljönämnden har för närvarande inte något behov av åtgärd som kräver särskilda 
investeringsmedel. 
 

11.2.7 Budgetjusteringar 

Verksamhet, tkr 2017 2018 2019 

Budgetjustering -328   

Summa -328   
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11.2.8 Sammanställning 

Förändring från budget 2016, tkr 2017 2018 2019 

Förbättringar och effektiviseringar -1 100 +280 +150 

Befolkningsförändringar -1 209 -1 200 -600 

Förändrade lagar och förordningar 0 0 0 

Förändrade lokalbehov 0 0 0 

Omprioriteringar +909 +150 +150 

Budgetjusteringar -328 0 0 

Summa -1 728 -770 -300 

11.3 Drifts- och investeringsredovisning 

11.3.1 Driftsredovisning 

Tkr Bokslut 
2015 

Prognos 
2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Förändr 
budget 
16/17 

Not 

Bygg- och miljönämnd -240 -209 -209 -209 0  

Nämndadministration -43 -90 -90 -90 0  

Summa politisk verksamhet -283 -299 -299 -299 0  

Fysisk och teknisk planering och  
bostadsförbättring (Mät, kart och 
GIS) 

-1 756 -9 335 -9 335 -10 215 880  

BMF-stab -1 668 -2 298 -2 298 -2 298 0  

Bostadsanpassning -2 762 -2 977 -2 977 -2 977 0  

Bygglovavdelningen 603 -1 704 -1 704 -1 774 70  

Miljöavdelningen -2 150 -2 796 -2 796 -3 246 450  

Löneökning    -328 328  

Summa Bygg- och miljönämnden -8 016 -19 409 -19 409 -21 137 1 728  

Intäkter och kostnader 

Tkr 
Budget 
2016, 
Intäkte
r 

Budget 
2016, 
Kostna
der 

Budget 
2016, 
Netto 

Budget 
2017, 
Intäkte
r 

Budget 
2017, 
Kostna
der 

Budget 
2017, 
Netto 

Bygg- och miljönämnd 0 -209 -209 0 -209 -209 

Nämndadministration 0 -90 -90 0 -90 -90 

Fysisk och teknisk planering och 
bostadsförbättring (Mät, kart och GIS) 

3020 -12355 -9335 3140 -13355 -10215 

BMF-stab 0 -2298 -2298 0 -2298 -2298 

Bostadsanpassning 1 -2978 -2977 0 -2977 -2977 

Bygglovavdelningen 3561 -5265 -1704 4200 -5974 -1774 

Miljöavdelningen 1696 -4492 -2796 1846 -5092 -3246 

Budgetjustering    0 -328 -328 

 8278 -27687 -19409 9186 -30323 -21137 
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11.4 Förslag som inte ingår i driftbudgeten 

Tkr 2017 2018 2019 

1 , Smarta detaljplaner -600 +600 0 

2 , Kommunarkitekt -700 0 0 

Summa -1 300 600 0 

1, Smarta detaljplaner, 600 tkr 
I syfte att erhålla smarta detaljplaner är tanken att börja lagra alla detaljplaner i en 
databas som resulterar i att det så småningom kan byggas upp ett sömlöst 
(sammanhängande) lager eller flera lager som kan tas upp i alla de verktyg och 
applikationer vi har. Detta underlättar för alla berörda av fysisk planering och bygglovs-
handläggning. Vi får en effektivare process och samtidigt en kvalitetssäkring av 
planerna. Även den enskilde skulle märka skillnad genom utökade tjänster på webben 
för att själv ta reda på vilken byggrätt som gäller för den egna tomten. För att kunna nå 
dit krävs en genomgång av samtliga detaljplaner som är gjorda med gamla metoder. Det 
är ett tidskrävande arbete och för det föreslås en projektanställning på ett år. 

Konsekvens: En effektiv hantering i handläggning för främst plan- och 
bygglovhandläggare kopplat till enkelhet och tidsvinst att tolka byggrätter i gällande 
detaljplaner skjuts upp på oklar framtid. Inte heller nås målet att underlätta för den 
enskilde att själv kunna ta reda på sin byggrätt. Istället ställs frågorna främst till 
bygglovhandläggare, vilket tar tid från handläggning av bygglovsärenden. 

2, Kommunarkitekt, 700 tkr 
Kommunarkitekten ska arbeta förvaltningsövergripande och ge sakkunnigt stöd i frågor 
kring utformning och gestaltning och värna kommunens och det allmänna intresset 
(invånarnas intressen) i utformningen av de offentliga rummen. De offentliga rummen 
är de rum som utgör allmänna platser, gator, torg och ytor mellan bebyggda kvarter, i 
parker och natur. Kommunarkitekten ska utifrån erfarenhet och arkitektonisk kompetens 
kunna ge sakkunniga råd och stöd vid förändringar av kommunens offentliga rum och 
byggnader. Viktigt är också att medverka vid fysisk planering och de övergripande 
planerna för kommunens utveckling. Kommunarkitekten har också en viktig roll inom 
förvaltning och utveckling av kulturmiljöfrågorna. 

Konsekvens: Genom att tillsätta en funktion som kommunarkitekt bidrar den 
kompetensen till utvecklingen av kommunens tillväxt genom att stötta i olika 
sammanhang. Genom att inte ha en kommunarkitekt saknas en strategisk kompetens 
som effektivt kan bidra till att smörja "maskineriet" med arkitektens ögon för Håbo 
kommuns bästa utifrån ett helhetsansvar. 
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12 Barn- och utbildningsnämnd 

12.1 Uppdrag och ansvarsområde 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens barnomsorg, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och den kommunala 
musikskolan. 

I kommunal regi finns förskola, omsorg på obekväm arbetstid, öppen förskola, 
fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, 
vuxenutbildning och musikskola. Dessutom finns det i Håbo kommun även fem 
fristående förskolor, två fristående dagbarnvårdare och tre friskolor, varav två har 
fritidshem. 

Även förberedelseklasser och särskilda undervisningsgrupper ingår i skolområdet och 
rektorsområdena. Inom rektorsområdet Gröna Dalen finns grundsärskolan med eget 
fritidshem. 

Barn- och elevhälsoenhetens verksamhet spänner över det specialpedagogiska, 
medicinska, sociala, psykologiska och omvårdande arbetet. Enheten har ett nära 
samarbete med alla kommunala förskolor och grundskolor samt gymnasieskolan. 

Barn- och utbildningsförvaltningen administrerar placeringar, vårdnadsbidrag, 
skolpliktsbevakning, skolskjutsar, tillsyn, lagstiftningsfrågor, lokalfrågor, fakturering, 
kravverksamhet med mera. Kontoret har även enheter för utveckling. 

Förvaltningens totala kostnader finansieras framför allt genom anslag från kommun-
fullmäktige men även genom övriga intäkter, främst reglerade föräldraavgifter och 
statsbidrag. 

12.2 Verksamhetsanalys 

12.2.1 Förbättringar och effektiviseringar 

Förskola 
Avvikelsen från standardkostnaden för år 2014 är -2,4 %, vilket är en sänkning jämfört 
med året innan då avvikelsen var -1,8 %. I jämförelse med riket är andelen 
högskoleutbildade förskollärare lägre i Håbo kommun samtidigt som antalet barn per 
årsarbetare är högre. För att säkerställa kvaliteten och lägga grunden för det livslånga 
lärandet finns behov av att möjliggöra anställning av fler förskollärare. En hög kvalitet i 
förskolan ger bättre förutsättningar för en god måluppfyllelse framöver för alla elever i 
kommunens skolor. Därmed behöver standardkostnaden öka över tid för att ligga i nivå 
med riket. 

Sedan höstterminen 2015 pågår ett arbete med att minska barngrupperna. Denna 
satsning finansieras delvis av riktade statsbidrag från Skolverket. Nämndens avsikt är 
att fortsätta detta arbete och söka dessa medel även under året 2017. En effektivisering 
av förskolans ledningsorganisation skedde under 2015 vilket möjliggjorde en 
omfördelning av ekonomiska medel till kärnverksamheten. Inför 2016 ökade förskolans 
budgetram för att fortsätta arbetet med att minska barngrupperna ytterligare. 

Grundskola 
Avvikelsen från standardkostnaden för år 2014 är 2,3 %, vilket är en sänkning jämfört 
med året innan då avvikelsen var 3,8 %. Det är framförallt lokalkostnader och övriga 
kostnader som minskat medan kostnader för undervisning ökat något. I jämförelse med 
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alla kommuner i riket (ovägt medel) är avvikelsen något lägre än genomsnittet, då den 
ligger på 2,7 %. 

Kommunen har höga kostnader för elever med särskilda behov i Håbo – andel elever i 
särskilda undervisningsgrupper är ca 5,5 % i Håbo jämfört med rikets 1,9 %. Under åren 
2014-2015 har utredningar gjorts angående orsaken till den höga andelen. Ett 
utvecklingsarbete mellan skolan och elevhälsan vad gäller pedagogiska kartläggningar 
och åtgärdsprogram pågår. Avsikten är att utforma insatser som bättre motsvarar de 
behov som elever och organisationen har samtidigt som assistentkostnader kan minskas 
genom att insatserna specialutformas, bland annat med specialpedagog. En 
kompetensutvecklingsinsats i form av en inkluderingsutbildning sker också löpande 
under åren 2015-2018 för ge pedagogerna bra verktyg att jobba med elevernas behov. 

Under läsåret 2015/2016 har en satsning gjorts för att höja utbildningens kvalitet i de 
lägre årskurserna, förskoleklass till årskurs 3. Bland annat har tvålärarsystem införts i 
ett antal klasser och mer pedagogiska resurser har förlagts till de lägre årskurserna. 
Denna satsning finansieras delvis av riktade statsbidrag från Skolverket. Nämndens 
avsikt är att fortsätta detta arbete och söka dessa medel även för läsåret 2016/2017. En 
önskan är att genom denna satsning införa tvålärarsystem i fler klasser på de 
kommunala skolorna. 

Fridegårdsgymnasiet och Håbo vuxenutbildning 
Avvikelsen från standardkostnaden för år 2014 är 5,3 %, vilket är en sänkning jämfört 
med året innan då avvikelsen var 10,4 %. Det är framförallt lokalkostnader och övriga 
kostnader som minskat medan kostnader för undervisning ökat något. I jämförelse med 
alla kommuner i riket (ovägt medel) är avvikelsen något högre än genomsnittet, då den 
ligger på 2,7 %. 

Sedan 2009 har ett arbete gjorts för att hitta en form där utbudet är sådant att 
elevtillströmningen skapar fulla klasser vilket innebär en ekonomi i balans. Skolan har 
gått från ett utbud av många små program med små klasser och sviktande rykte, till en 
skola med färre program, ökat söktryck och gott rykte. Då en allt större andel av 
kommunens gymnasieelever väljer den egna gymnasieskolan har det inneburit lägre 
kostnad för köp av verksamhet från annan huvudman och en förbättrad ekonomi och 
kvalitet på den egna gymnasieskolan. Vid ett fortsatt söktryck och ett ökat antal 
nyanlända kommer lokalbehoven att påverka verksamhetens utveckling huruvida fler 
klasser ska kunna antas eller inte. Lokalerna förväntas räcka år 2017 men vid ett 
oförändrat eller ökat söktryck kommer beslut att behöva tas från och med 2018 om hur 
stor gymnasieskolan ska bli och om behovet nya lokaler blir aktuellt eller inte. 

12.2.2 Befolkningsförändringar 

Håbo kommuns samtliga för-, grund- och gymnasieskolor finansieras med barn- och 
elevpeng, det vill säga ett fast belopp per inskriven elev och månad (med undantag 
grundsärskolan och gymnasiesärskolan som är anslagsfinansierade). 

Barn- och elevpengen skiljer sig åt beroende på barnet ålder och skolform. Om andelen 
barn och elever förändras så förändras även de totala kostnaderna för verksamheten. 
Tabellen nedan visar befolkningsförändringarna i de olika kostnadsnivåerna. 

Ålder 2015 2016 2017 2018 2019 

Förskola 1-3 år 696 713 731 734 745 

Förskola 4-5 år 507 476 491 514 512 

Förskoleklass 6 år 273 271 242 236 256 

Grundskola 7-11 år 1460 1448 1473 1404 1370 
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Ålder 2015 2016 2017 2018 2019 

Grundskola 12-15 år 1127 1150 1175 1224 1189 

Gymnasieskola 16-18 743 772 803 817 865 

Förskola 
Inom åldrarna 1-5 år ökar antalet barn med 33 st enligt befolkningsprognosen. Totala 
kostnadsökningen förväntas bli 1 911 tkr. 
 
Grundskola inkl förskoleklass och fritids 
Inom grundskolan förväntas det bli 50 fler elever 2017 jämfört med 2016. Inom 
förskoleklass förväntas elevantalet bli lägre än tidigare år och inom fritidsverksamhet 
förväntas antalet barn vara oförändrat. Befolkningsförändringarna i åldrarna 6 - 15 år 
förväntas ge en en total kostnadsökning på 1 141 tkr. 
 
Grundsärskola 
Eleverna inskrivna i grundsärskolan blir allt mer resurskrävande. Många är 
multihandikappade och kräver omsorg hela dagen. De externa eleverna har blivit något 
färre det senaste året och därmed har elevintäkterna minskat. Det innebär att den egna 
kommunen får finansiera större del själv. För att bibehålla den kvalitet vi har inom 
grundsärskolan behövs ett tillskott av egna medel vid bortfall av säljintäkter. För varje 
extern elev grundsärskolan förlorar kostar det den egna verksamheten ca 700 tkr. 
 
Gymnasieskola 
Befolkningsprognosen visar att antalet 16-18 åringar nådde botten år 2015 och under 
2016 ökade antalet elever. Ökningen kommer att fortsätta även 2017 med 31 barn enligt 
befolkningsprognosen. Den förväntade kostnadsökningen är 1 860 tkr. 

Vuxenutbildning 
Efter kritik från Skolinspektionen på den egna vuxenutbildningen där utbudet och 
tillgängligheten inte bedömdes tillräcklig beslutades det under 2015 att avveckla 
kommunens egna Komvux och istället köpa platser från andra huvudmän. En omföring 
har gjorts av budgeten från personalkostnader till kostnad för köp av verksamhet. 
Intresset för vuxenutbildning är fortsatt stort och förväntas inte minska då kursutbudet 
ökar vilket innebär att ytterligare medel för köp av verksamhet behövs, en ökning med 
500 tkr per år. 

Skolinspektionen hade även kritik på den egna särskilda utbildningen för vuxna 
(Särvux). Verksamheten har nu åtgärdat kritiken vilket resulterat till fler sökande till 
verksamheten. För att kunna säkerställa kvaliteten behövs därför ytterligare en pedagog 
till verksamheten, 600 tkr. 

Musikskola 
"Kultur i skolan" genomförs av Musikskolan till en kostnad av 70 kr per elev i åldrarna 
1-18 år. Då antalet elever ökar enligt befolkningsprognosen ökar även antalet inskrivna 
barn och elever i Håbo kommuns förskolor, grundskolor och gymnasieskola till 4610 
elever. Det ger en total kostnad på 323 tkr för året 2017. Budgeten 2016 är 270 tkr 
vilket innebär att en ökning med 53 tkr behövs. 

De föreställnings- och projektpengar som fördelas ut beräknat per elev har legat på 
samma nivå under många år. Då institutioner som Musik i Uppland, Riksteatern med 
flera höjer priserna för sina produktioner bör beloppet korrigeras, förslagsvis med en 
ökning på 5 kr per elev, 23 tkr. 

Kommunens exploatering 
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Ökat behov av skolskjuts i de nya bostadsområdena påverkar kostnaderna. Bland annat 
måste kommunen erbjuda skolskjuts till de barn och ungdomar som flyttar in i 
Frösundavik så länge det inte finns någon säker gång- och cykelbana från området. 
Beroende på om möjlighet finns för eleverna att åka buss eller om det kommer att bli 
skolskjuts i form av taxi kan kostnaden bli minst 600 tkr för år 2017. 

 Verksamhet, tkr 2017 2018 2019 

Förskola 1-3 år -1 206 -211 -774 

Förskola 4-5 år -705 -1 136 99 

Fritidshem 6-12 år 0 0 0 

Förskoleklass 6 år 710 154 -515 

Grundskola 7-11 år -838 2 428 1 197 

Grundskola 12-15 år -1 013 -2 085 1 489 

Grundsärskola 7-15 år -700 0 0 

Gymnasieskola 16-18 år -1 860 -883 -3 026 

Gymnasiesärskola 16-18 år 0 0 0 

Vuxenutbildning >18 år -500 -500 -500 

Särvux > 18 år -600 0 0 

Musikskola, ökade volymer Kultur i Skolan -53 -13  

Musikskola, ökad kr per barn Kultur i Skolan -23 -1  

Skolskjuts vid nybyggnation -600 -600 -600 

Summa -7 388 -2 847 -2 630 

12.2.3 Förändrade lagar och förordningar 

Skolskjuts 
Efter samtal med SL och UL har det framkommit att de SL-kort med Bålstatillägg som 
idag ges till samtliga elever inom gymnasieskoleverksamheten kan komma att upphöra. 
Även vissa elever inom grundskoleverksamheter får idag denna typ av kort. Tanken är 
att de ska ersättas av ett kombinerat ungdomskort för SL och UL som idag har en 
betydligt högre kostnad än SL-kort med Bålstatillägg. Förutom de lagstadgat berättigade 
eleverna ges idag resekort till alla elever på Fridegård. Försvinner SL-kortet med 
Bålstatillägg kan det leda till ändrad kvalitet på undervisningen då de inte i samma 
utsträckning kan göra resor i undervisningen. Resekorten är även viktig i 
marknadsföringen av den egna gymnasieskolan. Idag ges dessutom resekort till alla 
nyanlända som går på skolan som ett led i deras inkludering in i samhället samt att 
likabehandlingsprincipen då tillämpas på alla elever på Fridegårdsgymnasiet. 

Enligt 2016 års prislista kostar ett SL-kort med Bålstatillägg 2 584 kr exkl moms per 
läsår och ett kombinerat SL/UL-kort kostar 9 606 kr exkl moms per läsår. Det skulle 
innebära en kostnadsökning på åtminstone 2,5 mkr för enbart de lagstadgat berättigade 
eleverna. Om dessutom samtliga elever på Fridegårdsgymnasiet får den nya typen av 
kort kommer kostnadsökningen totalt bli ytterligare 3 mkr. Behåller man däremot SL-
kort med Bålstatillägg till de elever på Fridegårdsgymnasiet som inte enligt lag har rätt 
till skolskjuts troligen kostnaden oförändrad för dessa elever. Konsekvensen är att de då 
inte kan åka med dessa kort på UL-bussarna. 

Lagändring av hantering av tilläggsbelopp 
En förändring av lagen kring tilläggsbelopp finns nu på remiss hos lagrådet. Förslaget är 
att den nya lagen ska träda i kraft från och med första juli 2016. Ändringarna i 
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lagrådsremissen innebär primärt två förändringar: 

 Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt och bedömt, vilket förs in i 
lagtext 

 Tilläggsbelopp kan lämnas för extraordiära stödåtgärder som är kopplade till 
undervisningssituation, exempelvis att en elev har stora inlärningssvårigheter 

Detta kan leda till mycket ökade kostnader. Dels i ökat antal beviljade tilläggsbelopp 
men också ökat antal ansökningar att handlägga. Idag följer vi inte upp alls de beviljade 
tilläggsbeloppen. Detta borde också göras men vilket kräver personalresurser. 

  

Verksamhet, tkr 2017 2018 2019 

SL/UL kort lagstadgade -2 500   

Summa -2 500   

12.2.4 Förändrade lokalbehov 

Under året 2016 kommer vissa investeringsprojekt starta som även leder till ökade 
hyreskostnader åren 2017-2019. 

 Ett tillagningskök kommer att byggas på Västerängsskolan. Tillträde första juli 
2017 enligt plan. Hyreskostnaden är beräknad till 975 tkr för 2017, 1 990 tkr för 
2018 och 2 030 tkr för 2019. 

 En ny förskola kommer att börja byggas i Frösundavik med tillträde den första 
januari 2018 enligt plan. Hyreskostnaden är beräknad till 0 tkr för 
2017, 2 810 tkr för 2018 och 2 870 tkr för 2019. 

 Ett pedagogiskt centrum kommer att börja byggas på Gröna Dalenskolans 
övervåning. Tillträde första januari 2018 enligt plan. Hyreskostnaden är 
beräknad till 0 tkr för 2017, 291 tkr för 2018 och 300 tkr för 2019. 

I budgeten 2017 kommer denna kostnad regleras via internhyresmodellen och ska därför 
inte tas upp som en driftskostnad hos BUN i verksamhetsanalysen. 

Under 2017 finns även behov av ytterligare verksamhetsanpassningar/lokalförändringar 
i befintliga lokaler. Kostnaden för dessa anpassningar finns redovisade under "2.6 
Investeringsförslag" 

 Slottsskolan har behov av att göra om utemiljön så att den bättre lämpar sig för 
idrott, bland annat genom löparbanor och längdhoppgrop. På så vis kan 
undervisningskvaliteten förbättras och färre resor i samband med 
idrottsundervisningen krävs. Det finns även behov av att bygga förråd till 
träslöjden. 

 Gransäterskolan behöver bygga om invändigt så att ett klassrum blir större och 
rymmer fler elever. 

 Västerängsskolan har behov av invändig anpassning av bildsal mm. 
 Ellensborgs förskola har behov av utetak mm till sina utegrupper/barngrupper 

med uteverksamhet. 
 Skogsbrynets förskola har behov av solskydd. 

12.2.5 Omprioriteringar 

 Verksamhet, tkr 2017 2018 2019 
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 Verksamhet, tkr 2017 2018 2019 

Summa    

12.2.6 Investeringsförslag 

Till den nybyggda förskolan i Frösundavik finns behov av att inreda förskolan då inga 
befintliga möbler finns att använda. Även det pedagogiska centret på Gröna Dalens 
övervåning har behov av möbler till verksamheten. 

På flertalet förskolor och skolor finns stora behov att byta ut förskolemöbler och 
klassrumsmöbler på grund av slitage. Det finns även behov av matsalsmöbler och 
hemkunskapsinredning på Västerängsskolan samt behov av activeboards och 
slöjdutrustning på vissa skolor. 

De verksamhetsanpassningar/ombyggnationer som finns upptagna under "2.4 
Förändrade lokalbehov" har en uppskattad kostnad enligt nedan. 

1. Slottsskolan, utemiljö, löparbanor och hoppgrop, 500 tkr 

2. Slottsskolan, förråd till träslöjd, 300 tkr 

3. Gransäterskolan, klassrum för högre antal elever, 300 tkr 

4. Västerängsskolan, anpassningar för att förbättra bl a bildsal, 300 tkr 

5. Pedagogiskt centrum, ombyggnation av Gröna Dalenskolans övervåning, 2 000 tkr 

6. Ellensborg, tak mm för utegrupper, 100 tkr 

7. Skogsbrynet, solskydd, 50 tkr 

 Investering, tkr 2017 2018 2019 

Förskola Frösundavik möbler -450 -450  

Förskola övrigt -300 -300 -300 

Ny förskola 2019 möbler 0 0 -900 

Grundskola matsal och hemkunskapssal Västerängen -800   

Grundskola pedagogiskt centrum 0 -300  

Grundskola övrigt -700   

Verksamhetsanpassningar/ombyggnationer -3 550   

Summa -5 800 -1 050 -1 200 

12.2.7 Budgetjusteringar 

Inför 2017 kommer vissa budgetjusteringar att genomföras mellan kommunens 
nämnder. 

Kostnaden för den administrativa hanteringen av sommarjobbare internfaktureras idag 
mellan KS/Kultur och Livsmiljö och övriga nämnder. En fast fördelning internbokas 
också mellan Barn-och utbildning och KS/Kultur och Livsmiljö för omkostnader i 
Fridegårdshuset. 

Verksamhet, tkr 2017 2018 2019 

Administration sommarjobbare 55   

Omkostnader Fridegård -200   

Summa -145   
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12.2.8 Sammanställning 

Förändring från budget 2016, tkr 2017 2018 2019 

Lönekostnadsuppräkning -7 702   

Förbättringar och effektiviseringar 0 0 0 

Befolkningsförändringar -7 388 -2 847 -2 630 

Förändrade lagar och förordningar -2 500 0 0 

Förändrade lokalbehov 0 0 0 

Omprioriteringar 0 0 0 

Ökad kapitalkostnad anläggningar (främst tekniska och kultur 
och livsmiljö)    

Budgetjusteringar -145   

Summa -17 735 -2 847 -2 630 

12.3 Drifts- och investeringsredovisning 

12.3.1 Driftsredovisning 

Tkr Bokslut 
2015 

Prognos 
2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Förändr 
budget 
16/17 

Not 

Barn och utbildningsnämnd -425 -500 -500 -500 0  

Nämndsadministration -343 -456 -357 -357 0  

Allmän 
  kulturverksamhet -567 -557 -557 -633 76  

Musikskola -5 136 -5 567 -5 567 -5 567 0  

Öppen förskola -1 706 -1 938 -1 938 -1 938 0  

Omsorg på obekväm tid -2 573 -3 543 -3 543 -3 543 0  

Förskola -93 414 -103 679 -103 541 -105 452 1 911  

Vårdnadsbidrag -480 -383 -400 -400 0  

Pedagogisk omsorg -1 055 -893 -1 103 -1 103 0  

Fritidshem -24 283 -26 307 -24 826 -24 826 0  

Förskoleklass -11 258 -11 754 -12 745 -12 085 -660  

Grundskola -211 866 -218 840 -212 650 -215 201 2 551  

Grundsärskola -9 141 -8 682 -8 293 -8 993 700  

Gymnasieskola -79 478 -83 546 -87 189 -91 399 4 210  

Gymnasiesärskola -6 476 -7 378 -7 618 -7 618 0  

Grundl vuxenutbildning -571 -849 -859 -859 0  

Gymnasial vuxenutbildning -2 733 -2 772 -2 663 -2 863 200  

Särvux -1 011 -958 -973 -1 573 600  

Aktivitetsansvar -314 -569 -569 -569 0  

Svenska för invandrare -1 795 -2 212 -2 199 -2 499 300  

Förvaltningsövergripande 
verksamhet -16 245 -19 030 -18 464 -18 609 145  

Lönekostnadsuppräkning    -7 702 7 702  

SUMMA -470 870 -500 413 -496 554 -514 289 17 735  
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12.4 Förslag som inte ingår i driftbudgeten 

Tkr 2017 2018 2019 

1. IT -satsning inom för- och grundskola -1 100 -1 100 -1 100 

2. Studie - och yrkesvägledning + entreprenörskap -600 -600  

3. Biträdande elevhälsochef -700   

4. Utökad timplan matematik -1 800   

5. Förskola förtätning -2 000 -2 000 -2 000 

6. Utökning barn- och utbildningskontoret -550   

7. Fortbildning och vidareutbildning barnskötare -350   

8. Systemstöd , nya moduler -586 242  

9. Skolsköterska och skolkurator -550   

10. Obligatorisk musiklek till alla -400   

11. Nyanlända -2 300   

12. Utekläder /Skyddskläder till förskole- och fritidspersonal -100 -100 -100 

13. Yrkesvux -500 -500 -500 

14. Pianopedagog -300   

15. SL /UL-kort till alla på Fridegårdsgymnasiet -3 000   

16. Volymökningar nybyggnation -6 200 -8 500 -11 000 

17. Pedagogcentrum  -600  

Summa -21 036 -13 158 -14 700 

1. IT-satsningar inom för- och grundskola 
Under 2015 har grundskolorna påbörjat den IT-utveckling som antagits av 
förvaltningens IKT-plan. För att ta tillvara de möjligheter som nya medier och verktyg 
erbjuder i lärandet behövs uppskattningsvis tre IKT-pedagoger på skolorna som kan 
driva det arbetet framåt, 1,8 mkr fördelat på tre år, 600 tkr per år. En fortsatt satsning på 
leasing av iPads behöver göras så att tunna klienter kan bytas ut och fler klasser kan 
övergå till den nya tekniken, 350 tkr per år. 

Under 2016 har förskolorna påbörjat den IT-utveckling som antagits i förvaltningens 
IKT-plan. För att detta arbete ska vara möjligt fullt ut måste en extra satsning göras på 
leasing av datorer och iPads, 150 tkr per år. 

2. Studie. och yrkesvägledning samt entreprenörskap 
Efter kritik från Skolinspektionen har en handlingsplan tagits fram när det gäller studie- 
och yrkesvägledningen. Idag har inte skolorna fullgod studie- och yrkesvägledning och 
för att tillgodose behovet behövs ytterligare tjänster enligt handlingsplan. Enligt en 
överenskommelse ska även kommunen ta över arbete med entreprenörskap i skolorna 
från Håbo Marknad och i den tilltänkta planen ska detta ingå i studie- och 
yrkesvägledningen, 1,2 mkr fördelat på två år. 

3. Biträdande elevhälsochef 
Genom att arbetet med de pedagogiska kartläggningarna för elever med behov av 
särskilt stöd utformats och utvecklats har ett behov av en biträdande verksamhetschef 
identifierats. För att få en likvärdighet i bedömning och utformning krävs ett nära 
samarbete både inom barn- och elevhälsan och med förskolor och skolor i kommunen. 
Idag finns inte utrymme i Elevhälsans chef för dessa arbetsuppgifter. Den biträdande 
verksamhetschefen skulle även ha ett operativt ansvar för en framtida pedagogcentrum, 
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700 tkr. 

4. Lagstadgad utökning av timplan i matematik 
En utökning av timplanen i matematik har genomförts för årskurserna 1-3 under läsåret 
2014/2015 med 120 timmar. Beslut om utökning för årskurserna 4-6 från och med 
läsåret 2016/2017 föreligger också med 100 timmar. Innebörden är fler 
undervisningstimmar i matematik på samtliga skolor vilket medför en ökning av 
matematiklärare på samtliga skolor, 1 800 tkr. 

5. Förskola förtätning 
För att nå upp till standardkostnaden inom förskola behövs förstärkning av personal, en 
uppskattad kostnad för åren 2017-2019 med 2 mkr årligen. 

6. Utökning barn- och utbildningskontoret 
Skolinspektionen, domar i högsta förvaltningsdomstolen och skärpta lagar och 
förordningar ställer allt större krav på kommunen när det gäller det systematiska 
kvalitetsarbetet, hantering av skolinspektionsärenden och anmälningsärenden, 
kommunens tillsynsskyldighet och insynsrätt gentemot de fristående aktörerna samt 
organisationen kring det fria skolvalet. Dessutom expanderar kommunen vilket kommer 
att innebära fler barn- och elever och därmed ökad hantering av ärenden. För att kunna 
hantera de högre kraven och de ökade volymerna finns behov av ytterligare en 
handläggare på barn- och utbildningskontoret, 550 tkr. 

7. Fortbildning och vidareutbildning av barnskötare 
För att behålla och förbättra kvaliteten och för att kunna möta behovet av utveckling i 
förskolans verksamhet finns behov av att pedagogerna erbjuds olika former av 
fortbildning. Barnskötare behöver även vidareutbildning till förskollärare för att kunna 
möta behovet och bristen av förskollärare inom kommunen, 350 tkr. 

8. Systemstöd, nya moduler 
Ett nytt avtal för skolskjuts ska tecknas i juni 2017. För att optimera skolskjutsresorna 
och därigenom minska kostnaderna finns nu idéer att ta hem hanteringen av 
skolskjutsplaneringen. Till det behövs en ny planeringsmodul för skolskjuts. Kostnaden 
för modulen är 54 tkr per år. Det kommer också att kräva mer personalresurser till 
hanteringen. Den personalen är tänkt att finansieras av besparing vid nytt avtal. Det nya 
skolskjutssystem som kommunen använder sedan 2016 har en årlig avgift på 142 tkr, 
vilket inte finns med i 2016 år budget då prisuppgiften kom efter det att budgeten 
beslutats. 

Kravet på att samtliga lärare ska ha lärarlegitimation kräver idag en stor manuell 
hantering för att följa upp lärarnas legitimering vilket är en omständig och tidskrävande 
process. Det finns ett behov att på ett enkelt, rättsäkert och smidigt sätt hantera 
informationen om lärarnas legitimation i respektive ämnen vilket en modul till Extens 
kan lösa. Via modulen sker en inläsning direkt från Skolverket om lärarnas legitimation 
och behörigheter. Kostnaden för modulen är dels en engångskostnad på 48 tkr samt en 
årlig kostnad på 14,4 tkr. 

Det finns ett behov av att kunna fakturera våra sälj-platser på ett kvalitetssäkert sätt. 
Idag sköts det manuellt med hantering och beräkning. Det är en tidskrävande process 
och idag faktureras inte varje månad. Dessutom är risken för fel större vid manuell 
hantering. För att säkerställa en korrekt fakturering finns behov av en modul till 
resursfördelningssystemet, en engångskostnad på 94 tkr samt en årlig kostnad på 35 tkr. 

I ett rättviseperspektiv vid fakturering av våra barnomsorgsavgifter så finns en modul 
för retroaktiv avgiftskontroll. I de fall ett hushåll betalat in för lite i barnomsorgsavgift 
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så faktureras det i efterhand och i de fall ett hushåll betala för mycket i 
barnomsorgsavgift så återbetalas det från kommunen. Modulen kostar 100 tkr i 
engångskostnad samt en årlig kostnad på 99 tkr. 

9. Skolsköterska och skolkurator 
För att kunna arbeta förebyggande och vara en resurs i den hälsofrämjande 
skolutvecklingen utifrån Skollagen behövs en utökning av både skolsköterska 
motsvarande en 50 % tjänst och en skolkurator motsvarande en 50 % tjänst, 550 tkr. 

10. Obligatorisk musiklek till alla 
Musikskolan fortsätter att satsa på yngre barn i kommunen genom att erbjuda aktiviteter 
för barn i åldrarna 5-6 år. Detta görs dels genom att fullt ut kunna erbjuda alla fri 
musiklek från 2017. Inför året 2015 beslutades att erbjuda musiklek till alla barn i 
förskoleklass. Därför ökade musikskolans ram med en tjänst från och med HT 15 för att 
starta upp musiklek till alla på skolorna. 2016 skedde ingen ytterligare ökning av ram 
för att kunna fortsätta med musiklek på helår. För att kunna erbjuda musiklek till alla år 
2017 behövs därför tillskott av budget motsvarande 50 % tjänst, 300 tkr. Genom att 
erbjuda musikleken obligatoriskt till alla blir den även avgiftsfri för eleven vilket 
innebär ett intäktsbortfall på ca 100 tkr. 

11. Nyanlända 
Inom modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet kommer behovet 
öka i takt med att allt fler ensamkommande barn och elever kommer till våra skolor. 
Bedömningen är att ytterligare 1,5 tjänst måste anställas redan under 2016 som då 
finansieras av ett extra statsbidrag som utgår under ett år. För år 2017 måste dessa 
tjänster finansieras av kommunen, 750 tkr. Även efterfrågan på SFI (svenska för 
invandrare) inom vuxenutbildningen kommer att öka då allt fler familjer kommer att tas 
emot i kommunen, 500 tkr. 

Belastningen på barn- och elevhälsan kommer att öka då allt fler nyanlända elever 
kommer till kommunen. Medicinska och psykosociala insatser kommer att öka samt 
ökade kostnader för vaccinationer. Bedömningen är att en utökning av skolsköterska på 
50 % samt skolkurator på 50 % behövs för att klara dessa behov, 550 tkr. 

Under 2017 kommer mottagandet av nyanlända familjer att öka. Detta kommer att kräva 
mer resurser, kompetens och samarbete mellan förvaltningarna. En viktig del i denna 
integration är att avsätta mer medel i samverkansprojektet familjecentralen samt öppna 
förskolan. För att ytterligare gynna och ge förutsättningar till en god integration i 
förskolans verksamhet bör resurser tillföras för att kunna anställa specifik personal 
såsom tolkar samt erbjuda fortbildning för personal, 500 tkr. 

12. Utekläder/skyddskläder förskola och fritidshem 
Under 2017-2019 finns behov av inköp av utekläder/skyddskläder till personalen inom 
förskole- och fritidsverksamheten, 100 tkr per år. 

13. Yrkesvux 
De senaste åren har kommunen haft möjlighet att erbjuda yrkesvuxenutbildningar med 
hjälp av statsbidrag från Skolverket. Från och med år 2015 minskade detta bidrag 
drastiskt vilken inneburit att allt fler ansökningar har nekats de senaste åren. För att 
möjliggöra fler yrkesvuxenutbildningar framöver behövs ökad egen finansiering, en 
ökning med 500 tkr per år. 

14. Pianopedagog Musikskolan 
Kön är fortsatt lång på musikskolans pianolektioner. Behov finns att anställa ytterligare 
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pianopedagog, 50 %, 300 tkr. 

15. SL/UL-kort till alla 
Efter samtal med SL och UL har det framkommit att de SL-kort med Bålstatillägg som 
idag ges till samtliga elever inom gymnasieskoleverksamheten kan komma att upphöra. 
Tanken är att de ska ersättas av ett kombinerat ungdomskort för SL och UL som idag 
har en betydligt högre kostnad än SL-kort med Bålstatillägg. Idag ges resekort till alla 
elever på Fridegård. Försvinner möjligheten att åka UL-buss på SL-kortet med 
Bålstatillägg kan det leda till ändrad kvalitet på undervisningen då de inte i samma 
utsträckning kan göra resor i undervisningen. Resekorten är även viktig i 
marknadsföringen av den egna gymnasieskolan. Idag ges även resekort till alla 
nyanlända som går på skolan som ett led i deras inkludering in i samhället samt att 
likabehandlingsprincipen då tillämpas på alla elever på Fridegårdsgymnasiet. Enligt 
2016 års prislista kostar ett SL-kort med Bålstatillägg 2 584 kr exkl moms per läsår och 
ett kombinerat SL/UL-kort kostar 9 606 kr exkl moms per läsår. Är avsikten att fortsätta 
med att erbjuda den flexibilitet som ett SL/UL-kort innebär till samtliga elever på 
Fridegårdsgymnasiet kommer detta att leda till en ökad kostnad på 3 mkr utöver de 
lagstadgade korten. 

16. Kommunens exploatering 
I takt med att kommunen expanderar kommer alltfler barn och elever till våra förskolor, 
fritidshem och grundskolor. Detta leder dels till ökade kostnader i form av barn- och 
elevintäkter och dels till ökade kringkostnader i form av fler ansökningar och 
placeringar som ska genomföras. Med tanke på kommunens lokalförsörjningsplan är 
bedömningen att bostäderna på Glastomten, Frösundavik, Väppeby Äng, Viby Äng, 
Centrum och Skokloster kommer att öka antalet barn med ca 155 barn får 2017 och 
sedan ytterligare ökningar åren 2018-2019. Detta skulle innebära ytterligare kostnader 
för volymökningar på ca 6,2 mkr år 2017. 

17. Pedagogcentrum 
Under 2018 föreslås att ett pedagogcentrum på övervåningen av Gröna Dalenskolan 
med inriktning förskola och grundskola inrättas. Planen är att samla kommunens 
språkutvecklare, läs- och skrivutvecklare och matematikutvecklare. Skoldatateket ska 
också ingå i pedagogcentrum med kommunövergripande IKT-pedagog. Verksamheten 
kommer i så fall att utvecklas till att innefatta Språkotek och en skapande verkstad som 
är gemensam för centret. Målet är att pedagogcentrum ska främja likvärdighet i 
förskolorna och skolornas arbete med stöd av ovanstående kompetenser. För att 
genomföra detta behövs en utökning av elevhälsan, 600 tkr från och med januari 2018. 
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13 Socialnämnd 

13.1 Uppdrag och ansvarsområde 

Socialförvaltningens verksamhet bygger på respekt för människors 
självbestämmanderätt och integritet. Vård och behandling ska så långt som möjligt 
genomföras i frivilliga former. Utgångspunkten för allt arbete ska vara den enskildes 
behov, lagstiftningen och de ekonomiska resurserna. Socialnämnden bedriver sitt arbete 
i nära samverkan med brukarna och i enlighet med socialtjänstlagen ska tvångsinsatser 
så långt som möjligt undvikas. 

Socialnämnden består av tre ledamöter och två ersättare. Nämnden ansvarar för 
kommunens uppgifter inom socialförvaltningens verksamhetsområden, som rätt till 
bistånd, åtgärder vid missbruk, omsorger om barn och ungdom samt serveringstillstånd 
och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen. För att kunna fatta akuta beslut måste 
någon ledamot i nämnden alltid finns tillgänglig. Det är löst genom att de ordinarie 
ledamöterna har en jourvecka var tredje vecka. 

Inom nämndens administration finns delar av socialchefens kansli, avdelningen för stöd 
till barn och unga och delar av avdelningen för stöd till vuxna. 

13.2 Verksamhetsanalys 

13.2.1 Förbättringar och effektiviseringar 

Utökad budget för sociala lägenheter med 130 tkr för år 2017. Budget för år 2016 
lades snävt och det finns årligen behov av renoveringar, tomhyror och avskrivningar. 
Kostnaderna ökar också i och med utökning av stödlägenheter inom missbruksvården. 

Minskad budget för ekonomiskt bistånd med 600 tkr för år 2017. 
Flera faktorer påverkar utfallet inom ekonomiskt bistånd åt det positiva men även det 
negativa: 
+ borttagen bortre gräns för sjukpenning och rehabiliteringspenning inom 
försäkringskassan 
- en ökande andel biståndstagare med psykisk ohälsa (utan sjukpenning) i kommunen 
+ samverkansplattform inom Samordningsförbundet med samverkanskoordinator och 
social arbetscoach. Beslut om fortsättning fattas av förbundsstyrelsen i september 2016. 
Trolig fortsättning. 
+ fortsatt minskad arbetslöshet inom kommunen 
- ingen minskning inom arbetslöshet för utrikesfödda inom kommunen. 
- ökad riksnorm för försörjningsstöd 
+ förvaltningens satsning på de med mycket långvarigt bidragsberoende 
 
Totalt sett har antalet hushåll minskat senaste året och för år 2017 bedöms en minskning 
av utfallet som trolig. Därefter bedöms det stå still för att sedan öka på nytt år 2019 när 
biståndet till de nyanlända som beräknas tas emot år 2016 inte längre definieras som 
bistånd till flyktingar i projektform utan i ordinarie drift. 

Ökade kostnader +150 tkr för insatser för skyddat boende till våldsutsatta 2017 
(inom övriga insatser vuxna) . Budget för år 2016 sattes utifrån utfall år 2015. I och med 
ny kompetenshöjning hos personal och nytt arbetssätt inom förvaltningen med nya 
riktlinjer som tas fram under året bedöms inte bara fokus på behovet av insatser öka 
utan också insatserna. 

Inom missbruksvård för vuxna behövs en mindre utökning år 2017. Det behövs ett 
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mycket stort arbete för att hålla budget år 2016 och risk finns för underskott. Den egna 
öppenvården för vuxna består av enbart två behandlare och behöver utökas både vad 
gäller funktioner och person. Omfördelning planeras därför internt från institutionsvård 
till öppenvård men ca 300 tkr utökning av budget 2017 bedöms behövas för delfinans-
iering av utökad personalstyrka för hemmaplanslösningar. År 2018 kan minskningen av 
kostnad institutionsvård fortsätta och budgetnivån för missbruksvården totalt bli den-
samma som år 2016 för att sedan kunna fortsätta minska år 2019. Eftersom målgruppen 
inrymmer ett flertal med allvarlig psykisk ohälsa krävs också ett förbättrat samarbete 
med landstinget för att resultatet ska nås samt samutnyttjande av kommunens resurser 
inom socialpsykiatri, inte minst inom sysselsättning. 
Det bör påpekas dels att tre ungdomar övergår till vuxenvård år 2017 där bedömningen i 
nuläget är att institutionsvård kommer att krävas, samt att viss placeringskostnad, 
uppsakttningsvis 1,5 miljon likt föregående år, utgörs av psykiatri. Stor del av budgeten 
kan alltså redan betraktas som intecknad. 

Avdelningen för stöd till unga 
Under 2015 har vi sänkt institutionskostnaderna med citrka 40 %. Vi avser att 
fortsättningsvis behålla den låga institutionskostnaden för vår verksamhet. Istället skall 
vi fortsätta att förbättra behandlingen på hemmaplan och samverkan mellan utförare och 
myndighetsavdelningen. 

Verksamhet, tkr 2017 2018 2019 

Ekonomiskt bistånd +600 0 -900 

Sociala lägenheter -150 0 0 

Skyddat boende (övriga insatser vuxna) -150 0 0 

Institutionsvård vuxna +300 +300 +300 

Öppen missbruksvård -600 0 0 

Summa 0 300 -600 

13.2.2 Befolkningsförändringar 

Avdelningen för stöd till unga 
Inget att beskriva som påverkar verksamheten då små befolkningsförändringar på kort 
tid har ganska lite effekt. Sett över en lägre period innebär dock ett ökat antal invånare 
högre kostnader för försörjningsstöd, missbruksvård och vård av barn och unga. Det 
som påverkar arbetet inom avdelningen är hur många anvisade ensamkommande barn vi 
får i kommunen. Belastning på både socialsekreterare, resurshandläggare och HVB- 
hemmet på Biskops-Arnö. 

Verksamhet, tkr 2017 2018 2019 

    

Summa    

13.2.3 Förändrade lagar och förordningar 

Den nya lagen om ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända gäller från och 
med 1 mars år 2016 och effekterna är ännu inte helt överblickbara. Volymen av 
nyanlända till Håbo kommun under år 2017 och åren därefter beror givetvis även på hur 
flyktingströmmarna till Sverige kommer att se ut framöver. Mottagandet av flyktingar 
och andra skyddsbehövande inom socialtjänsten inryms i projekt (7712) och inte förrän 
tre år efter mottagandet börjar kostnader för bistånd till målgruppen att inrymmas i 
driftsbudgeten. Viss effekt är i den här verksamhetsanalysen medtagen för detta inom 
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ekonomiskt bistånd år 2019. 

Det som påverkar verksamheten redan under 2016 är kravet att vi skall ha 
socialsekreterare med socionomexamen som barn och ungdomshandläggare. Det är stor 
konkurrens om de socionomer som finns och svårt att rekrytera. Detta leder till att 
lönekostnaderna ökar. De handläggare som inte har socionomexamen måste kommunen 
utbilda och blir en kostnad för verksamheten. För närvarande har vi tre anställda som 
inte har socionomexamen. Medel för ökade lönekostnader har avsatts centralt hos 
kommunstyrelsen och kommer fördelas efter diskussioner i kommunledningsgruppen. 

Verksamhet, tkr 2017 2018 2019 

Kompetensutveckling (krav socionomexamen)  -500  

Ökade lönekostnader p g a marknaden  -250 -250 

Summa  -750 -250 

13.2.4 Förändrade lokalbehov 

Personalen i kommunhuset är trångbodda, vilket behöver lösas inom kort. Det pågår ett 
övergripande utredningsarbete om lokalerna i kommunhuset, varför eventuella 
kostnader i samband med detta inte ännu är kända. 

Vi har för närvarande ont om samtalsrum och kontor. 

13.2.5 Omprioriteringar 

Viss omprioritering görs mellan institutionsvård vuxna och öppen missbruksvård (se 
förbättringar och effektiviseringar). 

13.2.6 Investeringsförslag 

Arkivskåp till förvaltningen, varav 4 st till Socialnämndens område (2 vuxna 2 Barn och 
unga) 

Investering, tkr 2017 2018 2019 

Arkivskåp -80 +80 0 

Skrivbord, skrivbordsstolar -50 -50 -50 

Summa -130 30 -50 

13.2.7 Budgetjusteringar 

Inför 2017 kommer vissa budgetjusteringar att genomföras mellan kommunens 
nämnder. 

Kostnaden för den administrativa hanteringen av sommarjobbare internfaktureras idag 
mellan KS/Kultur och Livsmiljö och övriga nämnder 

Verksamhet, tkr 2017 2018 2019 

Löneökningar -904   

Administration sommarjobbare 15   

Summa -889   

13.2.8 Sammanställning 

Förändring från budget 2016, tkr 2017 2018 2019 

Förbättringar och effektiviseringar 0 300 -600 

Befolkningsförändringar    
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Förändring från budget 2016, tkr 2017 2018 2019 

Förändrade lagar och förordningar  -750 -250 

Förändrade lokalbehov    

Omprioriteringar    

Ökad kapitalkostnad anläggningar (främst tekniska och kultur 
och livsmiljö)    

Budgetjusteringar -889   

Summa -889 -450 -850 

13.3 Drifts- och investeringsredovisning 

13.3.1 Driftsredovisning 

Tkr Bokslut 
2015 

Prognos 
2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Förändr 
budget 
16/17 

Not 

Socialnämnd -306 -387 -387 -387 0  

Nämndadministration -182 -100 -100 -100 0  

Konsument- och energirådgivning -100 -110 -110 -110 0  

Tillstånd -71 -40 -40 -40 0  

Förvaltningsövergripande 
verksamhet -5 648 -6 905 -6 520 -6 492 -28  

Anhörigstöd -178 -183 -183 -183 0  

Boende enl LSS -1 540 0 0 0 0  

Övriga insatser enl LSS -1 373 0 0 0 0  

Missbrukarvård för vuxna -12 105 -10 172 -9 292 -9 592 300  

Barn- och ungdomsvård -25 848 -25 903 -26 580 -26 580 0  

Familjerätt och familjebehandling -1 642 -1 675 -1 675 -1 675 0  

Övriga insatser till vuxna -178 -400 -400 -550 150  

Ekonomiskt bistånd -12 660 -12 957 -13 545 -13 095 -450  

Flyktingmottagande 4 062 293 293 265 28  

Löne- och prisförändringar    -904 904  

Budgetjustering mellan nämnder    15 -15  

Totalt -57 769 -58 539 -58 539 -59 428 889  

Inom ramen har vissa omprioriteringar gjorts, främst mellan ekonomiskt bistånd och 
vård för vuxna. 

Lönekostnaderna för socialsekreterare ökar mer än för andra grupper. För att kunna 
konkurrera om arbetskraften är bedömningen att extra lönemedel till denna grupp 
behövs under 2017-2019. Det är ännu inte beslutat vilka personalgrupper som kommer 
prioriteras med högre löneökning 2017 varför dessa medel fortfarande finns centralt på 
KS. 

13.4 Förslag som inte ingår i driftbudgeten 
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14 Vård- och omsorgsnämnd 

14.1 Uppdrag och ansvarsområde 

Vård- och omsorgsnämnden är en ny nämnd från och med 2015. Nämndens 
verksamheter bygger på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. 
Nämnden bedriver sin verksamhet i nära samverkan med brukarna och säkerställer 
dialogen med brukarna, bland annat genom medverkan i det kommunala handikapprådet 
och det kommunala pensionärsrådet. 

Inom socialförvaltningen finns socialchefens kansli, avdelningen för stöd till barn och 
unga, avdelningen för stöd till vuxna samt avdelningen för stöd till äldre och 
funktionsnedsatta. 

Vård- och omsorgsnämnden består av sju ledamöter och fem ersättare. Nämnden 
ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänstens verksamhetsområden, som rätt 
till bistånd, omsorg om äldre människor med bland annat särskilt boende, hemtjänst och 
dagverksamhet samt stöd till människor med funktionsnedsättning genom bland annat 
personlig assistans, gruppbostäder och korttidsboende. Viss omsorg och omvårdnad av 
äldre utförs av privata utförare då LOV (lag om valfrihet) gäller för hemtjänsten. Ett av 
Pomonas hus har upphandlats enligt LOU (lagen om offentlig upphandling) 

Inom nämndens verksamhetsområde ansvarar socialchefens kansli för administration, 
kvalitets- och utvecklingsarbete, äldre- och handikappombudsman, anhörigkonsulent 
samt MAS-funktionen (medicinskt ansvarig sjuksköterska). 

14.2 Verksamhetsanalys 

14.2.1 Förbättringar och effektiviseringar 

För 2017 bör den fortsatta teknikutvecklingen kunna klaras med de medel som finns i 
nämndens ram. För 2018 och 2019 behövs ytterligare medel för den fortsatta 
utvecklingen. 

Kompetensutveckling av personal, i form av internutbildning av omvårdspersonal och 
även utbildning för specialistpersonal, 200 tkr 

Utifrån befintlig information är sannolikt teamet för trygg hemgång finansierat av 
statsbidrag för perioden 2016-2018. Från och med 2019 behövs egen finansiering om 
verksamheten ska fortsätta. 

0,75 åa som merkostnad på Socialpsykiatrin. 

Från 2017 vill vi sluta ett avtal med "Ung omsorg" som är ett företag som arbetar med 
att tillfälligt anställa ungdomar i äldreomsorgen som ger lite guldkant till brukarna 
samtidigt som ungdomarna i fråga kan vara en framtida rekryteringsbas, 300 tkr 

Socialstyrelsen rekommenderar att kommunerna använder sig av ÄBIC (äldres behov i 
centrum) som utredningsmetod när det gäller äldres behov. För att klara detta behöver 
vårt IT-system Treserva kompletteras med en ny modul med årlig licenskostnad om 
140 tkr. 

År 2017 startar nytt avtal för extern drift av Pomona hus 2 (nuvarande Attendo). Priset i 
avtalet innebär utökat budgetbehov år 2017 jämfört med 2016 med 710 tkr. Detta är 
sannolikt en lägre ökning än om nuvarande avtal hade bibehållits eftersom avtalat pris 
räknas upp årligen enligt omsorgsprisindex med cirka 2 %. I beräkningen ingår att 
budgeten lades för lågt för år 2016. 
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Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att införa LOV inom hemsjukvården. 
Avtalsvillkor är ännu inte framtagna men förvaltningen bedömer preliminärt att de extra 
kostnaderna för ett valfrihetssystem inom hemsjukvården uppgår till en miljon kronor 
jämfört med nuvarande budget. 

Verksamhet, tkr 2017 2018 2019 

Teknikutveckling 0 -200 -100 

Trygg hemgång 0 0 -2 500 

Trygghetsanställning övergår till vanlig anställning -375 0 0 

Treserva modul ÄBIC -140 0 0 

Äldreboende extern drift enligt LOU -710 -310 -317 

Summa -1 225 -510 -2 917 

14.2.2 Befolkningsförändringar 

Volymökningar på grund av allt fler äldre i kommunen 
 
Personal 
Ökat behov för daglig verksamhet innebär utökning 1,0 årsarbetare. Dagverksamheten 
på Dalängens äldreboende 1,0 årsarbetare. Boendestöd 1,0 årsarbetare (500 tkr 
/årsarbetare = sammantaget 3,5 årsarbetare) 

Antalet ärenden inom biståndsbedömning SoL äldre ökade med 11 från år 2015 till 
2016 och beräknas öka med drygt 20 ärenden mellan år 2016 och 2017 samt ytterligare 
30 ärenden år 2018. ÄBIC som arbetsmetod kommer dessutom att ta mer tid i anspråk 
och förvaltningen behöver oftare än idag genomföra uppföljningar av pågående ärenden 
för att efterleva gällande regelverk. 
Ovanstående innebär att den utökade bemanning med 0,5 biståndsbedömare som 
gjordes år 2016 med hjälp av stimulansmedel behöver permanentas år 2017 - utökning 
budget 0,5 årsarbetare. Ytterligare en handläggare, 1,0, behövs år 2018 med fördelning 
biståndsbedömning SoL/LSS. 

Nytt tillfälligt äldreboende 
Nytt äldreboende drift från 1 februari 2017, modul, 20 platser 
Några av platserna, cirka tre, behöver inriktas mot äldre som förutom omvårdnadsbehov 
har en missbruksproblematik. Målgruppen inryms under år 2016 inom ordinarie särskilt 
boende samt inom externt köpt vård på omvårdnadsboende. 

Nytt äldreboende 1 mars 2019 
Nytt äldreboende med 40 platser/lägenheter planeras att starta 1 mars 2019. 

Ny gruppbostad LSS 
En ny gruppbostad beräknas stå klar 1 oktober 2017, 6 platser, 2 100 tkr. 

Externt köp av LSS-boende 
Kostnader för externt köp av LSS-boende 2017 ökar med 760 tkr jämfört med år 2016. 
Det beräknas utifrån: 
- Kostnad under 11 månader för en brukare som årets sista månad år 2017 beräknas 
kunna flytta till nya LSS-gruppbostaden i kommunen. 
- Helårskostnad för brukare som kommer att påbörja köpt plats under år 2016 och som 
sedan på grund av särskilda behov sannolikt inte kan flyttas till Håbo inom överskådlig 
tid. 
Kostnaderna för externt köpt av LSS-gruppbostad år 2018 beräknas öka med ytterligare 
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270 tkr då ny plats beräknas köpas för en redan känd brukare. För år 2019 är 
kostnaderna detsamma och år 2020 planeras för ny gruppbostad i Håbo kommun så då 
minskar kostnaderna igen. 

Ovanstående volymer av köpta LSS-platser baseras på planering av nytt serviceboende i 
drift redan år 2018 (till en kostnad av 4 800 tkr. Om det skjuts framåt kommer sannolikt 
istället, i tillägg till ovanstående gruppbostadsplatser, även fem serviceboendeplatser 
köpas externt under år 2018 och 2019 med en extra kostnad av 6 800 tkr. Även år 2017 
kan kostnaderna öka om det dröjer länge innan ny servicebostad öppnar i Håbo, 
eftersom det redan finns brukare med gynnande beslut som sannolikt inväntar ett nytt 
boende i Håbo om det startar upp inom kort, men annars kan vilja få beslutet verkställt 
externt. 

Köp av hemtjänst 
Statistiskt sett är 12,2 % av kommunens invånare i åldern 75-79 år brukare inom hem-
tjänsten. För invånare över 80 år är andelen 35,8 %. Utifrån befolkningsförändringarna 
och nuvarande biståndsbeslut borde därför antalet utförda hemtjänsttimmar inom kund-
valet öka med 5,3 % mellan år 2016 och 2017 (jämfört med ökningen mellan 2015 och 
2016 som beräknas bli 2,4 %). Detta skulle med priserna från 1 juni 2015 innebära en 
nettokostnad på 35 475 tkr för köp av hemtjänst år 2017. Nyligen beslutade föränd-
ringar bedöms dock påverka kostnadsutvecklingen positivt (se specifikation nedan) , 
varför kostnad 2017 för köp av hemtjänst istället bedöms landa på 31 335 tkr. Detta är 
en utökning från 2016 års budget med 1 302 tkr. 

Effekt Trygg hemgång = 2 500 tkr 
Effekt 20 % minskad biståndsbedömd tid i större ärenden = 240 tkr 
Effekt lägre ersättning för sammanhängande hemtjänst = 800 tkr 
Effekt lägre ersättning för anhöriganställningar = 600 tkr 
Totalt 4 140 tkr, varav 1 640 tkr är rena effektiviseringar och 2 500 tkr är 
omprioriteringar. 

Utifrån befolkningsutvecklingen beräknas volymökningen av utförda hemtjänsttimmar 
vara 7,4 % inför år 2018 (2 319 tkr) och 8,5 % (ytterligare 2 861 tkr) inför år 2019. 

Köp av korttidsvistelse externt 
År 2016 beräknas innebära ett stort underskott på budgetposten. Ju tidigare 
äldreboendet med 20 paviljong-platser kan öppna, desto lägre kostnader för köprta 
korttidsplatser år 2017. På samma sätt påverkar driften av det permanenta äldreboendet 
med 40 platser utfallet för köp av korttidsvistelse år 2019.  Vid start 1 mars år 2017 
respektive 1 mars år 2019 beräknas skillnaderna jämfört med budget 2016 bli -150 år 
2017, 0 år 2018 och +150 år 2019. 

Köp särskilt boende äldre 
Utifrån samma antagande som ovan bedöms kostnad för år 2017 jämfört med 2016 vara 
+650 (då lämnas kvar utrymme för cirka tre köpta SÄBOplatser under januari och 
februari), +449 år 2018 och -300 år 2019. 

Psykiatriboende 
Under år 2016 kommer inventering göras av vilket behov som eventuellt finns i 
kommunen av boende enligt 5 kap 7 § SoL för personer med psykisk funktions-
nedsättning: Boende med särskild service enligt socialtjänstlagen är aktuellt för de som 
trots stöd inte klarar vanligt boende. Inventeringen görs inom ramen för fastställd 
handlingsplan inom PRIO-arbetet. Resultatet av inventeringen kan innebära ett behov 
av psykiatriboende, i så fall sannolikt i form av serviceboende (trapphusboende) med 
driftstart inom ett par år. 
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Volymökningar HSL 
Med anledning volymökningar, nytt LSS-boende, nytt äldreboende och utökat underlag 
för Dalängen dagverksamhet kommer behovet av hemsjukvård 2,0 åa sjuksköterska och 
rehab 1,5 åa öka. 

Verksamhet, tkr 2017 2018 2019 

Volymökningar daglig verksamhet, dagverksamhet och 
boendestöd ger ökning personal 3,5 årsarbetare. -1 650 0 0 

Volymökning biståndsbedämning, 0,5 årsarbetare -275 -550 0 

Köp av hemtjänst -1 698 -2 319 -2 861 

Köpt kortidsvård äldre -150 0 +150 

Köpt särskilt boende (51131) +650 +450 -300 

Nytt tillfälligt äldreboende, 20 platser, 1 febr -11 200 -1 100  

Nytt äldreboende, 40 platser, 1 mars 0 0 -17 000 

Ny gruppbostad, LSS, 1 okt 2017 -2 100 -6 300  

Externt köp av LSS-boende -260 -270 0 

Nytt LSS-boende, servicebostad, 10 lägenheter 0 -4 800  

Nytt psykiatriboende, trapphusmodell 0 -4 000  

Hemsjukvård och rehab, HSL -2 425 0 -1 100 

Summa -19 108 -18 889 -21 111 

14.2.3 Förändrade lagar och förordningar 

Ny lagstiftning inom arbetsmiljöområdet för sticksäkra kanyler. Startkostnad för 
hemsjukvården. 

I ny författning inom äldreomsorgen från 1 mars 2016 anges att hjälp till boende på 
äldreboenden ska "ges utan dröjsmål". Vad som mer specifikt menas med det anges 
inte. Risk finns dock att en inspektion på Pomonas äldreboende skulle innebära att man 
inte tycker att två nattpersonal per hus är tillräckligt. 

Verksamhet, tkr 2017 2018 2019 

Sticksäkra kanyler -300 0 0 

Summa -300 0 0 

14.2.4 Förändrade lokalbehov 

Daglig verksamhet på Kalmarvägen kommer att flytta ut till mindre lokaler ut till 
samhället 

Solängen har en stor potential på vinden att bygga ut konferenslokaler 

Personalen i kommunhuset är trångbodda, vilket behöver lösas inom kort. Det pågår ett 
övergripande utredningsarbete om lokalerna i kommunhuset, varför eventuella 
kostnader i samband med detta inte ännu är kända. 

Se även under rubrik 2.2 där kostnad för nytt äldreboende och LSS-gruppbostad tas upp. 

14.2.5 Omprioriteringar 

Minskad utökning av personal inom HSL (sjuksköterskor, arbetsterapeuter, 
sjukgymnaster) 1,5 åa istället för det bedömda behovet om 3,5, +1 250 tkr 

Personaltäthet på särskilda boenden för äldre beräknas vanligen som antalet årsarbetare 
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per boende exklusive nattpersonal, sjuksköterska och chef. I Håbo kommun är denna för 
närvarande 0, 73. Som en omprioritering föreslås en minskning till 0,67. Det motsvarar 
en minskning med 6,2 årsarbetare. 

Verksamhet, tkr 2017 2018 2019 

Minskad utökning HSL +1 250 0 0 

Minskad personaltäthet på särskilt boende för äldre +3 000 0 0 

Summa 4 250 0 0 

14.2.6 Investeringsförslag 

Nytt äldreboende investering av inredning och utrustning. 

LSS gruppbostad investering av inredning och utrustning, takliftar i 4 lägenheter. 

Basutrustning för Restaurangens kök på Pomona. 

Nya matsalsmöbler på Pomonas alla våningsplan hus 4. 

Taklift på Pomonas korttidsboende. 

Socialspsykiatri möbler till boendestöd och ny verksamhet. 

Ombyggnation av altandörrar till samtliga lägenheter och personalutrymmet och 
utrustning till Lindegårdsvägens utemiljö 

Eventuellt psykiatriboende 

Arkivskåp för förvaltningen, varav ett till Vård- och omsorgsnämndens område. 

Investering, tkr 2017 2018 2019 

Äldreboende inredning -1 000 0 -1 000 

LSS gruppbostad -400 0 0 

Köksutrustning för Restaurang Pomona -600 0 0 

Matsalsmöbler för Pomona hus 4 -100 0 0 

Socialpsykiatri möbler till boendestöd och ny verksamhet -60 0 0 

Taklift på Pomonas korttidsboende -160 0 0 

Ombyggnation och utrustning till Lindegårdsvägens utemiljö -200 0 0 

Eventuellt psykiatriboende  -200  

Arkivskåp till förvaltningen -9 +9 0 

Summa -2 529 -191 -1 000 

14.2.7 Budgetjusteringar 

Inför 2017 kommer vissa budgetjusteringar att genomföras mellan kommunens 
nämnder. 

Kostnaden för den administrativa hanteringen av sommarjobbare internfaktureras idag 
mellan KS/Kultur och livsmiljö och övriga nämnder. 

Verksamhet, tkr 2017 2018 2019 

Löneökning -2869   

Administration sommarjobbare 45 0 0 

Summa -2 824 0 0 
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14.2.8 Sammanställning 

Förändring från budget 2016, tkr 2017 2018 2019 

Förbättringar och effektiviseringar -1 225 -510 -2 917 

Befolkningsförändringar -19 108 -19 389 -4 111 

Förändrade lagar och förordningar -300 0 0 

Förändrade lokalbehov 0 0 0 

Omprioriteringar +4 250 0 0 

Ökad kapitalkostnad anläggningar (främst tekniska och kultur 
och livsmiljö) 0 0 0 

Budgetjusteringar +45 0 0 

Löne- och prisförändring -2 869 0 0 

Summa -19 207 -19 899 -7 028 

Nämndens ökade kostnader är i huvudsak relaterade till befolkningsförändringar. En 
åldrande befolkning innebär ökade kostnader för hemtjänst och boende för äldre. 

Antal personer med rätt till gruppbostad LSS ökar och därför finns behov av en ny 
gruppbostad under 2017. 

14.3 Drifts- och investeringsredovisning 

14.3.1 Driftsredovisning 

Tkr Bokslut 
2015 

Prognos 
2016 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Förändr 
budget 
16/17 

Not 

Vård- och omsorgsnämnd -330 -317 -317 -317 0  

Nämndadministration -188 -188 -188 -188 0  

Förvaltningsövergripande 
verksamhet -4 722 -7 282 -7 282 -7 126 -156  

Anhörigstöd -520 -536 -536 -536 0  

Vård och omsorg för äldre -133 547 -142 283 -142 283 -155 724 13 441  

Personlig assistans -13 350 -12 741 -12 741 -12 741 0  

Boende enligt LSS -16 932 -17 375 -17 375 -19 579 2 204  

Övriga insatser enligt LSS -14 708 -20 151 -20 151 -21 018 867  

Färdtjänst -5 477 -5 535 -5 535 -5 535 0  

Förebyggande verksamhet äldre -568 -912 -912 -918 6  

Gemensam verksamhet vård- och 
omsorg -6 607 -6 592 -6 592 -6 592 0  

Vård för vuxna 0 -393 -393 -393 0  

SUMMA -196 947 -214 305 -214 305 -233 512 19 207  

Nämndens ökade kostnader är i huvudsak relaterade till befolkningsförändringar.  En 
åldrande befolkning innebär ökade kostnader för hemtjänst och boende för äldre. 

Antal personer med rätt till gruppbostad LSS ökar och därför finns behov av en ny 
gruppbostad under 2017. 
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14.4 Förslag som inte ingår i driftbudgeten 

Tkr 2017 2018 2019 

1. Kostnadsökning LOV i hemsjukvård -1 000   

2. Ingen besparing omvårdnadspersonal SÄBO -3 000   

3. Ytterligare1 årsarbetare till daglig verksamhet -500   

4. Ung omsorg -300   

5. Fortsatt teknikutveckling -500   

6. Kompetensutveckling omvårdnadspersonal -200   

7 .Ökade kostnader färdtjänst -500   

8. Bilar till äldreomsorgen -225   

Summa -6 225   

Förslagen är i den prioriteringsordning som förvaltningen valt 

1. Kostnadsökning LOV i hemsjukvården. Ett införande av LOV inom 
hemsjukvården beräknas öka kostnaderna med ca 1 000 tkr. Det beror i 
huvudsak på att det i varje fall till en början inte är möjligt att balansera ökade 
kostnader till privata utförare mot minskade kostnader i den kommunala 
verksamheten. 

2. Ingen minskning av omvårdnadspersonal. I budgetförslaget har föreslagits en 
minskning med 6,2 årsarbetare på våra särskilda boenden. Det kan komma att 
påverka kvaliteten i verksamheten och också medföra att det blir svårare att 
rekrytera personal. 

3. Ytterligare 1,0 årsarbetare till daglig verksamhet. Antalet brukare i 
verksamheten ökar och flertalet har olika individuella behov samtidigt pågår ett 
arbete med mindre arbetslag vilket till viss del ökar personalbehovet. 

4. Ung omsorg. Förvaltningen vill pröva insatsen ung omsorg. Det innebär att vi 
köper denna verksamhet av ett företag som anställer ungdomar från kommunen 
som ett antal timmar i veckan arbetar på våra äldreboenden. Fördelarna är att de 
äldre kan få ytterligare lite guldkant på tillvaron samtidigt som ungdomar får 
upp ögonen för vården och blir förhoppningsvis en framtida rekryteringsbas 
vilket är nog så angeläget. 

5. Fortsatt teknikutveckling. Ett arbete har under 2016 påbörjats som syftar till 
att ta tillvara den tekniska utveckling som finns inom vården och omsorgen 

6. Kompetensutveckling vårdpersonal. Syftet med detta är att genom 
internutbildning ge ytterligare kompetens till vår omvårdnadspersonal och även 
specialistpersonal. Det kan till exempel handla om områden som vård i livets 
slut, nutrition och en meningsfull vardag. 

7. Ökade kostnader färdtjänst. Bedömningen är att färdtjänstkostnaderna 
kommer öka med cirka 500 tkr jämfört med 2016. Detta kan klaras inom budget 
förutsatt att reglerna inom färdtjänsten skärps. Till exempel i form av ett 
begränsat antal resor per år. 

8. Bilar till äldreomsorgen. Bedömningen är att det behövs ytterligare fyra bilar 
inom verksamheten för att möta ett ökat antal brukare både inom hälso- och 
sjukvården och omsorgen och också beroende på den nya verksamheten med 
"Trygg hemgång". 
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Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta ny dokumenthanteringsplan för kom-
munstyrelsens verksamheter. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att upphäva tidigare gällande dokumenthante-
ringsplan/föreskrifter om dokumenthantering.  

Sammanfattning  
Enligt Håbo kommuns arkivreglemente KS 1995/158, KF 1995-09-05 § 57 
ska dokumenthanteringsplanen antas av nämnden. Dokumenthanteringspla-
nen beskriver myndighetens handlingar och hur dessa ska hanteras utifrån 
aspekter av gallring, bevaring och förvaring.  

Det finns ingen fastställd dokumenthanteringsplan som gäller för samtliga 
verksamheter inom kommunstyrelsen. Den senast antagna dokumenthante-
ringsplanen för kommunstyrelsen avser kommunstyrelsens kansli (KS 
2006/12, KS 2010-02-08 § 7). Den nya dokumenthanteringsplanen är anpas-
sad efter kommunstyrelsens nuvarande organisation. Planen är också mer 
utförlig än tidigare vilket underlättar organisering och återsökning av hand-
lingar. 

Till grund för dokumenthanteringsplanen ligger en inventering av kommun-
styrelsens handlingsbestånd. Inventeringen initierades av kommunstyrelsens 
kansli men har skett i samråd med kommunstyrelsens övriga verksamheter.  
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Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen 
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Sammanfattning 
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Dokumenthanteringsplanen beskriver myndighetens handlingar och hur 
dessa ska hanteras utifrån aspekter av gallring, bevaring och förvaring.  
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kommunstyrelsens handlingsbestånd. Inventeringen initierades av 
kommunstyrelsens kansli men har skett i samråd med kommunstyrelsens 
övriga verksamheter.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Antagandet av dokumenthanteringsplan medför inga ekonomiska 
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Dokumenthanteringsplanen bör ses över årligen och revideras vid behov. 
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Drift- och uthyrning av anläggningar 51 

Kulturverksamhet 52 

Bibliotek   53 

GATA OCH PARK  55 

Avtal och dylikt  55 

Bidrag   55 

Utredningar och sammanställningar 55 
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Planer   56 

Protokoll   56 

Trafik    57 

Tillstånd och dispenser 57 

Parker, planteringar med mer 58 

FASTIGHET  59 

Avtal och dylikt  59 

Förteckningar och sammanställningar 59 

Anmälningar och rapporter 60 

Rapporter återkommande 60 

Övriga rapporter och utredningar 60 

Ritningar, kartor och dylikt 61 

Övrigt    61 

AVFALL   62 

Tillstånd, avtal med mer 62 

Rapporter återkommande 62 

Övriga rapporter och utredningar 62 

Instruktioner, driftrutiner och dylikt 63 

Kundkontakter  63 

Skrivelser/information 64 

Ritningar, kartor och dylikt 64 

Föreskrifter och taxor 65 

VATTEN OCH AVLOPP (VA) 66 

Tillstånd, avtal med mer 66 

Rapporter återkommande 67 

Övriga rapporter och utredningar 68 
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Instruktioner, driftrutiner och föreskrifter 68 

Kundkontakter  69 

Ritningar, kartor och dylikt 70 

Analyser   70 

Protokoll   70 
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Dokumentbeskrivning  
Enligt Håbo kommuns arkivreglemente KS 1995/158, KF 1995-09-05 § 57 
ska respektive nämnd upprätta och anta en dokumenthanteringsplan.  
Dokumenthanteringsplanen beskriver nämndens handlingar och hur dessa 
ska hanteras utifrån aspekter av gallring, bevaring och förvaring. Utöver att 
dokumenthanteringsplanen är det dokument som fastställer vilka handlingar 
som ska gallras och bevaras, underlättar den också organisering och 
återsökning av handlingar.   

Bevarande och gallring 
Handlingar som ska bevaras enligt dokumenthanteringsplanen förvaras hos 
nämnden till och med att de levereras till centralarkivet. Nämnden ansvarar 
för att handlingarna hanteras i enlighet med de arkivvårdsbestämmelser som 
finns angivna i kommunens arkivreglemente. När en handling överlämnats 
till centralarkivet övertar arkivmyndigheten handlingen och därmed ansvaret 
för den fortsatta arkivvården.   

Handlingar som inte ingår i den fastställda dokumenthanteringsplanen får 
inte gallras. I särskilda fall kan gallringsbeslut fattas av arkivmyndigheten. 
För att undvika att behöva fatta särskilda gallringsbeslut samt för att etablera 
och upprätthålla en god dokumenthantering inom kommunen bör planen 
uppdateras kontinuerligt (se Revidering och uppföljning nedan).   

Omfattning och giltighet 
Denna dokumenthanteringsplan: 

 gäller för kommunstyrelsen och omfattar därmed alla handlingar 
som uppkommer inom kommunstyrelsens verksamheter.  

 gäller från och med att en handling inkommer eller upprättas till 
och med att handlingen levereras till centralarkivet.  

 ersätter tidigare dokumenthanteringsplaner/föreskrifter om 
dokumenthantering för kommunstyrelsen.    

Revidering och uppföljning 
Dokumenthanteringsplanen bör ses över årligen och revideras vid behov. 
Ansvaret för revideringen ligger på kommunstyrelsens kansli. Det är dock 
upp till varje enskild tjänsteman att meddela kansliet om fel, brister, nya 
handlingstyper etcetera.   

Disposition 
Dokumenthanteringsplanen är disponerad i en inledande 
verksamhetsövergripande del varpå det följer ett antal verksamhetsspecifika 
delar. Den verksamhetsövergripande delen innehåller generellt 
förekommande handlingar som finns i de flesta verksamheter inom 
kommunstyrelsen. De verksamhetsspecifika delarna utgår från de handlingar 
som (oftast) finns inom en specifik verksamhet. 
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Begreppsförklaring 

Medium   medel/metod för framställning, överföring och lagring 
av handlingar. Exempelvis ”papper” eller ”digitalt”. 
Eftersom kommunen inte har ett elektroniskt arkiv (e-
arkiv) behöver de handlingar som ska bevaras lagras 
på papper. I dokumenthanteringsplanen anges därför 
både ”papper” och ”digitalt” när en handling ska 
bevaras. 

Struktur/system  hur handlingen är strukturerad (ordnad), antingen i 
vilket system eller exempelvis efter personnummer, i 
akt etcetera. 

Förvaring   var handlingen förvaras, till exempel elektroniskt eller 
i närarkivet.  

Gallringsfrist   tid som måste ha gått innan handlingen får gallras. 
Anges i antalet år. Handlingen får gallras först efter 
att angivet antal kalenderår löpt ut. Om man till 
exempel beslutat att gallra en handling från 2010 om 
10 år får handlingen gallras tidigast den 1 januari 
2021.  

Gallra   handlingen förstörs och kan inte på något sätt 
återskapas eller återsökas.  

Vid inaktualitet handlingen ska gallras när den inte längre 
används/behövs i verksamheten.  

Bevara   handlingen ska bevaras för alltid. 
 
Närarkiv   plats där handlingar förvaras innan de levereras till 

centralarkivet.   

Centralarkiv  plats där handlingar ska bevaras för alltid. I 
dokumenthanteringsplanen finns det en kolumn som 
heter ”Till centralarkiv”, i den kolumnen anges 
tidsfrist innan handlingen ska levereras till 
centralarkivet. Anges i antalet år.        
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Kommunstyrelsen  

 

VERKSAMHETSÖVERGRIPANDE 

Handlingstyp Medium Struktur/system  Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Allmänt förekommande handlingar  

Avtal, inklusive entreprenadavtal, 
konsultavtal och liknande 

Papper/digitalt Akt/avtalsdatabas 
Ciceron 

Bevaras Närarkiv/elektronisk 2 år efter att 
avtalstiden löpt 
ut 

Ingår ofta i diarieförda handlingar. 

Original ska förvaras i kansliets närarkiv, kopia till ärendet.   

För avtal som rör upphandling se upphandling.  

Avtal, av rutinartad karaktär Papper/digitalt Akt/avtalsdatabas 
Ciceron 

Gallras 2 år 
efter att 
avtalstiden löpt 
ut 

Närarkiv/elektronisk  Till exempel leasing av kopiatorer och städ. 

Övriga inköpshandlingar exempelvis 
beställningar 

Papper/digitalt Pärm Vid inaktualitet Närarkiv   

Avtalsdatabas Digitalt Ciceron När samtliga 
avtal löpt ut 

Elektroniskt    

Bilder, digitala och analoga som 
dokumenterar den egna verksamheten  

Papper/digitalt Intern 
server/systematisk 

Vid inaktualitet Närarkiv/elektronisk   

Cookie filer Digitalt - Se anm. Lokal  Bevaras hos besökaren av webbsidan om besökaren väljer det.  

Gallras vid inaktualitet. 

Cirkulär, av betydelse för verksamheten Digitalt Ciceron Gallras efter 2 
år 

Elektronisk  Till exempel Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) cirkulär. 
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Handlingstyp Medium Struktur/system  Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Cirkulär, av ringa eller ingen betydelse för 
verksamheten 

Digitalt - Vid inaktualitet Lokal   

Delegationsbeslut Papper/digitalt Pärm/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk  Ingår ofta i diarieförda handlingar. 

Original som inte ingår i diarieförda handlingar förvaras i pärm i kansliets 
närarkiv till och med överlämning till centralarkivet. 

Delegationsförteckningar/originallistor över 
anmälda delegationsbeslut 

Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk 3 år Ingår i diarieförda handlingar. 

Delgivningskvitto, mottagningsbevis Papper Akt/Ciceron Gallras 2 år 
efter påskrift  

Närarkiv/elektronisk 3 år Ingår i diarieförda handlingar. 

Enkla förfrågningar och svar på dessa, 
oavsett medium 

Papper/digitalt - Vid inaktualitet Lokalt  Gäller även e-post, telefon, sms med mera.  

Enkäter (egna), sammanställningar Papper/digitalt Systematisk  Bevaras Pärm i närarkiv 2 år   Se även kvalitetsarbete. 

Enkäter (egna), svar och andra underlag Papper/digitalt - Vid inaktualitet Lokalt  Se även kvalitetsarbete. 

Enkäter, kartläggningar o d (med svar) Papper/digitalt Systematisk  Bevaras Pärm i närarkiv 2 år Av vikt för verksamheten. 

Enkäter, kundundersökningar etc (med svar)  Papper/digitalt - Vid inaktualitet Lokalt  Av mindre vikt för verksamheten. 

Handlingar rörande mål i domstol Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras  Närarkiv/elektronisk 3 år Ingår i diarieförda handlingar. 

Inkomna eller upprättade handlingar, av vikt 
för verksamheten, oavsett medium  

Papper/digitalt Datum/Akt/Cicero
n 

Bevaras Pärm i 
närarkiv/akt/elektron
isk 

2 år 

 

Egen arkivserie eller ingår i diarieförda handlingar.  

Gäller även e-post, tjänsteanteckning, sms med mer. 
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Handlingstyp Medium Struktur/system  Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Inkomna eller upprättade handlingar, av 
mindre vikt, oavsett medium   

Papper/digitalt Ciceron Vid inaktualitet Elektronisk  Registreras som fristående dokument.  

Gäller även e-post, tjänsteanteckning, sms med mer.  

Ljud- och bildupptagningar som 
dokumenterar den egna verksamheten 
(rörligt) 

Digitalt Systematisk Vid inaktualitet Närarkiv  Se även kultur- och livsmiljö.  

Personuppgifter, register Digitalt  Vid inaktualitet    Alla verksamheter bör ha rutin för detta.  

Protokoll eller mötesanteckningar från 
ledningsgrupper  

Papper/digitalt Systematisk/Cicer
on 

Bevaras Närarkiv/elektronisk 2 år  

Protokoll från arbetsplatsträffar (APT) Papper/digitalt Systematisk/Cicer
on 

Bevaras Närarkiv/elektronisk 2 år Registreras som fristående dokument. 

Protokoll arbetsmiljö, skyddsronder 
etcetera. 

Papper/digitalt Ciceron Gallras efter 10 
år 

Pärm/akt/elektronisk   

Minnes-/mötesanteckningar från olika 
interna verksamhetsmöten 

Papper/digitalt  Vid inaktualitet Lokalt  Kan gallras vid inaktualitet, om de inte innehåller beslut eller unik 
information av direkt betydelse för verksamheten. 

Remisser och remissvar/yttranden Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk 3 år Ingår i diarieförda handlingar. 

Revision, handlingar rörande  Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk 3 år Ingår i diarieförda handlingar. 

Risk- och krishantering, handlingar rörande Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras  Närarkiv/elektronisk 3 år Ingår i diarieförda handlingar. 

Säkerhets- och beredskapsarbete, handlingar 
rörande 

Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk 3 år Ingår i diarieförda handlingar. 
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Handlingstyp Medium Struktur/system  Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Spontanofferter och leverantörsinformation Papper/digitalt  Vid inaktualitet Lokalt   

Spontana jobbansökningar Papper/digitalt  Vid inaktualitet Lokalt  Vidarebefordras och förvaras lokalt hos den 
person/funktion/enhet/avdelning/förvaltning som ansökan är ställd till.  

Slutrapporter/ -dokumentation från projekt, 
utredningar, samt protokoll och dylikt som 
kan behövas för att rätt förstå materialet 

Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk 3 år Ingår i diarieförda handlingar. 

Styrdokument, politiskt beslutade Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk 3 år Ingår i diarieförda handlingar. 

Exempelvis policy, plan, strategi och riktlinje.  

Styrdokument, ej politiskt beslutade Digitalt Ciceron Vid inaktualitet Elektroniskt  Interna verksamhetsspecifika styrdokument. 

 Exempelvis lathundar och rutiner.  

Synpunktshantering Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk 3 år Ingår i diarieförda handlingar. 

Uppdragshandlingar Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk 3 år Ingår i diarieförda handlingar. 

Utredningar och studier Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk 3 år Ingår i diarieförda handlingar. 

Verksamhetsplaner Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk 3 år Ingår i diarieförda handlingar. 

Arkiv och dokumenthantering  

Arkivreglemente Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk 3 år Ingår i diarieförda handlingar. 

Arkivbeskrivning Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk 3 år Ingår i diarieförda handlingar. 
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Handlingstyp Medium Struktur/system  Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Arkivförteckningar Papper/digitalt Pärm/Ciceron Bevaras Centralarkiv/elektro
nisk 

  

Dokumenthanteringsplaner Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk 3 år Ingår i diarieförda handlingar. 

Gallringsbeslut Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk 3 år Ingår i diarieförda handlingar. 

Leveransreversal  Papper Pärm Bevaras Centralarkiv 2 år Kvitto över handlingar som levererats till arkivmyndigheten. 

Diarieföring och posthantering  

Diarier Papper/digitalt Dokumentskåp/Ci
ceron 

Bevaras Närarkiv/elektronisk 3 år  

Diarieförda handlingar Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk 3 år  

Medgivande att öppna personadresserad 
post 

Papper Pärm Vid inaktualitet Hos Registrator eller 
liknande funktion 

  

Postlista Digitalt Intern server Vid inaktualitet Elektronisk   

Kvalitetsarbete  

Enkäter, sammanställningar/rapporter Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk 3 år Ingår i diarieförda handlingar, se även allmänt förekommande handlingar. 

Kvalitetsarbete, handlingar rörande Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk 3 år Ingår i diarieförda handlingar.  

Exempelvis rapporter och åtgärdsplaner.  
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Handlingstyp Medium Struktur/system  Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Kvalitetsutmärkelser, jämförelser Digitalt Ciceron Gallras efter 10 
år 

Elektronisk  Till exempel KKIK från Sveriges Kommuner och Landsting. 

Målarbete Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk 3 år Ingår i diarieförda handlingar.  

Kopplat till budgetarbete, del- och helårsrapporter, uppföljning etcetera.   

Litteratur och dylikt 

Informationsbroschyrer från andra 
myndigheter och organisationer 

Papper/digitalt Systematisk Vid inaktualitet Lokal   

Facktidningar och fackböcker Papper/digitalt Systematisk Vid inaktualitet Lokal   

Projekthandlingar  

Avtal 

 

  

Papper/digitalt Akt/avtalsdatabas 
Ciceron 

Bevaras Närarkiv/elektronisk 2 år efter att 
avtalstiden löpt 
ut 

Ingår i diarieförda handlingar. 

Original ska förvaras i kansliets närarkiv, kopia till ärendet.   

För avtal som rör upphandling se upphandling.  

Delrapporter Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk 3 år Ingår i diarieförda handlingar. 

Ekonomisk slutredovisning Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk 3 år Ingår i diarieförda handlingar. 

Förstudier Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk 3 år Ingår i diarieförda handlingar. 

Protokoll med dagordning och deltagarlista Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk 3 år Ingår i diarieförda handlingar. 
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Handlingstyp Medium Struktur/system  Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Projektdirektiv, uppdragshandlingar Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk 3 år Ingår i diarieförda handlingar. 

Projektplaner Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk 3 år Ingår i diarieförda handlingar. 

Projektorganisation Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk 3 år Ingår i diarieförda handlingar. 

Till exempel projektets sammansättning, projektledare, deltagare, 
delprojekt, tidplaner, budgetramar, budgetansvar etcetera.   

Slutrapporter Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk 3 år Ingår i diarieförda handlingar. 

Utvärderingar Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk 3 år Ingår i diarieförda handlingar. 

PuL-administration 

Anmälan av behandling av personuppgifter 
till Personuppgiftsombud  

Digitalt Se anm. Vid inaktualitet Se anm.  Upprättas av respektive nämnd, bevaras hos ombud. 

Utse, förordna och entlediga 
Personuppgiftsombud, handlingar rörande  

Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk 3 år Ingår i diarieförda handlingar eftersom nämnden entledigar, utser och 
förordnar Personuppgiftsombud. 

Nämndens/Styrelsens instruktion för 
förvaltningen angående behandling av 
personuppgifter 

Papper/digitalt Systematisk/Cicer
on 

Bevaras Närarkiv/elektronisk 2 år Bevaras genom protokoll. 

Personuppgiftsbiträde, avtal med Papper/digitalt Akt/avtalsdatabas
en Ciceron 

Bevaras Närarkiv/elektronisk 2 år Samma gäller som för avtal generellt.  

Se verksamhetsövergripande.  
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Handlingstyp Medium Struktur/system  Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Registerförteckningar Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk 3 år Ingår i diarieförda handlingar.  

Samlingsärende upprättas inför inventering och rapportering till 
Personuppgiftsombud. Endast specifika anvisningar för aktuellt år samt 
sammanställningar ska ingå i ärendet.  

Registerutdrag, begäran om samt svar Digitalt Akt/Ciceron Gallras efter 1 
år 

Elektronisk  Man har rätt till en förfrågan per kalenderår kostnadsfritt.  
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NÄMNDSADMINISTRATION 

Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Borgerlig begravningsförrättare  

Förslag på begravningsförrättare samt val av 
begravningsförrättare 

Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk 3 år Ingår i diarieförda handlingar. 

Fullmäktige och styrelse, inklusive utskott och råd  

Arvodesbestämmelser Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk 3 år Ingår i diarieförda handlingar. 

Kallelse/Föredragningslista Papper/digitalt Systematisk/Cicer
on 

Bevaras Närarkiv/elektronisk 2 år Underlag till kallelse/föredragningslista kan gallras vid inaktualitet.  

Förteckning över förtroendevalda Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Se anm. Se anm. Upprättas i Ciceron efter varje mandatperiod och skrivs ut på arkivpapper. 
Levereras direkt efter upprättande till Centralarkiv. 

Avsägelser och nomineringar, handlingar 
rörande arvodesberedning 

Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk 3 år Ingår i diarieförda handlingar. 

Justeringsanslag  Papper/digitalt Systematisk/Cicer
on 

Bevaras 

 

Närarkiv/elektronisk 2 år Bevaras genom originalprotokoll.  

Kopia för anslag gallras vid inaktualitet.   

Kungörelser (annonser), 
fullmäktigesammanträden 

Papper/digitalt  Vid inaktualitet Lokalt   
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Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Närvarolistor Papper/digitalt Systematisk/Cicer
on 

Bevaras Närarkiv/elektronisk 2 år Bevaras genom originalprotokoll. 

Protokoll Papper/digitalt Systematisk/Cicer
on 

Bevaras Närarkiv/elektronisk 2 år  

Protokollsbilagor Papper/digitalt Systematisk/Cicer
on 

Bevaras Närarkiv/elektronisk 2 år Bevaras genom originalprotokoll. 

Voteringslistor Papper/digitalt Systematisk/Cicer
on 

Bevaras Närarkiv/elektronisk 2 år Bevaras genom originalprotokoll, antingen direkt i protokollet eller som 
protokollsbilaga. 

Minnesanteckning, istället för protokoll Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk 3 år Ingår i diarieförda handlingar. 

Lotteri 

Handlingar rörande lotteri Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk 3 år Ingår i diarieförda handlingar. 

Medborgarförslag och motioner 

Medborgarförslag Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk 3 år Ingår i diarieförda handlingar. 

Motioner Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk 3 år Ingår i diarieförda handlingar. 
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Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Registerförteckningar Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk 3 år Ingår i diarieförda handlingar.  

Samlingsärende upprättas inför inventering och rapportering till 
Personuppgiftsombud. Endast specifika anvisningar för aktuellt år samt 
sammanställningar ska ingå i ärendet.  

Registerutdrag, begäran om samt svar Digitalt Akt/Ciceron Gallras efter 1 
år 

Elektronisk  Man har rätt till en förfrågan per kalenderår kostnadsfritt.  

Registreras som fristående dokument. 

Representation  

Representation, handlingar rörande Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk 3 år Ingår i diarieförda handlingar om det inte hanteras av 
ekonomiadministrationen. 

Vänorter, handlingar rörande Papper Pärm Bevaras Närarkiv 3 år  

Valadministration  

Anvisningar och utbildningsmaterial 
(särskilt för röstmottagare och kommunala 
bud) från Valmyndighet (och länsstyrelsen) 
som enbart gäller ett val 

Papper/digitalt Pärm Kan förstöras 
efter valet 

Närarkiv   

Brevröster, för sent inkomna Papper Pärm Förstörs när 
valet vunnit 
laga kraft 

Närarkiv   

 



 

 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 20(71) 
 Datum Vår beteckning 
 2016- KS 2016/00207 nr 66241 

 

Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Informationsmaterial, kommunspecifikt (för 
allmänheten, spec. om förtidsröstningen och 
om dubblettröstkort)   

Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk När valet vunnit 
laga kraft 

 

Kvitton avseende Postens mottagna röster Papper Pärm Sparas under 
valperioden 

Närarkiv   

Omslag med ytterkuvert från godkända 
budröster 

Papper Pärm Sparas under 
valperioden 

Närarkiv   

Omslag med budröster som underkänts och 
tagits omhand 

Papper Pärm Sparas under 
valperioden 

Närarkiv   

Protokoll över mottagna förtidsröster Papper Pärm Sparas under 
valperioden 

Närarkiv   

Röstkort som samlats upp i vallokaler och 
röstningslokaler 

Papper Pärm Kan förstöras 
efter valet 

Närarkiv   

Röstlängder som använts vid val Papper Pärm  Bevaras Närarkiv När valet vunnit 
laga kraft 

 

Uppföljning av till exempel lokaler, 
transporter, kommunala bud, intern och 
extern information (kommunens 
planeringsunderlag) 

Papper Pärm  Bevaras Närarkiv När valet vunnit 
laga kraft 

 

Kommunspecifikt utbildningsmaterial och 
lokala instruktioner (särskilt för 
röstmottagare och kommunala bud) 

Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk När valet vunnit 
laga kraft 

 



 

 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 21(71) 
 Datum Vår beteckning 
 2016- KS 2016/00207 nr 66241 

 

Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Uppföljning av till exempel lokaler, 
transporter, kommunala bud, intern och 
extern information (kommunens 
planeringsunderlag till nästa val) 

Papper Pärm  Bevaras Närarkiv När valet vunnit 
laga kraft 

 

Uppföljning av röstmottagningen 
(kommunens planeringsunderlag till nästa 
val) 

Papper Pärm Bevaras Närarkiv När valet vunnit 
laga kraft 

Se Protokoll, vallokal respektive Dagrapport, röstningslokal 

 

Valdistrikt, kartor och kodförteckningar 
över valdistrikt 

Papper Pärm  Bevaras Närarkiv När valet vunnit 
laga kraft 

 

Valnämndens diarieförda handlingar Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk 3 år Ingår i diarieförda handlingar. 

Valnämndens protokoll Papper Pärm Bevaras Närarkiv När valet vunnit 
laga kraft 

 

Väljarförteckningar Papper Pärm  Sparas under 
valperioden 

Närarkiv   

Administration av valet, till exempel 
fakturor  

     Se ekonomi. 

 

 

 



 

 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 22(71) 
 Datum Vår beteckning 
 2016- KS 2016/00207 nr 66241 

 

Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Vigsel och partnerskapsregistrering 

*Finns hos Kontaktcenter till och med att sammanställning skickats till Länsstyrelsen i januari följande år.  Därefter förvaras handlingarna i en pärm i kansliets närarkiv.  
År för utförande av vigslar samt år för gallring ska stå på pärmryggen. 
 
Intyg hindersprövning, kopia Papper Datum och 

förrättare 
Gallras efter 2 
år 

*  Från Skatteverket. 

Intyg vigsel, kopia Papper Datum och 
förrättare 

Gallras efter 2 
år  

*  Från Skatteverket. 

Intyg partnerskap, kopia Papper Datum och 
förrättare 

Gallras efter 2 
år  

*  Från Skatteverket. 

Protokoll – kommunens kopia Papper Datum och 
förrättare 

Gallras efter 2 
år 

*  Förrättarens protokoll i original insänds årligen till länsstyrelsen. Enligt 
förordningen §§ 8-9 ska förrättaren upprätta ett protokoll där följande 
uppgifter framgår: det som förekommit, tid och plats för förrättning, 
fullständigt namn på bägge parter, yrke samt hemvist.  

Protokollet upprättas på arkivpapper. I marginalen på protokollet ska 
förrättaren anteckna när underrättelse skickats till skatteverket. 

Förrättaren ska, innan januaris slut följande år, skicka in 
upprättat/upprättade protokoll till länsstyrelsen.  

Fakturering av förrättningen, kopia Papper Datum och 
förrättare 

Gallras efter 2 
år 

*  Originalfaktura finns hos ekonomienheten och hanteras enligt 
dokumenthanteringsplan för ekonomienheten. 

Förslag på vigsel- och registreringsförrättare 
samt val av vigsel- och 
registreringsförrättare 

Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk 3 år Nominering ingår i diarieförda handlingar, val sker av Länsstyrelsen. 

 



 

 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 23(71) 
 Datum Vår beteckning 
 2016- KS 2016/00207 nr 66241 

 

EKONOMI  

Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Underlag, fullmakter, försäkringshandlingar, hyreskontrakt och serviceavtal  

Underlag till fakturor (om allt väsentligt 
framgår av fakturan) 

Papper/digitalt Kronologisk/ekon
omisystem 

Gallras efter 2 
år 

Pärm i 
närarkiv/elektronisk 

  

Underlag till fakturor (om allt väsentligt inte 
framgår av fakturan) 

Papper/digitalt Kronologisk/ekon
omisystem 

Gallras efter 10 
år 

Pärm i 
närarkiv/elektronisk 

  

Underlag till bokföringsorder (om allt 
väsentligt framgår av bokföringsordern) 

Papper/digitalt Kronologisk/ekon
omisystem 

Gallras efter 2 
år 

Pärm i 
närarkiv/elektronisk 

 Exempelvis rättelser. 

Underlag till bokföringsorder (om allt 
väsentligt inte framgår av bokföringsordern) 

Papper/digitalt Kronologisk/ekon
omisystem 

Gallras efter 10 
år 

Pärm i 
närarkiv/elektronisk 

  

Fullmakter, försäkringshandlingar, 
hyreskontrakt och serviceavtal 

Papper/digitalt Kronologisk/ekon
omisystem 

Gallras efter 10 
år 

Pärm i 
närarkiv/elektronisk 

  

Allegat, underlag till beskrivning av de ekonomiska händelserna 

Handlingar som utgör underlag för 
skatterevision (till exempel bilersättningar, 
kassarapporter, kvitton från 
kontantförsäljning) 

Papper/digitalt Kronologisk/ekon
omisystem 

Gallras efter 10 
år 

Pärm i 
närarkiv/elektronisk 

  

Handlingar som inte behövs för att förstå 
verifikation  

Papper/digitalt Kronologisk/ekon
omisystem 

Gallras efter 2 
år 

Pärm i 
närarkiv/elektronisk 

 Till exempel beställningserkännande, fraktsedlar, följesedlar, 
debiteringsunderlag, faktureringsunderlag, kvittenser med mer. 

 



 

 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 24(71) 
 Datum Vår beteckning 
 2016- KS 2016/00207 nr 66241 

 

Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Verifikationer (t ex avräkningsnotor, 
beställningar, 
beställningserkännande/bekräftelse, 
betalningar, bokföringsorder, 
bokföringsunderlag, följesedlar m m) 

Papper Verifikationsnum
mer/ekonomisyste
m 

Kan gallras 
efter 10 år men 
vissa kan 
behöva sparas 
längre 

Pärm i 
närarkiv/elektronisk 

 Förutsättning för gallring är: grundbok eller huvudbok är sparad, 
personalredovisningen bedöms vara tillräcklig, det ingår inte åtkomst- 
(äganderätts-) handlingar rörande nyttjanderätt servitutsrätt till fast 
egendom bland verifikationerna, det ingår inte verifikationer rörande 
investeringsutgifter (byggnadsverksamhet, teknisk utrustning) med löpande 
garantitid, donationshandlingar. 

Grundbok (kronologiskt förd lista över samtliga verifikationer)- och huvudbok (systematiskt förd lista över samtliga transaktioner)  
Bokföringsdatabas (företagskoder, grundbok 
och huvudbok) 

Digitalt Kronologisk/ekon
omisystem 

Bevaras Elektronisk Vid inaktualitet  

Utskrifter ur bokföringsdatabasen (om 
databasen bevaras) 

Papper Kronologisk Vid inaktualitet Pärm i närarkiv   

Huvudbok (om endast på papper) Papper Kronologisk Bevaras Pärm i närarkiv Vid inaktualitet  

Grundbok (om endast på papper) Papper Kronologisk 10 år Pärm i närarkiv   

Bokslut och Årsredovisning 
Balans- och resultaträkning, årliga Papper/digitalt Kronologisk/ekon

omisystem 
Bevaras Pärm i 

närarkiv/elektronisk 
Vid inaktualitet  

Avräkningsböcker, bokslutsunderlag Papper/digitalt Kronologisk/ekon
omisystem 

Gallras efter 2 
år 

Pärm i 
närarkiv/elektronisk 

  

Avstämningar under året Papper/digitalt Kronologisk/ekon
omisystem 

Gallras efter 2 
år 

Pärm i 
närarkiv/elektronisk 

  



 

 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 25(71) 
 Datum Vår beteckning 
 2016- KS 2016/00207 nr 66241 

 

Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Bokföringslistor Papper/digitalt Kronologisk/ekon
omisystem 

Gallras efter 2 
år 

Pärm i 
närarkiv/elektronisk 

  

Bokföringsorder Papper/digitalt Kronologisk/ekon
omisystem 

Gallras efter 10 
år 

Pärm i 
närarkiv/elektronisk 

  

Bokslutsunderlag Papper/digitalt Kronologisk/ekon
omisystem 

Gallras efter 2 
år 

Pärm i 
närarkiv/elektronisk 

  

Bokslutsbilagor exklusive årsbokslut Papper/digitalt Kronologisk/ekon
omisystem 

Gallras efter 10 
år 

Pärm i 
närarkiv/elektronisk 

  

Årsbokslut med resultat och balansräkningar 
inklusive bokslutsdokumentation och 
huvudbokssammandrag 

Papper/digitalt Kronologisk/ekon
omisystem 

Bevaras Pärm i 
närarkiv/elektronisk 

Vid inaktualitet  

Årsredovisning inklusive specifikation till 
årsredovisning 

Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Kansliets 
närarkiv/elektronisk  

3 år Ingår i diarieförda handlingar. 

Koncernredovisning Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Kansliets 
närarkiv/elektronisk 

3 år Ingår i diarieförda handlingar. 

Bolagsstyrningsrapport Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Kansliets 
närarkiv/elektronisk 

3 år Ingår i diarieförda handlingar. 

Fakturasystem 

Automedgivanden Digitalt Ekonomisystem Gallras efter 10 
år 

Elektronisk   

Leverantörsfakturor och kundfakturor Digitalt Ekonomisystem Gallras efter 10 
år 

Elektronisk  Original (pappersfakturan) finns hos skanningföretaget OpusCapita.  



 

 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 26(71) 
 Datum Vår beteckning 
 2016- KS 2016/00207 nr 66241 

 

Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Inkassoärenden, avslutade Papper/digitalt Kronologisk/ekon
omisystem 

Gallras efter 10 
år 

Pärm i 
närarkiv/elektronisk 

  

Kreditprövningshandlingar Papper/digitalt Kronologisk/ekon
omisystem 

Gallras efter 10 
år 

Pärm i 
närarkiv/elektronisk 

  

Påminnelser – utgående 
(betalningspåminnelse och kravbrev) 

Digitalt Ekonomisystem Gallras efter 2 
år 

Elektronisk  Avslutade. 

Påminnelser – inkomna Papper/digitalt Kronologisk/inter
n server 

Gallras efter 2 
år 

Pärm i 
närarkiv/elektronisk 

 Avslutade. 

Reklamationer Papper/digitalt Kronologisk/inter
n server 

Gallras efter 2 
år 

Pärm i 
närarkiv/elektronisk 

  

Reskontra 

Reskontra  Papper/Digitalt Ekonomisystem Bevaras Pärm i 
närarkiv/elektronisk 

Vid inaktualitet Kundlista, kundreskontrajournal per bokslutsdatum, leverantörslista sant 
leverantörsreskontrajournal per bokslutsdatum. 

Uppgifter i reskontra Digitalt Ekonomisystem Gallras efter 10 
år 

Elektronisk  Kundreskontra och leverantörsreskontra. 

Anläggningsregister 

Frysning eller utskrift per bokslutsdatum Digitalt/papper Datum/ekonomisy
stem 

Bevaras Pärm i 
närarkiv/elektronisk 

  

Databas Digitalt - Vid inaktualitet Elektronisk  Uppdateras kontinuerligt. 

 



 

 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 27(71) 
 Datum Vår beteckning 
 2016- KS 2016/00207 nr 66241 

 

Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Underlag för inmatning i databas Digitalt/papper Kronologisk/ekon
omisystem 

Gallras efter 2 
år 

Pärm i 
närarkiv/elektronisk 

  

Avskrivningsblad eller motsvarande Digitalt Ekonomisystem Gallras efter 10 
år 

Elektronisk   

Anläggningsreskontra Papper/digitalt Datum/kronologis
k 

Gallras efter 10 
år 

Pärm i 
närarkiv/elektronisk 

Pärm Exklusive det utdrag som ingår i bokslutsbilagorna till årsbokslut. 

Budget 

Budget - fastställd Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Kansliets 
närarkiv/elektronisk 

3 år Ingår i diarieförda handlingar.  

Budget- förslag Digitalt Se anm.  Gallras efter 2 
år 

Elektronisk  Plockas ut från systemen Stratsys och Budget och prognos.  

Budgetuppföljning Digitalt Se anm. Gallras efter 2 
år 

Elektronisk  Plockas ut från systemen Stratsys och Budget och prognos. 

Interndebitering 

Internfaktura Digitalt Verifikation/Ekon
omisystem 

Gallras efter 2 
år 

Elektronisk   

Deklarationer 

Deklarationer aktiebolag och ekonomiska 
föreningar 

Papper/digitalt Kronologisk Gallras efter 11 
år 

Pärm i 
närarkiv/elektronisk 

 Kommunens stiftelser.  

Finns digitalt via inloggning på skatteverkets webbsida.  



 

 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 28(71) 
 Datum Vår beteckning 
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Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Deklarationer som inte avser aktiebolag 
eller ekonomiska föreningar 

Papper/digitalt Kronologisk Gallras efter 7 
år 

Pärm i 
närarkiv/elektronisk 

 Finns digitalt via inloggning på skatteverkets webbsida. 

Kontrolluppgifter (deklarationer) Papper/digitalt Kronologisk Gallras efter 10 
år 

Pärm i 
närarkiv/elektronisk 

  

Skatteredovisningshandlingar Papper/digitalt Kronologisk/ 
intern server 

Gallras efter 10 
år 

Pärm i 
närarkiv/elektronisk 

  

Underlag till deklaration och skattekontroll 
avseende investeringsvaror 

Papper/digitalt Kronologisk/ 
intern server 

Gallras efter 17 
år 

Pärm i 
närarkiv/elektronisk 

  

Underlag till deklaration och kontrolluppgift 
(utgör underlag för skatterevision) 

Papper/digitalt Kronologisk/ 
intern server 

Gallras efter 7 
år 

Pärm i 
närarkiv/elektronisk 

  

Avstämningar 

Mellan bokföringsled (exempel 
redovisning/reskontra)  

Digitalt Ekonomisystem Gallras efter 10 
år 

Elektronisk  Kan även finnas i bokslutspärm. 

Avstämningar, betalningsvägar, balans- och 
resultatkonton samt kassa 

Papper/digitalt Kronologisk/ekon
omisystem 

Gallras efter 2 
år 

Pärm i 
närarkiv/elektronisk 

 Kan även finnas i bokslutspärm. 

Periodiserad bokföring 

Delårsrapporter, publicerade Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk 3 år Ingår i diarieförda handlingar. 

Delårsrapporter, ej publicerade 
(kvartalsrapporter, månadsrapporter 

Papper/digitalt Akt/Ciceron Gallras efter 10 
år 

Närarkiv/elektronisk   

 



 

 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 29(71) 
 Datum Vår beteckning 
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Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Månatliga balansräkningar, periodiska 
bokslutsrapporter, månatliga 
resultaträkningar 

Digitalt Ekonomisystem Gallras efter 2 
år 

Elektronisk   

Internredovisning 

Intern kostnadsställeredovisning Digitalt Ekonomisystem Vid inaktualitet Elektronisk   

Projektredovisning 

Projektredovisning, projektekonomiska 
rapporter, fakturakopior 

Papper/digitalt Kronologisk/ekon
omisystem 

Vid inaktualitet Pärm i 
närarkiv/elektronisk 

  

Andra viktiga handlingar 

Handlingar av värde som inte ingår i ärende 
eller avtal 

Papper/digitalt Kronologisk/Inter
n server 

Bevaras Pärm i 
närarkiv/elektronisk 

Vid inaktualitet Exempelvis bevis och värdepapper. 

Engagemangsbesked Papper/digitalt Kronologisk/Inter
n server 

Gallras efter 10 
år 

Pärm i 
närarkiv/elektronisk 

  

Borgens och ansvarsförbindelse, 
depositionskvitto/-liggare samt inaktuella 
säkerhets- och värdehandlingar (inte längre 
rättslig betydelse) 

Papper/digitalt Kronologisk/Inter
n server 

Gallras efter 10 
år  

Pärm i 
närarkiv/elektronisk 

  

 

Attestordning 

Ansvarsförbindelser Papper/digitalt Kronologisk/Inter
n server 

Gallras efter 10 
år 

Pärm i 
närarkiv/elektronisk 
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 Datum Vår beteckning 
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Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Attestförteckning Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Kansliets 
närarkiv/elektronisk 

3 år Ingår i diarieförda handlingar. 

Behörighetslistor Digitalt Se anm.  Gallras efter 10 
år 

Elektroniskt  Utgår från attestförteckningen och implementeras i e-handelssystemet. 
Uppdateras kontinuerligt.   

Kontoplan 

Kontoplaner med kodförteckningar Papper/digitalt Kronologisk/Ekon
omisystem 

Bevaras Pärm i 
närarkiv/elektronisk 

Vid inaktualitet  

Systemdokumentation 

De delar som är nödvändiga för att 
presentera de ekonomiska händelserna som 
grund-, huvud- och sidoordnad bokföring 

Digitalt  Intern server Gallras efter 10 
år 

Elektronisk   

 

 

 

 

 



 

 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 31(71) 
 Datum Vår beteckning 
 2016- KS 2016/00207 nr 66241 

 

PERSONALADMINISTRATION  
Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Entledigande 

Entledigande – ansökan och beslut  Papper Personnummer Bevaras Personakt 3 år efter 
avslutad 
anställning 

 

Avslut med avgångsvederlag – 
överenskommelse om  

Papper Personnummer Bevaras Personakt 3 år efter 
avslutad 
anställning 

 

Uppsägning på grund av arbetsbrist eller 
personliga skäl – omplaceringsutredning, 
underrättelse/varsel och beslut om 

Papper Personnummer Bevaras Personakt 3 år efter 
avslutad 
anställning 

 

Avsked – underrättelse/varsel och beslut om  Papper Personnummer Bevaras Personakt 3 år efter 
avslutad 
anställning 

 

Förhandlingar  

Förhandlingsframställan, underlag och 
protokoll  

Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Kansliets 
närarkiv/elektronisk 

3 år Ingår i diarieförda handlingar. 

LAS-handlingar 

Besked och varsel om att tidsbegränsad 
anställning inte kommer förlängas 

Papper/digitalt Årsvis/Ciceron Vid inaktualitet  Mapp hos 
handläggare/elektro
nisk 
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 Datum Vår beteckning 
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Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Åberopande av företrädesrätt Papper/digitalt eCompanion  Vid inaktualitet Mapp hos 
handläggare/elektro
nisk 

  

Löneenheten 

Befattningsuppgifter Papper Personnummer Bevaras Personakt/pärm 3 år efter 
avslutad 
anställning 

 

Personuppgifter Papper Personnummer Se anm. Personakt  3 år efter 
avslutad 
anställning 

Gallras 3 år efter avslutad anställning, ej aktuell idag. 

Anställningskort Papper Personnummer Bevaras Se anm.  Vid inaktualitet  Ej aktuell idag. 

Anställningsbeslut Papper Personnummer Bevaras Personakt  3 år efter 
avslutad 
anställning 

 

Personakter Papper Personnummer Bevaras Arkivskåp  Se anm. Ska förvaras i närarkiv innevarande år + 2 år efter anställningens avslut.  

Tjänstgöringsrapporter Papper Avdelningsvis och 
personnummer 

Gallras efter 3 
år  

Pärm    

Friskvårdskvitton Papper Personnummer Gallras efter 10 
år  

Pärm   

Sjukförsäkran Papper/digitalt Personnummer/Mi
n lön/Besched 

Gallras efter 3 
år  

Pärm/elektronisk   
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 Datum Vår beteckning 
 2016- KS 2016/00207 nr 66241 

 

Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Läkarintyg Papper Personnummer Gallras efter 1 
år 

Pärm    

Kontroll/signallistor/lönerevision/retrolistor Papper Förvaltningsvis Gallras efter 3 
år 

Pärm   

Avstämningslistor Papper/digitalt Månadsvis Bevaras Pärm/elektronisk Vid inaktualitet  

Indata Digitalt Årsvis och 
personnummer 

Gallras efter 3 
år 

Elektronisk   

Tredjemanredovisning Papper/digitalt Månadsvis och 
personnummer 

Gallras efter 10 
år  

Pärm    

Internkontroll uttagna semesterdagar Papper Årsvis och 
personnummer 

Gallras efter 3 
år 

Pärm   

Systeminfo Papper Årsvis Vid inaktualitet Pärm    

Betyg, meritförteckningar Papper Personnummer Vid 
anställningens 
avslut 

Personakt  3 år efter 
avslutad 
anställning 

Håbo kommuns egna betyg bevaras. 

Arbetsgivarintyg/intyg Papper/digitalt Avdelningsvis och 
personnummer 

Vid 
anställningens 
avslut 

Se anm.  Sparas i akt vid behov. 

Balanskonto avstämning Papper/digitalt Månadsvis Gallras efter 3 
år 

Avdelning   

 

 



 

 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 34(71) 
 Datum Vår beteckning 
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Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Omplacering 

Utredning/beslutsunderlag vid 
omorganisation, personalneddragningar, 
rehabilitering, personliga skäl 

Papper Akt/personakt/Cic
eron 

Bevaras Kansliets 
närarkiv/elektronisk 

3 år efter 
avslutad 
anställning 

Ingår i diarieförda handlingar. 
 
Sekretess kan gälla i max 50 år, 30 kap. 2 § OSL.  

Om sekretess läggs handling i slutet kuvert i personakt 

Omplacering – beslut Papper Personnummer/Ci
ceron 

Bevaras Personakt 3 år efter 
avslutad 
anställning 

 

Rehabilitering och personalsociala uppgifter 

Besked/information till anställd att 
anställningsvillkoren ska omregleras på 
grund av att den anställde har rätt till partiell 
sjukersättning som inte är tidsbegränsad  

Papper Personnummer Bevaras Personakt 3 år efter 
avslutad 
anställning 

 

Behandlingskontrakt Papper Personnummer Bevaras Personakt 3 år efter 
avslutad 
anställning 

 

Medarbetar- och lönesamtal för anställda  Papper - Vid inaktualitet Respektive chef  Sekretess kan gälla vid medarbetarsamtal enl. 39 kap 1§ OSL. 

Psykologisk undersökning/test/behandling – 
handling hos personalkonsulent eller 
jämförbar 

Papper Personnummer Bevaras Hos handläggare, 
därefter i personakt 
när rehabiliteringen 
är avslutad 

3 år efter 
avslutad 
anställning 

Sekretess 39 kap 1§ OSL.  

Om sekretess läggs handling i slutet kuvert i personakt. 

 



 

 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 35(71) 
 Datum Vår beteckning 
 2016- KS 2016/00207 nr 66241 

 

Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Utredning/utlåtande i personalvårdsärende, 
arbetsrättslig utredning  

Papper Personnummer Bevaras Hos handläggare, 
därefter i personakt 
när rehabiliteringen 
är avslutad 

3 år efter 
avslutad 
anställning 

Om sekretess läggs handling i slutet kuvert i personakt. 

Varning/disciplinär åtgärd – underrättelse 
om att arbetsgivaren överväger disciplin 
åtgärd, ev. protokoll från överläggning, 
varning  

Papper Personnummer  Bevaras  Personakt 3 år efter 
avslutad 
anställning 

 

Anmälan/synpunkt från allmänheten, fack 
eller arbetskamrater rörande en 
omständighet på arbetsplats eller en enskild 
anställd 

Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Kansliets 
närarkiv/elektronisk 

3 år Ingår i diarieförda handlingar. 

Avstängning – besked, ev. protokoll från 
överläggning, beslut  

Papper Personnummer Bevaras Personakt 3 år efter 
avslutad 
anställning 

Beslutet om avstängning är ett delegationsbeslut som ska återrapporteras till 
KS.   

Förstadagsintyg från läkare – beslut om Papper Personnummer Bevaras Personakt 3 år efter 
avslutad 
anställning 

Beslut om förstadagsintyg är ett delegationsbeslut som ska återrapporteras 
till KS. 

Rehabiliteringsutredning inkl. plan och 
sekretesseftergift/medgivande – kopia  

Papper Personnummer Bevaras Personakt 3 år efter 
avslutad 
anställning 

Om sekretess läggs handling i slutet kuvert i personakt. 

Beslut från Försäkringskassan som gäller 
enskild anställd, t.ex. 
rehabiliteringsersättning, 
arbetslivsintroduktion, sjukersättning etc.  

Papper Personnummer Bevaras Personakt 3 år efter 
avslutad 
anställning 

 

Bisyssla, anmälan om Papper Datum  Vid inaktualitet Personalchef   



 

 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 36(71) 
 Datum Vår beteckning 
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Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Beställnings- och upphandlingsunderlag till 
företagshälsovården 

Papper Personnummer Bevaras Se anm. 3 år efter 
avslutad 
anställning 

Handling följer rehabiliteringsutredning.  

Så länge ärendet pågår förvaras handlingen hos respektive chef. Därefter 
läggs det till personakt.  

Rekrytering 

Platsannonser  Digitalt Reach Mee Gallras efter 2 
år 

Elektronisk   

Ansökningshandlingar, samtliga kandidater 
– CV, personligt brev, betyg 

Digitalt Reach Mee Gallras efter 2 
år 

Elektronisk   

Ansökningshandlingar, kandidat som fått 
tjänsten – CV, personligt brev, betyg 

Papper Personnummer Bevaras Personakt 3 år efter 
avslutad 
anställning 

 

 

Ansökningshandlingar via 
rekryteringskonsult – kommunen deltar i 
urvalet/rekryteringsförfarandet under 
processen 

 

Papper/digitalt Se anm. Se anm. Personakt/elektronis
k 

 Konsultens uppdragsbeskrivning/avtal diarieförs. Allmän handling när 
ansökningar inkommit till rekryteringskonsulten. Notera var handlingarna 
förvaras.  

Så fort ansökningshandlingarna inkommit till kommunen läggs de in i 
kommunens rekryteringssystem (Reach Mee).  

Ansökningshandlingar från kandidaterna sparas i 2 år. 
Ansökningshandlingar från kandidat som fått tjänsten bevaras i personakt.  

Ansökningshandlingar via 
rekryteringskonsult – konsulten arbetar helt 
självständigt under processen utan 
inblandning av kommunen 

Papper/digitalt Se anm. Se anm. Personakt/elektronis
k 

 Konsultens uppdragsbeskrivning/avtal diarieförs. Allmän handling när 
rekryteringskonsulten inkommit med handlingarna, 1-3 kandidater. 

Ansökningshandlingar från kandidaterna sparas i 2 år. 
Ansökningshandlingar från kandidat som fått tjänsten bevaras i personakt. 



 

 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 37(71) 
 Datum Vår beteckning 
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Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Utdrag ur belastningsregistret Papper Se anm.  Se anm. Se anm.  Förvaras hos anställande chef.  

Noteras att anställande chef tagit del av utdrag på anställningsavtal.  

Hälsotillstånd, uppgift om, till exempel 
tjänstbarhetsutlåtande 

Papper Personnummer Bevaras Personakt 3 år efter 
avslutad 
anställning 

 

Urvalstest, testresultat – kandidat som fått 
tjänsten 

Papper Personnummer Bevaras Personakt 3 år efter 
avslutad 
anställning 

Sekretess kan gälla i högst 50 år 39 kap 5a§ OSL.  

Anställningsfrämjande åtgärd – beslut Papper Personnummer Bevaras Personakt 3 år efter 
avslutad 
anställning 

 

Referenstagningar – anteckningar Papper Personnummer Efter avslutad 
anställning 

Anställande chef  Allmän handling senast vid anställningsbeslut, 39 kap 2 § andra stycket 
OSL. 

Protokoll från samverkan och förhandling 
vid anställande av chef  

Papper/digitalt  Ciceron Bevaras Pärm/elektronisk Vid inaktualitet Samverkan inom respektive verksamhet.  

Samverkan 

KomSam – kallelse, protokoll, bilagor  Papper Per 2 år Bevaras Pärm  Vid inaktualitet  

Övrigt 

APT personalavdelningen – dagordning och 
minnesanteckningar 

Digitalt Årsvis Vid inaktualitet Intern server    

 



 

 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 38(71) 
 Datum Vår beteckning 
 2016- KS 2016/00207 nr 66241 

 

UPPHANDLING  

Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Upphandling  

Anbud, tävlingsbidrag. Bilagor till anbud 
och tävlingsbidrag i form av modeller, 
ritningar och planer kan gallras om de är 
beskrivna (eller avbildade) i 
dokumentationen 

Papper/digitalt Kommers Se anm. Närarkiv/elektronisk Vid inaktualitet Gallras efter 2 år respektive 12 år (entreprenader).  

Vinnande anbud bevaras.  

Anbudsansökningar Digitalt Kommers Se anm. Elektronisk  Gallras efter 2 år respektive 12 år (entreprenader).  

Anbudsutvärderingar Digitalt Kommers Se anm. Närarkiv/elektronisk Vid inaktualitet Handlingar rörande utvärdering och som gäller verksamhetsövergång ska 
bevaras. Övriga handlingar gallras efter 2 år. 

Annons (jfr Förfrågningsunderlag, 
Kompletterande handlingar) 

Digitalt Kommers Gallras efter 2 
år 

Elektronisk  PDF från TED läggs in i Upphandlingssystemet.  

Avtal Papper/digitalt Akt/Kommers/Cic
eron 

Bevaras Närarkiv/elektronisk 2 år efter att 
avtalet löpt ut 

Registreras som ärende i Ciceron med hänvisning till Kommers 
registreringsnummer. 

Kopia av avtal ska lämnas till kansliets närarkiv tillsammans med 
delegationsbeslutet. 

Undertecknat original bevaras i närarkiv 2 år efter utgång sedan till 
centralarkiv för slutförvaring.  

Inskannat original ska ligga i avtalsdatabasen.  

Avtalsdatabas Digitalt Kommers Gallras när 
samtliga avtal 
löpt ut 

Elektronisk   



 

 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 39(71) 
 Datum Vår beteckning 
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Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Beslut om antagande/förkastande av anbud 
(tilldelande av kontrakt, slutande av 
ramavtal) eller beslut om att avbryta en 
upphandling respektive göra om en 
upphandling 

Papper/digitalt Akt/Kommers/Cic
eron 

Kopia gallras 
efter 2 år 

Närarkiv/elektronisk  Registreras som ärende i Ciceron med hänvisning till Kommers 
registreringsnummer. 

Kopia av avtal ska lämnas till kansliets närarkiv tillsammans med 
delegationsbeslutet. 

Original bevaras i kansliets närarkiv till och med överlämning till 
centralarkiv.  

Inskannat original ska ligga i avtalsdatabasen.  

Förfrågningsunderlag (med till exempel 
tekniska specifikationer) 

Papper/digitalt Kommers Bevaras Elektronisk Vid inaktualitet  

Förhandlingsprotokoll Digitalt Kommers Gallras efter 2 
år 

Elektronisk   

Förlängningsavtal Papper/digitalt Akt/Kommers/Cic
eron 

Bevaras Närarkiv/elektronisk 2 år efter att 
avtalet löpt ut 

Registreras som ärende i Ciceron med hänvisning till Kommers 
registreringsnummer. 

Kopia av avtal ska lämnas till kansliets närarkiv tillsammans med 
delegationsbeslutet. 

Undertecknat original bevaras i närarkiv 2 år efter utgång sedan till 
centralarkiv för slutförvaring.  

Inskannat original ska ligga i avtalsdatabasen.  

Inbjudan att komma in med anbud eller att 
förhandla, tävlingsinbjudan 

Digitalt Kommers Gallras efter 2 
år 

Elektronisk   

 



 

 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 40(71) 
 Datum Vår beteckning 
 2016- KS 2016/00207 nr 66241 

 

Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Kompletterande handlingar (till annons, 
förfrågningsunderlag) 

Digitalt Kommers Gallras efter 2 
år 

Elektronisk   

Kompletterande upplysningar (om annons, 
förfrågningsunderlag) 

Digitalt Kommers Gallras efter 2 
år 

Elektronisk   

Kommunikation, informationsutbyte 
rörande ett upphandlingsärende 

Digitalt Kommers Gallras efter 2 
år 

Elektronisk   

Konstruktionshandlingar, 
byggentreprenader 

Digitalt Kommers Bevaras Elektronisk   

Kontrakt (byggentreprenadkontrakt, 
tjänstekontrakt, varukontrakt) 

Digitalt Kommers Gallras efter 2 
år 

Elektronisk   

Kontroll av leverantörers lämplighet, 
dokumentation kring 

Digitalt Kommers Gallras efter 2 
år 

Elektronisk   

Meddelanden till EG:s kommission Digitalt Kommers Gallras efter 2 
år 

Elektronisk   

Projektbeskrivning (vinnande bidrag i 
projekttävling) 

Papper/digitalt Kommers Bevaras Elektronisk Vid inaktualitet  

 

 

 



 

 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 41(71) 
 Datum Vår beteckning 
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Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Ramavtal Papper/digitalt Akt/Kommers/Cic
eron 

Bevaras Närarkiv/elektronisk Vid inaktualitet Ingår ofta i diarieförda handlingar. 

Registreras som ärende i Ciceron med hänvisning till Kommers 
registreringsnummer. 

Kopia av avtal ska lämnas till kansliets närarkiv tillsammans med 
delegationsbeslutet. 

Undertecknat original bevaras i närarkiv 2 år efter utgång sedan till 
centralarkiv för slutförvaring.  

Inskannat original ska ligga i avtalsdatabasen. 

Underrättelse om beslut till 
anbudssökande/anbudsgivare 

Digitalt Kommers Gallras efter 2 
år 

Elektronisk   

Upplysningar på begäran av leverantör (då 
ansökan avslagits eller anbud förkastats) 

Digitalt Kommers Gallras efter 2 
år 

Elektronisk   

Uteslutning av leverantör, dokumentation 
kring 

Digitalt Kommers Gallras efter 2 
år 

Elektronisk   

Överprövningar Papper/digitalt Akt/Kommers/Cic
eron 

Gallras efter 2 
år 

Närarkiv/elektronisk  Inskannat original ska ligga i avtalsdatabasen. 

Original ska lämnas till kommunstyrelsens diarium (kansliets närarkiv) 
tillsammans med delegationsbeslutet. 

Öppningsprotokoll Digitalt Kommers Gallras efter 2 
år 

Elektronisk    
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 Datum Vår beteckning 
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Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Direktupphandling över 100 000 SEK  

Förfrågningsunderlag inklusive avtalsutkast, 
kravspecifikation och övriga skrivelser 

Digitalt Kommers Gallras efter 2 
år 

Elektronisk   

Anbud Digitalt Kommers Gallras efter 2 
år 

Elektronisk   

Avtal Digitalt Kommers Gallras efter 2 
år 

Elektronisk  Inskannat original ska ligga i avtalsdatabasen. 
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 Datum Vår beteckning 
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KOMMUNIKATION 

Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Sociala medier 

Håbo kommuns kanaler i sociala medier 
(Facebook, Twitter och Instagram) 

Digitalt Respektive 
plattform 

Vid inaktualitet Elektronisk   

Inlägg och kommentarer som publicerats i 
enlighet med gällande riktlinjer för sociala 
medier i Håbo kommun 

Digitalt Respektive 
plattform 

Vid inaktualitet  Elektronisk  Inlägg och kommentarer i enlighet med tjänstens syfte får gallras vid 
inaktualitet. 1 gång/halvår tas skärmdump av sidan för arkivering. 

Inlägg eller kommentarer som innebär att ett ärende upprättas eller som för 
information till ett befintligt ärende ingår i diarieförda handlingar, se 
övergripande dokumenthanteringsplan.  

Inlägg och kommentarer som publiceras i 
strid med gällande riktlinjer för sociala 
medier i Håbo kommun 

Digitalt Respektive 
plattform 

Vid inaktualitet Se anm.  Inlägg som bryter mot riktlinjerna eller omfattas av sekretess raderas snarast 
från det aktuella sociala mediet. 

En skärmdump av inlägget tas innan det raderas från det aktuella sociala 
mediet. Skärmdump bevaras på intern server. Kan gallras vid inaktualitet.   

Inlägg eller kommentarer som innebär att ett ärende upprättas eller som för 
information till ett befintligt ärende ingår i diarieförda handlingar, se 
övergripande dokumenthanteringsplan. 

Kommunikation 

Informationsskrifter och broschyrer Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk 3 år Ingår i diarieförda handlingar. 

PDF-fil sparas i Ciceron. Original (InDesign-fil) sparas på intern server och 
kan gallras vid inaktualitet.  
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Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Pressmeddelanden Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk 3 år Ingår i diarieförda handlingar. 

Skapas ett samlingsärende i Ciceron varje nytt kalenderår.  

Håbo kommuns webbsida Digitalt SiteVision Se anm. Elektronisk  Backup tas dagligen och sparas i 7 dagar. Arbeten som är gjorda efter den 
rutinmässiga backupen kan inte återskapas. Backup tas även månadsvis den 
första dagen i varje månad. Sådan månatlig backup sparas i 6 månader.  

Håbo kommuns webbsida körs som en molntjänst på SiteVision. 

HÅBOin  Digitalt SiteVision Vid inaktualitet Elektronisk  Håbo kommuns intranät.  

Håbo kommuns intranät körs som en molntjänst på SiteVision. 

Bild-, ljud- och inspelningsmedium  

Ljud och bildupptagningar från 
fullmäktigesammanträden  

Digitalt Bambuser/Youtub
e 

Vid inaktualitet Elektronisk   

Instruktionsfilmer Digitalt Intern server Vid inaktualitet Elektronisk  Spelas in ur informationssyfte för Håbo kommuns verksamheter. 

Bilder, analoga och digitala Analogt/digitalt Systematisk/intern 
server 

Vid inaktualitet Närarkiv/elektronisk   
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IT 
Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Dokumentation  

Förteckning över system i drift Digitalt VMM/Vsphere Vid inaktualitet Elektronisk  Revideras löpande. Förvaras på egna servrar.  

Användardokumentation/manualer Digitalt -  Se anm. Elektronisk  Bevaras om unik (ingår i diarieförda handlingar), gallras annars vid 
inaktualitet.  

Läggs ut på HÅBOin. 

Systemdokumentation, egna system  Digitalt Webbserver Se anm. Elektronisk  Bevaras om unik, gallras annars när systemet tas ur drift. Systemägaren 
ansvarar för systemdokumentationen. 

Driftdokumentation Digitalt Egna servrar Se anm. Elektronisk  Se Systemdokumentation. 

Licensbevis, information om programvara Digitalt Kommers/leverant
örsportal 

Se anm. Elektronisk  I vissa fall finns denna dokumentation hos leverantör via inloggning på 
portal. 

Loggar 

Loggar Digitalt Respektive system Gallras efter 1-3 
månader 

Respektive system  Bevaras olika länge beroende på system. 

Kontohantering 

Handlingar rörande kontohantering Digitalt FIM server Vid inaktualitet Elektronisk  Förvaras på egna servrar. 
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Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Avslutande av användarkonton, där 
användaren slutat 

Digitalt Active Directory 
Systemcenter, 
användardatabas 

Se anm. Elektronisk  I första hand ska respektive verksamhet verkställa detta. Gallras/Bevaras 
enligt övergripande dokumenthanteringsplan. Avslutade användarkonton 
gallras efter 90 dagar.  
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PLAN – OCH UTVECKLING  

Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Planhandlingar 

Plankarta och planbestämmelser (antagna 
planer) 

Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk Vid inaktualitet Ingår i diarieförda handlingar. 

Planbeskrivning och 
genomförandebeskrivning (antagna planer) 

Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk Vid inaktualitet Ingår i diarieförda handlingar. 

Utställt planförslag samt utlåtande efter 
utställning (antagna planer) 

Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk Vid inaktualitet Ingår i diarieförda handlingar. 

Ansökan och beslut om att påbörja 
planarbete (antagna planer) 

Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk Vid inaktualitet Ingår i diarieförda handlingar. 

Miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL 
samt miljöbedömning enligt MB (antagna 
planer) 

Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk Vid inaktualitet Ingår i diarieförda handlingar. 

Fastighetsförteckning (antagna planer) Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk Vid inaktualitet Ingår i diarieförda handlingar. 

Översiktsplaners textdelar, kartbilagor, 
angivet underlag till översiktsplanen 

Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk När ny 
översiktsplan 
antagits 

Ingår i diarieförda handlingar. 

Länsstyrelsens granskningsyttrande över 
översiktsplanen 

Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk Vid inaktualitet Ingår i diarieförda handlingar. 

Planförslag på samråd samt 
samrådsredogörelse och inkomna yttranden 

Papper/digitalt Akt/Ciceron Gallras efter 10 
år 

Närarkiv/elektronisk  Ingår i diarieförda handlingar. 
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Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Tekniska utredningar, inventeringar eller 
annat underlagsmaterial i anslutning till 
planarbete 

Papper/digitalt Akt/Ciceron Gallras efter 10 
år efter 
bedömning om 
aktualitet 

Närarkiv/elektronisk  Ingår i diarieförda handlingar. 

Antagna planer eller avbrutna planärenden 

Administrativ hantering av planprocessen 
exempelvis utskick/underrättelse till 
berörda, kallelser, kungörelser/annonser 

Papper/digitalt Akt/Ciceron Gallras 2 år 
efter antagande 
eller överklagat 
ärende avgjorts 

Närarkiv/elektronisk  Ingår i diarieförda handlingar. 

Protokollsutdrag under ärendets gång 
exempelvis beslut om samråd/utställning, 
återremiss med mer 

Papper/digitalt Akt/Ciceron Gallras 2 år 
efter antagande 
eller överklagat 
ärende avgjorts 

Närarkiv/elektronisk  Ingår i diarieförda handlingar. 

Handläggarblad/checklistor samt 
mötesantekningar 

Papper/digitalt Akt/Ciceron Gallras 2 år 
efter antagande 
eller överklagat 
ärende avgjorts 

Närarkiv/elektronisk  Ingår i diarieförda handlingar. 

Mark- och exploateringshandlingar 

Förrättningar med tillhörande 
förrättningskartor 

Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk Vid inaktualitet Ingår i diarieförda handlingar. 

Inställda förrättningar (undantag 
förrättningar som blivit materiellt prövade 
eller innehåller utredning, yttrande eller 
annat ställningstagande i jordpolitisk fråga) 

Papper/digitalt Akt/Ciceron Gallras efter 10 
år 

Närarkiv/elektronisk  Ingår i diarieförda handlingar. 

 

 



 

 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 49(71) 
 Datum Vår beteckning 
 2016- KS 2016/00207 nr 66241 

 

Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Missiv, delgivningsbevis och 
minnesanteckningar i förrättningsakten 

Papper/digitalt Akt/Ciceron Vid inaktualitet Närarkiv/elektronisk  Ingår i diarieförda handlingar. 

När ärendet avgjorts eller utslaget vunnit laga kraft och erforderliga 
uppgifter införts i fastighetsregistret och under förutsättning att handlingen 
inte innehåller upplysning av betydelse i saken. 

Kontrollistor, uttag ur 
fastighetsdatasystemet 

Papper/digitalt Akt/Ciceron Gallras efter 10 
år 

Närarkiv/elektronisk  Ingår i diarieförda handlingar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 50(71) 
 Datum Vår beteckning 
 2016- KS 2016/00207 nr 66241 

 

KULTUR – OCH LIVSMILJÖ 

Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Avtal och dylikt 

STIM-avtal Papper/digitalt  Gallras 2 år 
efter 
upphörande 

   

Fritidsverksamhet 

Tryckta program  Papper  Vid inaktualitet   Exempelvis sport- och sommarlovsverksamhet. 

Protokoll och handlingar från 
samarbetsorgan i frågor som berör den egna 
verksamheten 

Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk 3 år Ingår i diarieförda handlingar. 

 

Foton, filmer och dylikt som producerats 
och är konstnärligt alster eller innehåller 
unik info 

Papper/digitalt  Bevaras    

 

Foton/filmer med trivialt innehåll Papper/digitalt  Vid inaktualitet     

Underlag för statistik, besöksrapporter och 
liknande 

Papper/digitalt  Vid inaktualitet    

 

Arrangörskontrakt Papper/digitalt Akt/Ciceron 2 år efter 
upphörd 
giltighet 

Närarkiv/elektronisk  Ingår i diarieförda handlingar. 

 



 

 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 51(71) 
 Datum Vår beteckning 
 2016- KS 2016/00207 nr 66241 

 

Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Protokoll från kommittéer, arbetsgrupper 
eller liknande, tillsatta av nämnden eller 
förvaltningen 

Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk 3 år Ingår i diarieförda handlingar. 

Föreningsbidrag 

Sammanställningar och beslut över givna 
föreningsbidrag 

Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk 3 år Ingår i diarieförda handlingar. 

Sammanställningar över sökande till 
stipendier samt ansökningshandlingar med 
bilagor 

Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk 3 år Ingår i diarieförda handlingar. 

Års- och verksamhetsberättelser för 
studieförbund och föreningar 

Papper/digitalt Akt/Ciceron Bevaras Närarkiv/elektronisk 3 år Ingår i diarieförda handlingar. 

Övriga ansökningshandlingar kan gallras efter 5 år. 

Ansökningshandlingar från föreningar och 
studieförbund 

Papper/digitalt Akt/Ciceron Gallras efter 5 
år 

Närarkiv/elektronisk  Ingår i diarieförda handlingar. 

Års- och verksamhetsberättelser bevaras. 

Studieförbundens ansökningshandlingar Papper/digitalt Akt/Ciceron Gallras efter 5 
år 

Närarkiv/elektronisk  Ingår i diarieförda handlingar. 

Års- och verksamhetsberättelser bevaras. 

Drift- och uthyrning av anläggningar  

Förteckning/register över lokaler som hyrs 
ut 

Digitalt  Bevaras    

Statistik över verksamhetens anläggningar Digitalt  Bevaras   Exempelvis Biblioteket. 



 

 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 52(71) 
 Datum Vår beteckning 
 2016- KS 2016/00207 nr 66241 

 

Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Rutiner för löpande skötsel av anläggningar Papper/digitalt  Vid inaktualitet     

Ansökningar om förhyrning Papper/digitalt  Vid inaktualitet    

Kontrakt om uthyrning av lokaler Papper/digitalt  Gallras efter 10 
år 

  Underlag för debitering. 

Statistik över uthyrning Digitalt  Vid inaktualitet    

Bokningsschema, bokningsbesked Papper/digitalt  Vid inaktualitet    

Kvittenser för kort/nycklar Papper  Vid inaktualitet    När kort/nyckel återlämnats. 

Kulturverksamhet 

Pressklipp Papper/digitalt  Vid inaktualitet    

Ersättning till artister, föredragshållare, 
musiker, dansare och grupper med F-
skattsedel 

Papper/digitalt  Gallras efter 10 
år 

  Fakturaunderlag. 

Ersättning till enskilda uppdragstagare utan 
F-skattsedel 

Papper/digitalt  Gallras efter 2 
år 

  Lön/arvode. 

Tryckta kulturprogram, affischer, 
informationsblad och liknande 

  Vid inaktualitet    

Foto- och filmarkiv med tillhörande register 
samt depositions- och gåvohandlingar 

Papper/digitalt  Bevaras    

 



 

 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 53(71) 
 Datum Vår beteckning 
 2016- KS 2016/00207 nr 66241 

 

Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Bild- och ljuddokumentation över 
arrangemang, verksamheter, byggnader och 
miljöer 

Digitalt  Bevaras    

Dokumentation över konstsamlingar, 
konstnärlig utsmyckning samt utställning 
och arrangemang 

Papper/digitalt  Bevaras    

Sammanställning över utdelade stipendier 
och priser samt sammanställning över 
sökande inklusive ansökningshandlingar 
med bilagor 

Papper/digitalt  Bevaras    

Bibliotek 

Beståndsregister över all media som lånas 
ut, ett uttag årligen eller till exempel vart 
femte år 

Papper/digitalt  Bevaras  Vid inaktualitet  

Förteckningar över tidskrifter och 
dagstidningar 

Papper/digitalt  Bevaras  Vid inaktualitet  

Förteckning över prenumerationer av 
databaser 

Papper/digitalt  Bevaras  Vid inaktualitet  

Verksamhetsstatistik Papper/digitalt  Bevaras  Vid inaktualitet Exempelvis utlån, studiebesök och förfrågningar som ej finns i 
verksamhetsberättelser eller i nämndens handlingar. 

Informationsbroschyrer, program och 
affischer  

Papper  Bevaras  Vid inaktualitet  

Dokumentation av programverksamhet Papper/digitalt  Vid inaktualitet   Exempelvis författarbesök och poesikvällar. 



 

 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 54(71) 
 Datum Vår beteckning 
 2016- KS 2016/00207 nr 66241 

 

Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Register över låntagare Papper/digitalt  Vid inaktualitet    

Registrering av lån per person Papper/digitalt  Vid inaktualitet    

Avtal/förbindelse med låntagare (lånekort) Papper/digitalt  Vid inaktualitet    

Underlag för statistik som redovisas vid 
nämnden eller i verksamhetsberättelse 

Papper/digitalt  Vid inaktualitet    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 55(71) 
 Datum Vår beteckning 
 2016- KS 2016/00207 nr 66241 

 

GATA OCH PARK 

Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Avtal och dylikt 

Avtal med skolor, förskolor med fler om 
skötsel av grönytor, lekplatser med mer 

Papper/digitalt Ciceron Gallras 2 år 
efter 
upphörande 

Akt/elektronisk   

Avtal övriga till exempel skogar, allmän 
platsmark med mer 

Papper/digitalt Ciceron Gallras 2 år 
efter 
upphörande 

Akt/elektronisk   

Avtal inklusive entreprenadavtal       Se verksamhetsövergripande. 

Bidrag 

Ansökan och beslut om bidrag till enskilda 
vägar 

Papper/digitalt Ciceron Bevaras Akt/elektronisk Vid inaktualitet  Ingår i diarieförda handlingar. 

Utredningar och sammanställningar 

Utredningar och rapporter över gator och 
vägar 

Papper/digitalt Ciceron Bevaras Akt/elektronisk Vid inaktualitet Ingår i diarieförda handlingar. 

Utredningar och rapporter från externa och 
interna 

Papper/digitalt Ciceron Bevaras Akt/elektronisk Vid inaktualitet Ingår i diarieförda handlingar. 

Sammanställning över trafikmätningar Papper/digitalt Ciceron Bevaras Akt/elektronisk Vid inaktualitet Ingår i diarieförda handlingar. 

Underlag kan gallras. 



 

 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 56(71) 
 Datum Vår beteckning 
 2016- KS 2016/00207 nr 66241 

 

Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Planer 

Planer för gatubelysning, ombyggnader, 
drift och underhåll av vägar 

Papper/digitalt Ciceron Bevaras Akt/elektronisk Vid inaktualitet Ingår i diarieförda handlingar. 

Uppdateras kontinuerligt. 

Planer- och utredningar till exempel 
grönplan, lekplatsutrustningar, grönytor 
inom detaljplaneområden med mer 

Papper/digitalt Ciceron Bevaras Akt/elektronisk Vid inaktualitet Ingår i diarieförda handlingar. 

Skogsskötselplan Papper/digitalt Ciceron Bevaras Akt/elektronisk Vid inaktualitet  

Övriga skötselplaner Papper/digitalt Ciceron 2 år efter 
upphörande 

Akt/elektronisk   

Protokoll  

Besiktningsprotokoll efter grävning Papper/digitalt Ciceron Gallras efter 10 
år 

Akt/elektronisk   

Protokoll från övertagandebesiktning av väg Papper/digitalt Ciceron Bevaras Pärm Vid inaktualitet  

Protokoll vid trafiksäkerhetsråd Papper/digitalt Ciceron Bevaras Akt/elektronisk Vid inaktualitet Original förvaras i kansliets närarkiv. 

 

 

 



 

 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 57(71) 
 Datum Vår beteckning 
 2016- KS 2016/00207 nr 66241 

 

Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Trafik 

Felparkeringsavgifter Digitalt  Gallras efter 2 
år om ansvar 
ligger hos 
Transportstyrels
en 

Elektronisk  Om kommunen administrerar felparkeringar kan informationen gallras efter 
10 år. 

Dokumentation om flytt av fordon Papper  Gallras efter 10 
år 

Pärm   

Dispenser och tillstånd Papper/digitalt Ciceron Vid inaktualitet Pärm/elektronisk  Exempelvis tung trafik, vägar. 

Lokala trafikföreskrifter och trafikliggare Papper/digitalt Ciceron Bevaras  Akt/elektronisk Vid inaktualitet Ingår i diarieförda handlingar. 

Alla lokala trafikföreskrifter finns i rikstäckande databas hos 
Transportstyrelsen. 

Upphävande av lokala trafikföreskrifter Papper/digitalt Ciceron Bevaras  Akt/elektronisk Vid inaktualitet Ingår i diarieförda handlingar. 

Tillstånd och dispenser 

Tillstånd vid grävning Papper/digitalt Ciceron Gallras 2 år 
efter 
garantitidens 
utgång 

Akt/elektronisk  Ingår i diarieförda handlingar. 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, 
ansökan och beslut 

Papper/digitalt Ciceron Gallras 1 år 
efter tillståndets 
utgång eller vid 
inaktualitet 

Pärm/elektronisk  Ingår i diarieförda handlingar. 

Kan gallras när nytt utfärdats. 



 

 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 58(71) 
 Datum Vår beteckning 
 2016- KS 2016/00207 nr 66241 

 

Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Parker, planteringar med mer 

Besiktningar av lekplats Papper/digitalt Ciceron Bevaras Akt/elektronisk Vid inaktualitet  

Kartor över parker och planteringar Papper/digitalt Ciceron Bevaras Akt/elektronisk Vid inaktualitet  

Information rörande koloni- och 
odlingslotter 

Papper/digitalt Ciceron Bevaras Akt/elektronisk Vid inaktualitet  

Information rörande planteringar Papper/digitalt Ciceron Vid inaktualitet Akt/elektronisk  Till exempel vilka växter som ingått i planteringar och rabatter. 

Trädfällning Papper/digitalt Ciceron 2 år efter utförd 
åtgärd 

Pärm/elektronisk  Ansökan ingår i diarieförda handlingar. 

Kan vara en felanmälan. 

 

 

 

 

 

 



 

 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 59(71) 
 Datum Vår beteckning 
 2016- KS 2016/00207 nr 66241 

 

FASTIGHET 

Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Avtal och dylikt  

Avtal      Se verksamhetsövergripande.  

Brandlarmsavtal Papper/digitalt Verksamhetssyste
m 

Vid inaktualitet Pärm/elektroniskt   

Hyreskontrakt även internhyra Papper/digitalt Verksamhetssyste
m 

Gallras 2 år 
efter 
upphörande 

Närarkiv/elektronisk   

Förteckningar och sammanställningar 

Förteckning över myndighetens 
fastighetsbestånd 

Papper/digitalt Verksamhetssyste
m 

Bevaras Akt/elektronisk Vid inaktualitet Uttag en gång per år. 

Sammanställning över polisanmälningar 
avseende klotter och skadegörelse 

Papper/digitalt Verksamhetssyste
m 

Bevaras Akt/elektronisk Vid inaktualitet Underlag kan gallras efter 2 år. 

Energi- och driftstatistik Papper/digitalt Verksamhetssyste
m 

Bevaras Akt/elektronisk Vid inaktualitet  

Utredningar och planer om 
lokalförsörjningsfrågor 

Papper/digitalt Verksamhetssyste
m 

Bevaras Akt/elektronisk Vid inaktualitet  

Energideklarationer Papper/digitalt Verksamhetssyste
m 

Gallras efter 10 
år eller när ny 
deklaration 
upprättats 

Pärm/elektronisk   



 

 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 60(71) 
 Datum Vår beteckning 
 2016- KS 2016/00207 nr 66241 

 

Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Anmälningar och rapporter 

Felanmälan på fastighet Digitalt Verksamhetssyste
m 

Vid inaktualitet Elektronisk  När felet åtgärdats. 

Larm och rapporter Papper/digitalt Verksamhetssyste
m 

Gallras efter 2 
år 

Pärm/elektronisk   

Polisanmälningar klotter och skadegörelse Papper/digitalt Ciceron Gallras efter 2 
år 

Pärm/elektronisk  Ingår i diarieförda handlingar (samlingsärende).  

Sammanställning bevaras. 

Polisanmälningar vid anmälan om övriga 
brott 

Papper/digitalt Ciceron Bevaras Pärm/elektroniskt  Ingår i diarieförda handlingar.  

Rapporter återkommande 

Återkommande besiktningar exempelvis 
hissar, brandsyn, ventilation 

Papper/digitalt Ciceron Vid inaktualitet Pärm/elektronisk  Ingår i diarieförda handlingar (samlingsärende). 

När ny besiktning genomförts. 

Obligatorisk ventilationskontroll Papper/digitalt Ciceron Vid inaktualitet Pärm/elektronisk  Ingår i diarieförda handlingar (samlingsärende). 

Köldmedierapportering Papper/digitalt Ciceron Vid inaktualitet Pärm/elektronisk  Ingår i diarieförda handlingar (samlingsärende). 

Övriga rapporter och utredningar 

Större utrednings- och projekteringsprojekt, 
handlingar 

Papper/digitalt Ciceron Bevaras Akt/elektronisk Vid inaktualitet Ingår i diarieförda handlingar. 



 

 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 61(71) 
 Datum Vår beteckning 
 2016- KS 2016/00207 nr 66241 

 

Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Mindre utredning- och projekteringsprojekt, 
handlingar 

Papper/digitalt Verksamhetssyste
m 

Vid inaktualitet Akt/elektronisk   

Underlag till sammanställningar av 
rapportering från samordningsentreprenörer 

Papper/digitalt Verksamhetssyste
m 

Gallras efter 2 
år  

Pärm/akt/elektronisk  Sammanställningar bevaras. 

Ritningar, kartor och dylikt 

Ritningar och kartor Papper/digitalt Verksamhetssyste
m 

Bevaras, kopior 
kan gallras 

Elektronisk Vid inaktualitet Finns ritningar som datafil ska de sparas digitalt 

Övrigt  

Låsschema Papper/digitalt Verksamhetssyste
m 

Vid inaktualitet Pärm/elektronisk   

Nyckelkvittenser Papper/digitalt Verksamhetssyste
m 

Vid inaktualitet Pärm/elektronisk   

Passagesystem Digitalt Verksamhetssyste
m 

Vid inaktualitet Elektronisk  Uppdateras kontinuerligt. 

Driftsinstruktioner Papper/digitalt Verksamhetssyste
m 

Vid inaktualitet Pärm/elektronisk   

Beställningar av kopieringsarbete och dylikt Papper  Vid inaktualitet Pärm  Kan gallras efter fakturering.  

 



 

 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 62(71) 
 Datum Vår beteckning 
 2016- KS 2016/00207 nr 66241 

 

AVFALL 

Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Tillstånd, avtal med mer 

Ansökan och beslut exempelvis tillstånd för 
miljöfarlig verksamhet 

Papper/digitalt Ciceron Bevaras Akt/elektronisk Vid inaktualitet Ingår i diarieförda handlingar. 

Beslut från andra myndigheter som berör 
verksamheten 

Papper/digitalt Ciceron Bevaras Akt/elektronisk Vid inaktualitet Ingår i diarieförda handlingar. 

Rapporter återkommande 

Miljörapporter Papper/digitalt Ciceron Bevaras Akt/elektronisk 10 år Ingår i diarieförda handlingar. 

Rapportering till Naturvårdsverket, miljö granskar. 

Årsstatistik avfallsmängder Papper/digitalt Ciceron Bevaras Pärm/akt/elektronisk 10 år  

Övriga rapporter och utredningar 

Större utrednings- och projekteringsprojekt, 
handlingar 

Papper/digitalt Ciceron Bevaras Akt/elektronisk Vid inaktualitet Ingår i diarieförda handlingar. 

Mindre utredning- och projekteringsprojekt, 
handlingar 

Papper/digitalt Verksamhetssyste
m 

Vid inaktualitet Akt/elektronisk   

Underlag till sammanställningar av 
rapportering från samordningsentreprenörer 

Papper/digitalt  Gallras efter 2 
år  

Pärm/akt  Sammanställningar bevaras. 

 



 

 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 63(71) 
 Datum Vår beteckning 
 2016- KS 2016/00207 nr 66241 

 

Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Instruktioner, driftrutiner och dylikt 

Driftinstruktioner ÅVC Papper/digitalt  Vid inaktualitet 
eller när 
anläggningen 
läggs ner 

Pärm/elektronisk  Bevaras så länge anläggningen är i drift. 

Kontrollprogram och egenkontrollprogram 
för ÅVC 

Papper/digitalt Ciceron Vid inaktualitet Akt/elektronisk  Ingår i diarieförda handlingar. 

Checklistor, interna, drift ÅVC Papper/digitalt  Gallras efter 2 
år 

Pärm/elektronisk   

Underhållsprogram, planerat underhåll Papper/digitalt  Vid inaktualitet 
eller när 
anläggningen 
läggs ner 

Akt/elektronisk  Bevaras så länge anläggningen är i drift. 

Kundkontakter 

Allmänna förfrågningar om avfallshantering Papper/digitalt  Vid inaktualitet Pärm  Kan gallras när de besvarats. 

Klagomål av rutinartad karaktär Papper/digitalt Verksamhetssyste
m 

Vid inaktualitet Pärm  Förvaras så länge uppgifterna behövs för uppföljning av avtal med utförare. 

Abonnentregister (flyttanmälan, anmälan 
utebliven hämtning med mer) 

Digitalt Verksamhetssyste
m 

Gallras efter 
åtgärd 

Elektroniskt  Uppdateras och sparas regelbundet, omfattande ärenden bör diarieföras och 
bevaras 

Ansökan och beslut om kärlplacering Papper/digitalt Ciceron/ 
verksamhetssyste
m 

Bevaras Akt/elektroniskt  Ingår i diarieförda handlingar. 



 

 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 64(71) 
 Datum Vår beteckning 
 2016- KS 2016/00207 nr 66241 

 

Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Ansökan och beslut om delad behållare och 
uppehåll i avfallshämtning 

Papper/digitalt Ciceron/verksamh
etssystem 

Gallras 2 år 
efter 
upphörande 

Pärm/elektronisk  Ingår i diarieförda handlingar. 

Beställning av extratjänst exempelvis extra 
tömning 

Papper/digitalt Verksamhetssyste
m 

Gallras efter 10 
år 

Pärm/elektronisk  Underlag till faktura. 

Ansökan och beslut om övriga beviljade 
avfallsdispenser 

Papper/digitalt Ciceron/verksamh
etssystem 

Gallras 2 år 
efter 
upphörande 

Akt/elektronisk  Ingår i diarieförda handlingar. 

Anmälan om kompostering Papper/digitalt Ciceron/verksamh
etssystem 

Gallras 2 år 
efter 
upphörande 

Pärm  Ingår i diarieförda handlingar. 

 

Skrivelser/information 

Uppsägning av hämtning och behandling av 
avfall 

Papper, digitalt Verksamhetssyste
m 

Gallras efter 10 
år 

Akt/elektronisk   

Ritningar, kartor och dylikt 

Ritningar och kartor Papper/digitalt Ciceron Bevaras Akt/elektronisk Vid inaktualitet Ingår i diarieförda handlingar. 

Finns ritningar som datafil ska de sparas digitalt. 

 

 

 



 

 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 65(71) 
 Datum Vår beteckning 
 2016- KS 2016/00207 nr 66241 

 

Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Föreskrifter och taxor 

Renhållningsordning, avfallsplan, 
avfallsföreskrifter och liknande 

Papper/digitalt Ciceron Bevaras Pärm/akt/elektronisk  Ingår i diarieförda handlingar. 

Kopia kan gallras hos avfallsenheten när ny fastställts, ärendet i original 
bevaras i kommunstyrelsens diarium (kansliets närarkiv).  

Avfallstaxa Papper/digitalt Ciceron Bevaras Pärm/akt/elektronisk  Ingår i diarieförda handlingar. 

Kopia kan gallras hos avfallsenheten när ny fastställts, ärendet i original 
bevaras i kommunstyrelsens diarium (kansliets närarkiv). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 66(71) 
 Datum Vår beteckning 
 2016- KS 2016/00207 nr 66241 

 

VATTEN OCH AVLOPP (VA) 

Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Tillstånd, avtal med mer 

Tillstånd för miljöfarlig verksamhet Papper/digitalt Ciceron Bevaras Akt/elektronisk Vid inaktualitet Ingår i diarieförda handlingar. 

Kopior på respektive anläggning. 

Servitutsavtal mellan fastighetsägare och 
kommunen/ledningsrättsavtal 

Papper/digitalt Avtalsdatabasen 
Ciceron 

Bevaras, kopia 
kan gallras vid 
inaktualitet 

Akt/elektronisk Vid inaktualitet Ingår i diarieförda handlingar. 

Kopia hos VA:s närarkiv, akt. 

Original till kansliets närarkiv när beslut har fattats.  

Avtal, anläggningsavgifter och andra 
uppgifter om anslutning till kommunalt VA 

Papper/digitalt Verksamhetssyste
m 

Bevaras Akt/elektronisk Vid inaktualitet Hänvisning via fastighetsbeteckning i verksamhetssystem för VA till VA:s 
närarkiv. 

Bygglov Papper/digitalt Ciceron Gallras 5 år 
efter 
slutbesiktning 

Akt/elektronisk  Kopior i VA:s närarkiv (kan gallras), original förvaras på byggavdelningen, 
bevaras. 

Marklov Papper/digitalt Ciceron Gallras 2 år 
efter 
slutbesiktning 

Akt/elektronisk  Kopior i VA:s närarkiv (kan gallras), original förvaras på byggavdelningen, 
bevaras. 

Schaktning-/grävningstillstånd Papper/digitalt Ciceron Gallras 2 år 
efter 
slutbesiktning 

Akt/elektronisk  Kopior i VA:s närarkiv (kan gallras), original förvaras på gatuenheten. 

Sprängning- och sprängupplagstillstånd Papper/digitalt Ciceron Gallras efter 2 
år 

Akt/elektronisk  Ingår i diarieförda handlingar. 



 

 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 67(71) 
 Datum Vår beteckning 
 2016- KS 2016/00207 nr 66241 

 

Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Övriga tillstånd och överenskommelser Papper/digitalt Ciceron Vid inaktualitet Pärm/akt/elektronisk  Ingår i diarieförda handlingar. 

Kopia i VA:s närarkiv. 

Övriga avtal      Se verksamhetsövergripande.  

Domar/beslut från VA-nämnd eller annan 
överprövningsmyndighet 

Papper/digitalt Ciceron Bevaras Akt/elektronisk Vid inaktualitet Ingår i diarieförda handlingar. 

Kopia i VA:s närarkiv. 

Rapporter återkommande 

Miljörapporter Papper/digitalt Ciceron Bevaras Akt/elektronisk 10 år Ingår i diarieförda handlingar. 

Rapportering till Naturvårdsverket årligen, miljö granskar. 

Periodiska besiktningar, tillsyn Papper/digitalt Ciceron Gallras efter 10 
år 

Pärm/akt/elektronisk  Ingår i diarieförda handlingar. 

Kvartalsrapport för reningsverk Papper/digitalt Ciceron Gallras efter 5 
år 

Pärm/akt/elektronisk  Ingår i diarieförda handlingar. 

Årsrapporter för vattenverk Papper/digitalt Ciceron Bevaras Pärm/akt/elektronisk 10 år Ingår i diarieförda handlingar. 

 

 

 



 

 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 68(71) 
 Datum Vår beteckning 
 2016- KS 2016/00207 nr 66241 

 

Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Övriga rapporter och utredningar 

Geotekniska undersökningar Papper/digitalt Ciceron Bevaras Pärm/akt/elektronisk Vid inaktualitet Ingår i diarieförda handlingar. 

Större utrednings- och projekteringsprojekt, 
handlingar 

Papper/digitalt Ciceron Bevaras Pärm/akt/elektronisk Vid inaktualitet  

Mindre utredning- och projekteringsprojekt, 
handlingar 

Papper/digitalt Verksamhetssyste
m 

Vid inaktualitet Akt/elektronisk   

Sprängjournaler Papper/digitalt Ciceron 10 år efter 
garantitidens 
utgång 

Akt/elektronisk   

Planer, till exempel riskanalys, sanerings- 
och miljöplaner med mer 

Papper/digitalt Ciceron Bevaras Pärm/akt/elektronisk Ett år efter nya 
tagits fram 

Ingår i diarieförda handlingar. 

Besiktningsprotokoll Papper/digitalt Ciceron 10 år efter 
garantitidens 
utgång 

Pärm/elektronisk  Ingår i diarieförda handlingar. 

Instruktioner, driftrutiner och föreskrifter 

Driftinstruktioner, kontrollprogram och 
egenkontrollprogram 

Papper/digitalt Ciceron Vid inaktualitet 
eller 
anläggningen 
läggs ner 

Pärm/akt/elektronisk  Ingår i diarieförda handlingar. 

Kopior finns på respektive anläggning 

Bevaras så länge anläggningen är i drift. 

Driftjournaler över vatten- och 
avloppsanläggningar 

Papper/digitalt Ciceron Bevaras Pärm/akt/elektronisk 3 år  Kopior på respektive anläggning. 



 

 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 69(71) 
 Datum Vår beteckning 
 2016- KS 2016/00207 nr 66241 

 

Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Underhållsprogram, planerat underhåll Papper/digitalt Ciceron Vid inaktualitet 
eller 
anläggningen 
läggs ner 

Pärm/akt/elektronisk  Kopior på respektive anläggning. 

Föreskrifter för vattenskyddsområden Papper/digitalt Ciceron Bevaras Pärm/akt/elektronisk 1 år efter dem 
upphävts 

Ingår i diarieförda handlingar. 

Kundkontakter 

Kundärenden, rutinartade Digitalt Verksamhetssyste
m 

Gallras efter 
åtgärd 

Elektronisk   

Kundärenden, av större omfattning Papper/digitalt Ciceron Bevaras Akt/elektronisk  Ingår i diarieförda handlingar.  

Tillståndsansökningar med beslut Papper/digitalt Ciceron Bevaras Akt Vid inaktualitet Ingår i diarieförda handlingar.  

Ansökan kan gallras. 

Installation av vattenmätare Digitalt Verksamhetssyste
m  

Uppdateras 
kontinuerligt 

Elektronisk   

Provningsprotokoll vattenmätare Digitalt Verksamhetssyste
m 

Uppdateras 
kontinuerligt 

Elektronisk   

Reskontra, fakturering Digitalt Verksamhetssyste
m 

Gallras efter 10 
år 

Elektronisk  Gallring sker automatiskt i fakturaarkiv enligt gällande regler, se ekonomi. 

Abonnentregister, flyttningsanmälan, 
avstängning, felanmälan 

Papper/digitalt Verksamhetssyste
m 

Uppdateras 
kontinuerligt 

Pärm/elektronisk   



 

 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 70(71) 
 Datum Vår beteckning 
 2016- KS 2016/00207 nr 66241 

 

Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Ledningsregister Papper/digitalt Verksamhetssyste
m 

Uppdateras 
kontinuerligt 

Pärm/elektronisk   

Mätavläsningar Papper/digitalt Verksamhetssyste
m 

Uppdateras 
kontinuerligt 

Pärm/elektronisk  Överförs digitalt efter utförd avläsning. 

Ritningar, kartor och dylikt 

Ritningar och kartor Papper/digitalt Intern server Bevaras Elektronisk Vid inaktualitet Finns ritningar som datafil ska de sparas digitalt. 

Analyser 

Dricksvattenanalyser Papper/digitalt Årsvis/Ciceron Bevaras Pärm/elektronisk Efter 10 år Ingår i diarieförda handlingar (samlingsärende). 

Avloppsvattenanalyser Papper/digitalt Årsvis/Ciceron Gallras efter 2 
år 

Pärm/elektronisk  Ingår i diarieförda handlingar (samlingsärende). 

Slamprovtagning Papper/digitalt Årsvis Gallras efter 10 
år 

Pärm/elektronisk   

Reciepientprovtagning Papper/digitalt Årsvis Gallras efter 10 
år 

Pärm/elektronisk   

Protokoll  

Elrevisionsprotokoll Papper/digitalt Intern server Gallras efter 10 
år 

Pärm/akt/elektronisk   

Protokoll rörande rörrensning Papper/digitalt Intern server Gallras efter 10 
år 

Pärm/akt/elektronisk   



 

 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 71(71) 
 Datum Vår beteckning 
 2016- KS 2016/00207 nr 66241 

 

Handlingstyp Medium Struktur/system Bevaras/gallras Förvaring   Till centralarkiv Anmärkning 

Dykprotokoll Digitalt Intern server Gallras efter 10 
år 

Film   

Rörinspektioner Digitalt/papper Verksamhetssyste
m 

Gallras efter 10 
år 

Elektronisk   

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 
 Sammanträdes-

datum 
 

 2016-05-10  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 55 Dnr 2016/00236  

Remiss om vissa frågor i samband med likvidationen 
av Regionförbundet Uppsala län 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige tillstyrker att regionförbundet Uppsala län avvecklas 
genom likvidation den 31 december 2016, under förutsättning att erforderlig 
lagändring träder ikraft. 

2. Kommunfullmäktige tillstyrker att regionförbundets egna kapital, till-
gångar, skulder och åtaganden per den 31 december 2016 i sin helhet över-
förs till Region Uppsala.  

Sammanfattning  
Regionförbundet Uppsala län har inkommit med en remiss och förfrågan till 
länets kommuner och landstinget gällande regionförbundets likvidation i 
samband med inrättandet av Region Uppsala. Under förutsättning att riks-
dagen fattar beslut om den lagändring som krävs för att landstinget i Upp-
sala län ska få bilda region den 1 januari 2017, så ska regionförbundet sam-
tidigt upphöra den 31 december 2016.  

Förutsättningarna för regionförbundets likvidation finns i förbundsordning-
en och innebär i korthet att varje medlems fullmäktige måste godkänna lik-
vidationen. Utöver detta önskar även regionförbundet att varje medlems 
fullmäktige godkänner att förbundets egna kapital, tillgångar, skulder och 
åtaganden per den 31 december 2016 överförs till Region Uppsala.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Regionförbundets remiss 2016-04-05 

______________ 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-04-06 KS 2016/00236 nr 66665 

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

 

Yttrande över remiss om vissa frågor i samband med 
likvidationen av Regionförbundet Uppsala län 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige tillstyrker att regionförbundet Uppsala län 
avvecklas genom likvidation den 31 december 2016, under förutsättning 
att erforderlig lagändring träder ikraft. 

2. Kommunfullmäktige tillstyrker att regionförbundets egna kapital, 
tillgångar, skulder och åtaganden per den 31 december 2016 i sin helhet 
överförs till Region Uppsala.  
 

Sammanfattning 
Regionförbundet Uppsala län har inkommit med en remiss och förfrågan till 
länets kommuner och landstinget gällande regionförbundets likvidation i 
samband med inrättandet av Region Uppsala. Under förutsättning att 
riksdagen fattar beslut om den lagändring som krävs för att landstinget i 
Uppsala län ska få bilda region den 1 januari 2017, så ska regionförbundet 
samtidigt upphöra den 31 december 2016.  

Förutsättningarna för regionförbundets likvidation finns i 
förbundsordningen och innebär i korthet att varje medlems fullmäktige 
måste godkänna likvidationen. Utöver detta önskar även regionförbundet att 
varje medlems fullmäktige godkänner att förbundets egna kapital, tillgångar, 
skulder och åtaganden per den 31 december 2016 överförs till Region 
Uppsala.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Beslutet innebär att Håbo kommun tillstyrker att regionförbundets egna 
kapital om 6 431 tkr (2015-12-31) i sin helhet förs över till Region Uppsala. 

Uppföljning 
Beslutet följs ej upp. 

Beslutsunderlag 
– Regionförbundets remiss 2016-04-05  
__________ 

Beslut skickas till 
Regionförbundet Uppsala län  

 



Catharina Blom 2016-03-03 Dnr: RFUL 2016/17 
018-18 21 03 
 

Besöksadress Kungsgatan 41 Telefon 018-18 21 00 E-post info@regionuppsala.se Org. nr 222 000-1511 

Postadress Box 1843, 751 48 Uppsala Fax 018-18 21 15 Hemsida www.regionuppsala.se Postgiro 35 35 16-8 

Plan för likvidation av Regionförbundet Uppsala län 

Under förutsättning att riksdagen fattar beslut om den lagändring som gör det möjligt 
för Landstinget i Uppsala län att bilda region den 1 januari 2017 ska Regionförbundet 
Uppsala län, organisationsnummer 222 000-1511 träda i likvidation, dvs formellt upp-
höra, den 31 december 2016.  

I förbundsordningen för Regionförbundet Uppsala län, senast reviderad den 1 januari 
2011, regleras i § 19 förbundets likvidation (kursiv text). 

Om medlem utträtt ur förbundet, eller om medlemmarna beslutat att förbundet ska av-
vecklas, ska förbundet träda i likvidation. 

Varje medlems fullmäktige måste – under förutsättning att riksdagen fattar beslut om att 
landstinget kan bilda Region Uppsala - fatta beslut om att Regionförbundet Uppsala län 
ska avvecklas den 31 december 2016. Denna process initieras av förbundsstyrelsen den 
18 mars. 

Förbundsfullmäktige godkänner den 16 december 2016 likvidationen då riksdagen har 
fattat beslut med anledning av ansökan från Landstinget i Uppsala län om att bilda reg-
ion.  

Likvidationen verkställs av förbundsfullmäktige i egenskap av likvidator.  

För att förenkla hanteringen av likvidationen bör förbundsfullmäktige den 16 december 
2016 uppdra till förbundsstyrelsen att vara likvidator. Förbundsstyrelsen är utsedd av 
förbundsfullmäktige för hela mandatperioden.  

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar i anledning av likvidationen ska den i § 15 
angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna1 tillämpas. 

I den remiss som landstingsstyrelsen den 19 januari 2016 skickade till kommunerna om 
regionbildningen föreslås – som ett resultat av den politiska processen hösten 2015 - att 
regionförbundets egna kapital den 31 december 2016 (den 31 december 2015 var det 6 
431 tkr) överförs till Region Uppsala. Trots det bör regionförbundets medlemmar till-
frågas om regionförbundets egna kapital, tillgångar, skulder och åtaganden per den 31 
december 2016 kan överföras till Region Uppsala. Beslut om detta fattas därefter av 
förbundsfullmäktige den 16 december.  

                                                 
1 Landstinget 65 procent och kommunerna gemensamt 35 procent. Mellan kommunerna baseras avgiften 
på invånarantalet den 31 december året innan avgiftsåret. 



  
 

2 (2) 

Till regionförbundets tillgångar hör aktierna i Almi Företagspartner Uppsala AB re-
spektive i Destination Uppsala AB. Beträffande Almi upprättas efter förbundsfullmäkti-
ges beslut ett särskilt avtal med moderbolaget av vilket det bland annat framgår att mo-
derbolaget avstår från den rätt till inlösen av aktierna som man har enligt bolagsord-
ningen. 

När förbundet trätt i likvidation ska förbundets egendom, i den mån det behövs för lik-
vidationen, förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat 
lämpligt sätt.  

Förbundets egendom kommer att vara helt avskriven den 31 december 2016. 

Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling. 

Genom att Region Uppsala bildas kan Regionförbundet Uppsala län avvecklas per den 
31 december 2016. 

När förbundsfullmäktige2 fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska den avge slutredovis-
ning för sin förvaltning. Redovisningen ska ske genom en förvaltningsberättelse som rör 
likvidationen i sin helhet med redovisning av i skiftet behållna tillgångar. Till berättel-
sen ska redovisningshandlingar för hela likvidationen fogas. Till slutredovisningen ska 
fogas beslut av förbundsfullmäktige om vilken av förbundets medlemmar som ska överta 
och vårda de handlingar som hör till kommunalförbundets arkiv. När förvaltningsbe-
rättelse och redovisningshandlingar har delgivits alla förbundsmedlemmarna är för-
bundet upplöst. 

Likvidatorn, dvs förbundsstyrelsen, ansvarar för att en årsredovisning för 2016 upprät-
tas. Den ska innehålla all dokumentation som behövs för likvidationen. Regionförbun-
dets revisorerna granskar årsredovisningen och yttrar sig också i ansvarsfrågan för reg-
ionförbundets styrelse.  

Likvidatorn ser till att samtliga medlemmar får förvaltningsberättelsen och övriga redo-
visningshandlingar. I och med detta är förbundet upplöst. 

Beslut om att Region Uppsala ska överta och vårda handlingar i regionförbundets arkiv 
bör fattas av förbundsfullmäktige den 21 april 2016 för att det ska vara formellt möjligt 
att börja arkivera förbundets handlingar.  

                                                 
2 Ändras till förbundsstyrelsen 





 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 
 Sammanträdes-

datum 
 

 2016-05-10  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 56 Dnr 2016/00210  

Svar till pensionärsorganisationerna rörande upphand-
ling Pomona äldreboende samt LOV gällande hem-
sjukvården 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att skicka föreslaget svar till pensionärsorga-
nisationerna.  

Sammanfattning  
Pensionärsorganisationerna har 2016-02-02 skickat ett brev adresserat till 
socialnämnden och kommunstyrelsen. 

Skrivelsen besvarades av socialförvaltningen 2016-02-23. Förslag till svar 
från kommunstyrelsen har nu upprättats.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Svar på skrivelse 
Svar från socialförvaltningen 
Brev från pensionärsorganisationerna   

______________ 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-04-18 KS 2016/00210 nr 67016 

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

 

Skrivelse och svar rörande upphandling Pomona äldreboende 
samt LOV gällande hemsjukvården 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att skicka föreslaget svar till 
pensionärsorganisationerna.  
 

Sammanfattning 
Pensionärsorganisationerna har 2016-02-02 skickat ett brev adresserat till 
socialnämnden och kommunstyrelsen. 

Skrivelsen besvarades av socialförvaltningen 2016-02-23. Förslag till svar 
från kommunstyrelsen har upprättats. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Ej aktuellt. 

Uppföljning 
Beslutet följs ej upp. 

Beslutsunderlag 
– Svar på skrivelse 
– Svar från socialförvaltningen 
– Brev från pensionärsorganisationerna  
__________ 

Beslut skickas till 
Pensionärsorganisationerna  

 



 

 SKRIVELSE 1(1) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-03-17 KS 2016/00210 nr 66303 

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

 
 
 
 

 
 
Svar på skrivelse från pensionärsorganisationerna rörande 
bland annat upphandling av Pomona och LOV i hemsjukvård 
Kommunstyrelsen har tagit del av pensionärsorganisationernas brev daterat 
2016-02-02. Skrivelsen besvarades i skrivelse daterad 2016-02-23, 
undertecknad av ordförande för vård- och omsorgsnämnden Lisbeth Bolin 
och socialchef Thomas Brandell. 

Kommunstyrelsen har inget att tillägga till de svar som redovisats från 
socialförvaltningen och ställer sig därmed bakom den utskickade skrivelsen. 

 

För kommunstyrelsen, 

 

Carina Lund 
Ordförande 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-02-23 VON 2015/00047 nr 1472 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningen 
Thomas Brandell, Socialchef 
0171-52579 
thomas.brandell@habo.se 

 

Svar på skrivelse från pensionärsorganisationerna rörande 
bland annat upphandling av Pomona och LOV i hemsjukvården 
 

Tisdagen den 9 februari inkom en skrivelse från SPF, PRO, Bålsta Finska 
förening och Anhörigföreningen. Samtliga dessa föreningar har 
representanter i KPR (kommunala pensionärsrådet). I skrivelsen uttrycks 
såvitt vi uppfattar det i huvudsak följande synpunkter: 

 Organisationerna uppfattar att det inte förekommit samråd med KPR 
innan beslut fattas om Pomonasframtid efter det att avtalet med 
Attendo löper ut den 31 december 2016. Detta förfarande strider mot 
KPR:s reglemente. 

 Organisationerna uttrycker att man inte fått ta del av ett antal 
tjänsteskrivelser i ärendet. 

 Organisationerna uttrycker att man ser en samlad driftsform av 
Pomona som den bästa lösningen. 

 Valfrihet existerar inte eftersom det finns en brist på platser i särskilt 
boende för äldre. 

 Ärendet kring LOV i hemsjukvården har inte tagit upp i KPR. 

 Nedan försöker vi besvara dessa synpunkter i tur och ordning. 

Organisationerna uppfattar att det inte förekommit samråd med KPR innan 
beslut fattas om Pomonasframtid efter det att avtalet med Attendo löper ut 
den 31 december 2016. Detta förfarande strider mot KPR:s reglemente. 

Vid KPR:s sammanträde den 18 november informerade socialchefen om att 
ett förslag på upphandling av både Pomona hus 2 och Pomona hus 4 skulle 
presenteras för nämnden den 8 december. Detta framgår av KPR:s protokoll 
§ 6. Under mötet informerades också om bakgrunden till förvaltningens 
förslag. Att bara ha en relativt kort muntlig information till KPR i ett så 
förhållandevis viktigt ärende är naturligtvis otillräckligt. Ansvaret för detta 
vilar på förvaltningen som borde ha tagit ett initiativ till ett extra KPR eller i 
varje fall ett extra KPR-Au när väl alla handlingar i ärendet fanns klara. 
Utifrån ett sådant komplett underlag hade en fruktbar dialog kunnat föras 
med KPR innan nämndens sammanträde den 8 december. Förvaltningen kan 
inte annat göra än att be om ursäkt för detta och lovar bot och bättring för 
framtiden.  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 
 Datum Vår beteckning 
 2016-02-23 VON 2015/00047 nr 1472 

 

Organisationerna uttrycker att man inte fått ta del av ett antal 
tjänsteskrivelser i ärendet. 

I skrivelsen sägs att KPR inte har blivit delgivna ett antal skrivelser i ärendet 
kring Pomona och att man senare fått ta del av dessa tack vare ”eget initiativ 
och efterforskning”. Detta stämmer inte. Förvaltningens nämndsekreterare 
har som rutin att skicka nämndens kallelse till samtliga ledamöter i KPR. 
Detta sker ungefär samtidigt som kallelsen skickas till nämndens ledamöter. 
Av olika skäl skickades dock kallelsen till extranämnden i januari och 
kallelsen till nämnden i februari ganska sent och nådde KPR:s ledamöter 
dagen innan de aktuella sammanträdena. En av ledamöterna fick dock inte 
kallelsen då hen hade bytt e-mailadress. Den extra handling i ärendet som 
delgavs nämnden först i samband med sammanträdet den 8 december 
missades att skickas ut till KPR:s ledamöter. Vi ber om ursäkt för det. 

Organisationerna uttrycker att man ser en samlad driftsform av Pomona 
som den bästa lösningen. 

En samlad driftsform av Pomona har en del fördelar vilket också beskrevs i 
den tjänsteskrivelse som nämnden hade som underlag vid sitt sammanträde 
den 8 december. Bara ett par dagar innan sammanträdet hade det 
framkommit uppgifter från personal på Pomona som samordnar 
boendefrågorna när en ny person ska flytta in. Det som framkom var att 
ungefär en av tre personer som ska flytta in på Pomona uttrycker att man 
vill bo i den kommunala delen av Pomona. Vad detta beror på är oklart men 
man har denna tydliga vilja. Utifrån den aspekten finns det goda skäl att låta 
en del av Pomona vara i fortsatt kommunal drift. 

Valfrihet existerar inte eftersom det finns en brist på platser i särskilt 
boende för äldre. 

Detta är en sanning med viss modifikation. Självfallet är det så att 
valfriheten blir begränsad om det inte hela tiden finns ett överskott av 
platser. En sådan ordning vore, å andra sidan, inte ekonomiskt försvarbar. 
Den valfrihet som kan erbjudas i dagsläget är i princip att man kan lämna in 
önskemål om att byta boende när det blir en plats ledig i det boende man 
önskar. Det är förvisso en begränsad valfrihet men för den som så önskar 
och kan så ger det i varje fall möjlighet till viss valfrihet. 

Ärendet kring LOV i hemsjukvården har inte tagit upp i KPR. 

På KPR:s sammanträde den 18 november informerades om att nämnden 
arbetade med ett ärende kring detta till nämnden i december. Inga 
handlingar fanns dock klara vid KPR:s sammanträde. Nämnden beslutade 
2015-12-08 att införa LOV. Förvaltningen fick av nämnden i uppdrag att 
arbeta vidare med frågan med inriktning att införa kundval i hemsjukvården 
från den 1 oktober 2016 och återkomma till nämnden. Vid KPR:s 
sammanträde den 16 mars kommer förvaltningen att redogöra för hur långt 
arbetet hittills har kommit.  
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Med dessa rader hoppas vi att vi någorlunda väl har besvarat Era frågor och 
vill också uttrycka att vi både från förvaltningens sida och vård- och 
omsorgsnämndens sida är måna om ett fortsatt gott samarbete med 
pensionärsorganisationerna. 

 

 

 

 

Lisbeth Bolin  Thomas Brandell 
Ordförande vård- och omsorgsnämndens  Socialchef 
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§ 57 Dnr 2014/00060  

Svar på medborgarförslag: Förbättra möjligheten för 
kommunens barn, ungdomar och vuxna med funkt-
ionsnedsättning att ta sig till habiliteringen i Bålsta 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvis-
ning till de uppgifter som inkommit från UL i samband med beredningen av 
ärendet.  

Sammanfattning  
I medborgarförslaget föreslås en ny rutt för UL:s buss 304, den så kallade 
Mjuka linjen. Denna nya sträckning skulle göra det lättare för ungdomar 
med funktionsnedsättning att ta sig till habiliteringen i Draget.  

Kollektivtrafikförvaltningen anser att om Mjuka linjen även skulle trafikera 
hållplatsen vid Draget skulle såväl den upplevda som den faktiska restiden 
på linjen öka. Då linjen redan är lång och krokig vore detta inte att rekom-
mendera. Dessutom håller kollektivtrafikförvaltningen på att se över möj-
ligheterna att förlänga Mjuka linjen till Frösundavik. Detta sammantaget gör 
att kollektivtrafikförvaltningen bedömer att det inte är aktuellt att förlänga 
Mjuka linjen så att den också trafikerar hållplatsen Draget.  

På grund av ovan nämnda bedömning bör medborgarförslaget avslås.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag (KS2014/60, KS nr 2014.978)   

______________ 
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Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Nämndsekreterare/administratör 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Medborgarförslag: Förbättra möjligheten för kommunens barn, 
ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning att ta sig till 
habiliteringen i Bålsta 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget med 
hänvisning till de uppgifter som inkommit från UL i samband med 
beredningen av ärendet.   
 

Sammanfattning 
I medborgarförslaget föreslås en ny rutt för UL:s buss 304, den så kallade 
Mjuka linjen. Denna nya sträckning skulle göra det lättare för ungdomar 
med funktionsnedsättning att ta sig till habiliteringen i Draget.  

Kollektivtrafikförvaltningen anser att om Mjuka linjen även skulle trafikera 
hållplatsen vid Draget skulle såväl den upplevda som den faktiska restiden 
på linjen öka. Då linjen redan är lång och krokig vore detta inte att 
rekommendera. Dessutom håller kollektivtrafikförvaltningen på att se över 
möjligheterna att förlänga Mjuka linjen till Frösundavik. Detta sammantaget 
gör att kollektivtrafikförvaltningen bedömer att det inte är aktuellt att 
förlänga Mjuka linjen så att den också trafikerar hållplatsen Draget.  

På grund av ovan nämnda bedömning bör medborgarförslaget avslås.  
 
Ärendet 
Medborgarförslaget föreslår en ny rutt för UL:s buss 304, även kallad 
Mjuka linjen, som även skulle omfatta turer till Habiliteringen för barn och 
vuxna, Dragrännan 4B, i Dragets industriområde, Bålsta tätort. Enda 
möjligheten att åka kollektivt till habiliteringen är idag att resa med SL:s 
buss 579 som går en gång i timmen och för dessa resor är det svårt att lösa 
biljett. Ärendet har beretts av kommunstyrelsens förvaltning i samarbete 
med bygg- och miljöförvaltningen (plan- och utvecklingsavdelningen). 

Habiliteringen i Dragets industriområde 
Habiliteringen ligger på Dragrännan 4B, i Dragets industriområde, och är en 
verksamhet som ger råd, stöd, utbildning och behandling till personer som 
har funktionsnedsättning. Habiliteringen fungerar även som en mötesplats 
och har också en stödfunktion för familjemedlemmar och andra närstående. 

Habiliteringen vänder sig till personer med utvecklingsstörning, autism, 
rörelsehinder, Aspergers syndrom, flerfunktionshinder, förvärvad 
hjärnskada och ADHD. Öppettider är måndagar-fredagar klockan 08.00-
12.00 samt 13.00-16.00. Habiliteringen har för närvarande i snitt tolv 
besökare per dag.  
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Befintlig angöring för kollektivtrafik 
Dragets industriområde har idag en hållplats för kollektivtrafik, vid 
rondellen i korsningen mellan Södra Bålstaleden och Dragrännan. I 
dagsläget trafikeras hållplatsen av UL:s och SL:s bussar med timmestrafik 
under de timmar som Habiliteringen har öppet. 

Den nuvarande buss 304 
UL:s buss 304 är en så kallad Mjuk linje som trafikerar Bålsta tätort under 
dagtid vardag och helg. Linjen trafikeras av en mindre buss, med plats för 
cirka 20 personer och som är anpassad för resenärer med 
funktionsnedsättning. Större delen av linjen trafikerar bostadsområden med 
svår framkomlighet och stannar då för resenärer som vinkar vid vägrenen. 
Bussen går i en slinga från Bålsta station och centrum, till Åsen, genom 
Nydal, förbi Kyrkcentrum och Dalängen tillbaka till Bålsta station. Där 
övergår linje 304 till linje 301 och fortsätter enligt buss 301 tidtabell och 
rutt. 

Ny rutt för 301 och 304 
I beredningen av medborgarförslaget har kollektivtrafikförvaltningen 
kontaktats. Enligt tjänstemän på kollektivtrafikförvaltningen skulle en ny 
trafikering av linje 301, via hållplatsen vid Draget, innebära ökade, såväl 
upplevda som faktiska, restider. Detta dessutom på en linje som redan har 
en lång och krokig sträckning. Kollektivtrafikförvaltningen håller dessutom 
i dagsläget på att se över möjligheterna att förlänga linje 301 till 
Frösundavik. Därför gör kollektivtrafikförvaltningen bedömningen att det, 
på grund av den eventuella förlängningen till Frösundavik och på grund av 
befintlig linjesträckning i Bålsta idag, inte är aktuellt att förlänga linje 301 
förbi Draget.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inte aktuellt 

Uppföljning 
Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 
– Medborgarförslag (KS2014/60, KS nr 2014.978)  
__________ 

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 
Plan- och utvecklingsavdelningen  



Personuppgifter skyddade (PuL)
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§ 58 Dnr 2016/00235  

Tilläggsbudget för extra statsbidrag flyktingsituationen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen fördelar tilläggsbud-
get år 2016 med 10 280 tkr till nämnderna med anledning av extra statsbi-
drag för flyktingssituationen.  

Sammanfattning  
Riksdagen beslutade i december om att ge kommunsektorn 9,8 miljarder 
kronor i form av ett tillfälligt stöd. Det tillfälliga stödet utbetalades 2015 
men avses även täcka kostnader som förvänts uppstå 2016. Av proposition 
2015/16:47 framgår att syftet är ”För att hantera den rådande flyktingsituat-
ionen med ett stort antal asylsökande och minska trycket på den kommunala 
ekonomin, föreslår regeringen ett tillfälligt stöd”  

Bidraget utbetalades till kommunerna i december och Håbos andel är 11 047 
715 kr. Eftersom bidraget klassas som generellt statsbidrag fördelas bidraget 
till nämnder och verksamheter i form av en tilläggsbudget som ges till de 
nämnder som får del av bidraget. 

I december fördelades 767 tkr av bidraget ut i form av budget till barn- och 
utbildningsnämnden 657 tkr och socialnämnden 109 tkr för år 2015. För år 
2016 återstår 10 280 tkr att fördela och det planeras att användas till specifi-
cerade insatser inom barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och 
kommunstyrelsen. 

Det finns osäkerheter i hur flyktingssituationen ser ut år 2016, hur den på-
verkar kommunens verksamhet, vilka kostnader som uppstår och vad som 
kan finansieras från ordinarie statsbidrag för flyktingar och asylsökande. 

Föreslås därför att budgeten på 10 280 tkr tillförs kommunstyrelsen som får 
besluta om fördelning av budget till övriga nämnder. Fördelningen sker vid 
delårsbokslutet och årsbokslutet, när de definitiva kostnaderna är kända. 
Återrapportering till kommunfullmäktige sker i samband med delårsbokslut 
och årsredovisning.  

Beslutsunderlag 
Tjänstreskrivelse 
Barn- och utbildningsnämnden 2016-03-23 
Regeringsbeslut om tillfälligt stöd 
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Ekonomienheten 
Carin Homann, Ekonom 
0171-528 05 
carin.homann@habo.se 

 

Tilläggsbudget för extra statsbidrag flyktingsituationen 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen fördelar 
tilläggsbudget år 2016 med 10 280 tkr till nämnderna med anledning av 
extra statsbidrag för flyktingssituationen.  

Sammanfattning 
Riksdagen beslutade i december om att ge kommunsektorn 9,8 miljarder 
kronor i form av ett tillfälligt stöd. Det tillfälliga stödet utbetalades 2015 
men avses även täcka kostnader som förvänts uppstå 2016. Av proposition 
2015/16:47 framgår att syftet är ”För att hantera den rådande 
flyktingsituationen med ett stort antal asylsökande och minska trycket på 
den kommunala ekonomin, föreslår regeringen ett tillfälligt stöd”  

Bidraget utbetalades till kommunerna i december och Håbos andel är 
11 047 715 kr. 

Eftersom bidraget klassas som generellt statsbidrag fördelas bidraget till 
nämnder och verksamheter i form av en tilläggsbudget som ges till de 
nämnder som får del av bidraget. 

I december fördelades 767 tkr av bidraget ut i form av budget till barn- och 
utbildningsnämnden 657 tkr och socialnämnden 109 tkr för år 2015. 

För år 2016 återstår 10 280 tkr att fördela och det planeras att användas till 
specificerade insatser inom barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden 
och kommunstyrelsen. 

Det finns osäkerheter i hur flyktingssituationen ser ut år 2016, hur den 
påverkar kommunens verksamhet, vilka kostnader som uppstår och vad som 
kan finansieras från ordinarie statsbidrag för flyktingar och asylsökande. 

Föreslås därför att budgeten på 10 280 tkr tillförs kommunstyrelsen som får 
besluta om fördelning av budget till övriga nämnder. Fördelningen sker vid 
delårsbokslutet och årsbokslutet, när de definitiva kostnaderna är kända. 
Återrapportering till kommunfullmäktige sker i samband med delårsbokslut 
och årsredovisning. 

 
Ärendet 
Riksdagen beslutade i december om att ge kommunsektorn 9,8 miljarder 
kronor i form av ett tillfälligt stöd.  I beslutet anges att anslaget används för 
statsbidrag till kommuner och landsting med anledning av 
flyktingsituationen. Det tillfälliga stödet utbetalades 2015 men avses även 
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täcka kostnader som förvänts uppstå 2016. Av proposition 2015/16:47 
framgår att syftet är ”För att hantera den rådande flyktingsituationen med ett 
stort antal asylsökande och minska trycket på den kommunala ekonomin, 
föreslår regeringen ett tillfälligt stöd”. Vid fördelningen av medlen mellan 
kommunerna har antalet asylsökande och nyanlända i en kommun samt 
fördelningen mellan barn och vuxna i relation till kommunens 
befolkningstal beaktats. 

Bidraget utbetalades till kommunerna i december och Håbos andel är 
11 047 715 kr. Bidraget är ett extra bidrag utöver de ordinarie statsbidragen 
som utgår till kommunerna för asylsökande och flyktingar. 

Enligt rekommendation från rådet för kommunal redovisning (RKR) ska 
bidraget redovisas som ett generellt statsbidrag, vilket gör att det redovisas 
tillsammans med kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag.  
Bidraget ska intäktsföras från december 2015 till december 2016 eftersom 
det avser den perioden.   

Eftersom bidraget klassas som generellt statsbidrag fördelas bidraget till 
nämnder och verksamheter i form av en tilläggsbudget som ges till de 
nämnder som får del av bidraget. 

Närmare precisering om användningen finns inte i förarbetena varför 
kommunen beslutar om användningen av statsbidraget. 

Berörda förvaltningar har återkommande möten om flyktingssituationen och 
vilka extra kostnader det orsakar samt förslag på åtgärder som främjar 
integrationen.  

År 2015 

I december fördelades 767 tkr av bidraget ut i form av budget till barn- och 
utbildningsnämnden 657 tkr och socialnämnden 109 tkr för år 2015. 

Bidraget användes enligt nedan: 

Barn- och utbildningsnämnden: Under höstterminen 2015 ökade 
modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet mycket då 
antalet elever ökade, 373 tkr. Kostnaderna för grundskolornas 
förberedelseklasser samt gymnasieskolans språkintroduktionsprogram 
ökade under höstterminen, 247 tkr. En konsult anställdes som samordnare 
för mottagandet av nyanlända barn och elever till kommunens för- grund- 
och gymnasieskolor under hösten för 37 tkr. 

Socialnämnden har anlitat en konsult för handläggning av nya placeringar 
från november 2015. Detta på grund av hög arbetsbelastning gällande 
utredningar, nya placeringar och uppföljning för ensamkommande barn, 118 
tkr. 
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Statsbidrag och kostnader 

 

År 2016 

För år 2016 återstår 10 280 tkr att fördela och till och med mars har 1 143 
tkr använts. 

År 2016 planeras det återstående bidraget att användas till insatser inom 
barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, och kommunstyrelsen enligt 
nedan: 

Barn- och utbildningsnämnden  
Under 2016 har lokalbristen på grund av alla nyanlända elever i grund- och 
gymnasieskola inneburit att ombyggnationer gjorts på gymnasieskolan. 
Under året kommer även en paviljong att sättas upp där grundskola kan 
bedriva förberedelseklass och gymnasieskola kan bedriva språkintroduktion 
till de nyanlända eleverna. Kostnaden för samtliga lokalanpassningar 
förväntas bli 3 225 tkr.  

För asylsökande barn och elever kan kommunen söka ersättning från 
migrationsverket för skolgången. När barnen/eleverna får permanent 
uppehållstillstånd upphör denna ersättning samtidigt som stödbehovet är 
fortsatt stort. Under 2016 förväntas ökade kostnader för barn/elever med 
permanent uppehållstillstånd att uppgå till 1 600 tkr. 

Även kostnaden för modersmål och studiehandledning förväntas fortsätta 
öka med det ökade antalet barn. Det är kostnader som inte täcks av 
ersättningen från migrationsverket, 762 tkr. 

Kostnaden för förberedelseklass fortsätter att stiga då alltfler barn och elever 
kommer till våra skolor. Med tanke på att de flesta elever som kommer är 
högstadieelever så har klasserna i de aktuella årskurserna blivit fulla. Detta 
har inneburit att samtliga kommunala högstadier tagit emot nyanlända 
elever, vilket inneburit en dyr förberedelseklassorganisation som inte till 
fullo täcks av ersättningen från migrationsverket, 667 tkr. 

Tkr 2015 2016 2016 Totalt

Jan-mars Prognos

Intäkt 

Generellt statsbidrag 850 10 198 11 048

Kostnader

Barn- och utbildningsnämnden -657 -979 -6 621 -7 280

Socialnämnden -109 -118 -1 962 -2 072

Kommunstyrelsen tekniska avd -1 072 -1 073

Kommunstyrelsen kultur och livsmiljö -46 -625 -626

Summa kostnader -767 -1 143 -10 280 -11 048

Netto 83 -83
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En samordnare för mottagandet av de nyanlända barnen och eleverna har 
projektanställts, 236 tkr.  

Kostnaderna för barn- och elevhälsan har ökat då samtliga barn och elever 
genomgår en hälsoundersökning, ett samtal med kurator samt vaccinationer. 
Därför har en sjuksköterska anställts på cirka 10 % som konsult under 
vårterminen och planeras även att fortsätta under höstterminen. 
Konsultkostnaderna samt de ökade kostnader för vaccination till nyanlända 
elever beräknas bli 131 tkr för 2016. Totalt 6 621 tkr för barn- och 
utbildningsnämnden 

Socialnämnden 
Socialnämnden har kostnader för personalförstärkning för både 
ensamkommande barn och övriga nyanlända. En konsult för handläggning 
för ensamkommande barn samt mer personal för uppföljning av dessas 
placeringar beräknas kosta 662 tkr. En socialsekreterare för övriga 
nyanlända förstärker teamet då ökade anvisningar sker efter en lagändring 1 
april, beräknad kostnad 600 tkr. Det finns även kostnader för två 
integrationsprojekt som ska bidra till att uppnå kommunens mål, 700 tkr. En 
total kostnad på 1 962 tkr.   

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har kostnader för lokaler på Mjödvägen och Dragrännan 
som anskaffades för flyktingboende. Om lokalerna kvarstår i kommunens 
ägo uppstår en ofinansierad årskostnad år 2016 på 1 072 tkr. För kultur- och 
livsmiljö uppstår kostnader på 250 tkr för flytt av fritidsgården i Bålsta till 
nya lokaler. Kultur- och livsmiljö har också tagit fram en handlingsplan för 
ökad integration med aktiviteter för 350 tkr som ska bidra till att uppnå 
kommunens mål. Totalt 1 697 tkr. 

Fördelning av budget 2016 
Det finns osäkerheter i hur flyktingssituationen ser ut år 2016, hur den 
påverkar kommunens verksamhet, vilka kostnader som uppstår och vad som 
kan finansieras från ordinarie statsbidrag för flyktingar och asylsökande. 

Föreslås därför att budgeten på 10 280 tkr tillförs kommunstyrelsen som får 
besluta om fördelning av budget till övriga nämnder. Fördelningen sker vid 
delårsbokslutet och årsbokslutet, när de definitiva kostnaderna är kända. 
Återrapportering till kommunfullmäktige sker i samband med delårsbokslut 
och årsredovisning. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kommunens kostnader med anledning av den uppkomna flyktingsituationen 
beräknas täckas av det erhållna statsbidraget.  

Uppföljning 
Uppföljning av fördelning av tilläggsbudget sker i kommunens ordinarie 
uppföljning av ekonomi och verksamhet vid delårsbokslut och 
årsredovisning. 
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Beslutsunderlag 
– Regeringsbeslut tillfälligt stöd (KS 2016/00235 nr 66663)  
__________ 

Beslut skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Teknisk chef 
Kulturchef 
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BOU § 28 Dnr 2016/00389  

Paviljong vid Gröna Dalenskolan 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens skri-
velse och överlämnar denna till kommunstyrelsen. 

2. Barn- och utbildningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att  
1,2 mkr av statsbidrag för nyanlända används för att uppföra en skol-
paviljong vid Gröna Dalenskolan inför höstterminen 2016. 

3. Uppdraget ges till fastighetsenheten tillsammans med barn- och utbild-
ningsförvaltningen.  

Sammanfattning  
Under hösten 2015 och början av 2016 har kommunens skolor tagit emot 
upp emot 100 ensamkommande flyktingar. Störst andel har varit ungdomar i 
gymnasieåldern och i skolans Individuella program Språkintroduktion finns 
nu ca 60 elever. 

Under senare delen av vårterminen kommer Gästis att inrymma ytterligare 
ensamkommande ungdomar, vilka förmodligen är i 15 – 18 årsåldern. Där 
kommer ytterligare 51 ungdomar att placeras som i sin tur ska beredas plats 
i skolorna. Till detta kommer de ensamkommande som kan placeras i Håbo 
kommun av andra kommuner. 

För att inrymma dessa ungdomar i skolan och ytterligare kommande under 
nästa läsår föreslås att en skolpaviljong för 4 klasser uppförs tillfälligt vid 
Gröna Dalenskolan. 

Kommunen har statsbidrag för att ta emot flyktingar ca 11 mkr för år 2016. 
Av dessa föreslås att ca 1,2 mkr används för att uppföra en skolpaviljong. 
Kostnaden för en paviljong 2016 om den finns på plats 160801 är ca 900 
tkr. (350 tkr hyra och etablering 550 tkr). Om nämnden erhåller 1,2 mnkr to-
talt för att uppföra en paviljong finns 300 tkr för inköp av möbler och övrig 
material.  

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista ärende 15, 2016-03-16, BOU 2016/389 nr 22009 
– Tjänsteskrivelse, 2016-03-16, BOU 2016/389 nr 22003 
– Befolkningsprognosen 
– Rapport – aktuell situation angående nyanlända flyktingar 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  
 2016-03-23  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 28 Dnr 2016/00389  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med för-
valtningens förslag. 

Linnea Bjuhr (SD): Yrkar avslag till förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer ordförandens förslag mot Linnea Bjuhrs förslag och fin-
ner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens 
förslag.  

Protokollsanteckning 
Linnea Bjuhr (SD) reserverar sig mot beslutet.  

______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Fastighetschefen 
Förvaltningschefen 
 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-03-06 BOU 2016/389 nr 22003 

Barn- och utbildningsförvaltningen  
Barn- och utbildningskontoret 
Hans Elmehed  
0171-52610 
hans.elmehed@habo.se 

 

Paviljong vid Gröna Dalenskolan 

Förslag till beslut  

1. Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens 
skrivelse och överlämnar denna till kommunstyrelsen. 

2. Barn- och utbildningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att  
1,2 mkr av statsbidrag för nyanlända används för att uppföra en 
skolpaviljong vid Gröna Dalenskolan inför höstterminen 2016. 
Uppdraget ges till fastighetsenheten tillsammans med barn- och 
utbildningsförvaltningen.  

 

Sammanfattning 
Under hösten 2015 och början av 2016 har kommunens skolor tagit emot 
upp emot 100 ensamkommande flyktingar. Störst andel har varit ungdomar i 
gymnasieåldern och i skolans Individuella program Språkintroduktion finns 
nu ca 60 elever. 

Under senare delen av vårterminen kommer Gästis att inrymma ytterligare 
ensamkommande ungdomar, vilka förmodligen är i 15 – 18 årsåldern. Där 
kommer ytterligare 51 ungdomar att placeras som i sin tur ska beredas plats 
i skolorna. Till detta kommer de ensamkommande som kan placeras i Håbo 
kommun av andra kommuner. 

För att inrymma dessa ungdomar i skolan och ytterligare kommande under 
nästa läsår föreslås att en skolpaviljong för 4 klasser uppförs tillfälligt vid 
Gröna Dalenskolan. 

Kommunen har statsbidrag för att ta emot flyktingar ca 11 mkr för år 2016. 
Av dessa föreslås att ca 1,2 mkr används för att uppföra en skolpaviljong. 
Kostnaden för en paviljong 2016 om den finns på plats 160801 är ca 900 
tkr. (350 tkr hyra och etablering 550 tkr). Om nämnden erhåller 1,2 mnkr 
totalt för att uppföra en paviljong finns 300 tkr för inköp av möbler och 
övrig material. 
 

Bakgrund 
Under hösten 2015 och början av 2016 har kommunens skolor tagit emot 
upp emot 100 ensamkommande flyktingar. Störst andel har varit ungdomar i 
gymnasieåldern och i skolans Individuella program Språkintroduktion finns 
nu ca 60 elever. För att göra det möjligt att ta emot ytterligare ett antal 
elever bygger skolan om fritidsgården Verkstan och delar av en av skolans 
ljushallar till lektionssalar. Men när det blir ca 90 elever är även skolans nya 
lokaler fyllda.  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 

 Datum  

 2016-03-06 BOU 2016/389 nr 22003 

Barn- och utbildningsförvaltningen  
Barn- och utbildningskontoret 
Hans Elmehed  
0171-52610 
hans.elmehed@habo.se 

 
De elever som börjat i kommunens grundskolor är framförallt i 15-16 – 
årsåldern och vid sidan av placering i förberedelseklass har de beretts plats i 
skolornas årskurser 8 och 9. Detta för att de så snabbt som möjligt ska 
kunna delta klassens ordinarie lektioner med hjälp och stöd. 
 
Skolornas årskurser 8 och 9 är nu mycket stora utifrån storleken på klassrum 
som respektive skola kan erbjuda. Om det fortsätter att flytta in ungdomar i 
den åldern kommer det inte att finnas plats till alla. 

Under senare delen av vårterminen kommer Gästis att inrymma ytterligare 
ensamkommande ungdomar, vilka förmodligen är i 15 – 18 årsåldern. Det är 
vår egen socialförvaltning som placerar att ta hem och inrymma 17 
ungdomar där som nu är placerade i andra kommuner. Företaget Individia 
beräknas dessutom ta emot 45 ungdomar från andra kommuner. Idag har 
man 11 ungdomar placerade där från Huddinge kommun och som går i våra 
skolor. I Gästis kommer alltså ytterligare 51 ungdomar att placeras som i sin 
tur ska beredas plats i skolorna. Till detta kommer de ensamkommande som 
kan placeras i Håbo kommun av andra kommuner. 

För att inrymma dessa ungdomar i skolan och ytterligare kommande under 
nästa läsår föreslås att en skolpaviljong för 4 klasser uppförs tillfälligt vid 
Gröna Dalenskolan. Denna paviljong ska då betjäna såväl högstadiet som 
gymnasiet. Paviljongen placeras då lämpligen där tidigare en 
förskolepaviljong fanns och därmed behövs inte så omfattande mark- och 
planeringsarbete utföras. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kommunen har statsbidrag för att ta emot flyktingar ca 11 mkr för år 2016. 
Av dessa föreslås att ca 1,2 mkr används för att uppföra en skolpaviljong.  
 
Vid kontakter med bygg- och planeringsavdelningen uppges att det är 
möjligt att ett tillfälligt bygglov på upp till 5 år kan beviljas. I och med att 
en förskola har uppförts på Gröna Dalenskolans skolgård medger inte 
byggrätten enligt detaljplan att en permanent byggnad uppförs. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att en paviljong uppförs 
tillfälligt under 5 år så att berörda skolor kan söka personal inför kommande 
läsår. 
 
I kontakter med fastighetsenheten har preliminära kostnadskalkyler tagits 
fram.   
 
Hyra per helår för en skolpaviljong är ca 800 tkr. Etablering av paviljong är 
ca 550 tkr. 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 

 Datum  

 2016-03-06 BOU 2016/389 nr 22003 

Barn- och utbildningsförvaltningen  
Barn- och utbildningskontoret 
Hans Elmehed  
0171-52610 
hans.elmehed@habo.se 

 
Kostnaden för en paviljong 2016 om den finns på plats 160801 är ca 900 
tkr. (350 tkr hyra och etablering 550 tkr).  
 
Avetablering sista året inklusive hyra är 1 300 tkr. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att hyra för 2017 tas med i 
underlaget för verksamhetsplanering inför budget 2017 och att förvaltningen 
får i uppdrag att söka statsbidrag för extra lokaler för nyanlända flyktingar. 
 
Om nämnden erhåller 1,2 mnkr totalt för att uppföra en paviljong finns 300 
tkr för inköp av möbler och övrig material. 
 

Beslutsunderlag 

– Befolkningsprognosen 
– Rapport – aktuell situation angående nyanlända flyktingar 
__________ 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Fastighetsenheten 
Förvaltningschefen  

 























 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 
 Sammanträdes-

datum 
 

 2016-05-10  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 59 Dnr 2016/00267  

Redovisning av öppna ärenden per 2016-04-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen noterar redovisningen.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen har i beslut 2016-03-14 § 26 uppdragit till förvaltningen 
att redovisa samtliga öppna ärenden hos kommunstyrelsen i kommunens 
dokument- och ärendehanteringssystem.  

Kansliet har tagit fram en sådan lista, vilken presenteras enligt uppdrag till 
kommunstyrelsens sammanträde i maj. Vid rapporteringstillfället (2016-04-
25) fanns 482 st. öppna ärenden i kommunstyrelsens diarium.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Lista på öppna ärenden 
Kommunstyrelsen 2016-03-14 § 26 

______________ 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-04-20 KS 2016/00267 nr 67061 

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

 

Redovisning av öppna ärenden per 2016-04-25 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen noterar redovisningen.  
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har i beslut 2016-03-14 § 26 uppdragit till förvaltningen 
att redovisa samtliga öppna ärenden hos kommunstyrelsen i kommunens 
dokument- och ärendehanteringssystem.  

Kansliet har tagit fram en sådan lista, vilken presenteras enligt uppdrag till 
kommunstyrelsens sammanträde i maj. Vid rapporteringstillfället (2016-04-
25) fanns 482 st. öppna ärenden i kommunstyrelsens diarium.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Ej aktuellt. 

Uppföljning 
Beslutet följs ej upp. 

Beslutsunderlag 
– Lista på öppna ärenden 
– Kommunstyrelsen 2016-03-14 § 26  
__________ 

Beslut skickas till 
Kansliet  

 



Dnr Datum Ärendemening Handläggare Enhet

2016/00291  2016‐04‐25
 Lokal trafikföreskrift, hastighetsbegränsning inom 
bostadsområdet Viby Äng  Ulla Lindroth Andersson  Gatu‐ och parkenheten

2016/00290 2016‐04‐25  Lokal trafikföreskrift, utökning av tättbebyggt område i  Ulla Lindroth Andersson Gatu‐ och parkenheten

2016/00289  2016‐04‐25
 Lokal trafikföreskrift, hastighetsbegränsning på 
Kalmarleden, utanför Futurumskolan  Ulla Lindroth Andersson  Gatu‐ och parkenheten

2016/00288  2016‐04‐25
 Lokal trafikföreskrift, hastighetsbegränsning på 
Kalmarleden, utanför Vibyskolan  Ulla Lindroth Andersson  Gatu‐ och parkenheten

2016/00287  2016‐04‐25
 Lokal trafikföreskrift, hastighetsbegränsning på 
Enköpingsvägen vid Gransäterskolan  Ulla Lindroth Andersson  Gatu‐ och parkenheten

2016/00286 2016‐04‐25  Lokal trafikföreskrift, cirkulationsplats på Kraftleden Ulla Lindroth Andersson Gatu‐ och parkenheten

2016/00285  2016‐04‐25
 Lokal trafikföreskrift, förbud att stanna och parkera på 
vändplats Centrumvägen  Ulla Lindroth Andersson  Gatu‐ och parkenheten

2016/00284 2016‐04‐25  Investeringsmedel för ny gång‐/ och cykelväg till  Ulla Lindroth Andersson Gatu‐ och parkenheten
2016/00283 2016‐04‐25  Entledigande från uppdrag som ledamot i valnämnden  Johan Utter Kommunstyrelsens kansli
2016/00282 2016‐04‐22  Taxor och avgifter inom Kultur‐ och livsmiljö  Karin Gustafsson Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00281 2016‐04‐22  Nya bestämmelser för föreningsbidrag Karin Gustafsson Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00279 2016‐04‐21  Höjning av högsta avgiften för äldreomsorg Johan Utter Kommunstyrelsens kansli
2016/00278 2016‐04‐22  Nulägesanalys av allmänkulturell verksamhet Marie Holmqvist Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00277 2016‐04‐21  Grävtillstånd, Sjövägen Michael Andersson Gatu‐ och parkenheten
2016/00276 2016‐04‐21  Grävtillstånd, Sköldvägen Michael Andersson Gatu‐ och parkenheten
2016/00275 2016‐04‐20  Tillstånd för kabelskåp och förläggande av kabel på Håbo  Sara Veidemann Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2016/00274 2016‐04‐21  Grävtillstånd, Pilvägen, Häggvägen och Videvägen Michael Andersson Gatu‐ och parkenheten
2016/00273 2016‐04‐21  Exploateringsavtal berörande del av av Väppeby 6:1,  Anne‐Marie Engman Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2016/00272 2016‐04‐21  Översyn av avfallsverksamheten Anna Darpe Avfallsenheten
2016/00271 2016‐04‐20  Grävtillstånd Svärdvägen ‐ Draget Michael Andersson Gatu‐ och parkenheten
2016/00269 2016‐04‐20  Särskild handräckning (avhysning), Bista 4:5 (område 5),  Anna‐Karin Bergvall Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2016/00268 2016‐04‐19  Förordnande av parkeringsvakter för Håbo kommun Ulla Lindroth Andersson Gatu‐ och parkenheten
2016/00267 2016‐04‐20  Redovisning av öppna ärenden per 2016‐04‐25 Johan Utter Kommunstyrelsens kansli
2016/00266 2016‐04‐19  Återtagande av uppdrag om detaljplan, Yttergran 2:8 Sarah Olsson Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2016/00264 2016‐04‐19  Begäran om förhandling enligt MBL 10 och 64 § Marisa Lindblom Personalavdelningen
2016/00263 2016‐04‐19  Detaljplan för Bista 15:7 Anton Karlsson Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2016/00262 2016‐04‐15  Grävtillstånd och TA‐plan, schakt bredvid Päronvägen Michael Andersson Gatu‐ och parkenheten



2016/00261  2016‐04‐18
 Remiss, förslag till föreskrifter om undantag för körning 
med golfbil på golfbanor i Uppsala län  Lars Åhlander  Gatu‐ och parkenheten

2016/00259 2016‐04‐15  Uppehåll i avfallshämtning Annica Noberg Avfallsenheten
2016/00258 2016‐04‐15  Tillfällig trafikföreskrift  Sophie Hellmin Gatu‐ och parkenheten

2016/00257  2016‐03‐16
 Remiss: Riktlinjer för tillgänglighet i kollektivtrafiken i 
Uppsala län för personer med funktionsnedsättning  Anna‐Karin Bergvall  Plan‐ och utvecklingsavdelningen

2016/00256 2016‐04‐13  Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet  Johan Utter Kommunstyrelsens kansli

2016/00255  2016‐04‐13
 Delegation om försäljning av kommunens tomter inom 
Dragets verksamhetsområde  Sara Veidemann  Plan‐ och utvecklingsavdelningen

2016/00254 2016‐04‐13  Åtgärder gatubelysning i Håbo kommun Michael Andersson Gatu‐ och parkenheten
2016/00253 2016‐04‐12  Samråd om nästa regonala utvecklingsplan för  Marie Pettersson Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2016/00252 2016‐04‐12  Inkallelseordning för ersättare i styrelser och nämnder Johan Utter Kommunstyrelsens kansli
2016/00251 2016‐04‐12  Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges  Sara Widströmer Kommunstyrelsens kansli
2016/00250 2016‐04‐12  Arkivreglemente för Håbo kommun  Stina Gabrielsson Kommunstyrelsens kansli
2016/00249 2016‐04‐11  Provningsprotokoll för vattenmätare 2016 Emelie Johansson VA‐enheten
2016/00248 2016‐04‐11  TA‐plan för återställning av arbeten i Skokloster Michael Andersson Gatu‐ och parkenheten
2016/00246 2016‐04‐11  Nytt ärende, fyll i här vad det gäller Annica Noberg Avfallsenheten

2016/00244  2016‐04‐11
 Remiss A 140.185/16, markupplåtelse vid 
Gransäterskolan, Bålstaloppet för yttrande  Michael Andersson  Gatu‐ och parkenheten

2016/00243 2016‐04‐08  Yttrande över anordnande av tävling på väg, Mälaren runt Michael Andersson Gatu‐ och parkenheten
2016/00242 2016‐04‐21  VA‐taxa 2016 Thomas Högberg VA‐enheten
2016/00241 2016‐04‐08  TA‐plan för rondell Frösundavik Michael Andersson Gatu‐ och parkenheten
2016/00240 2016‐04‐08  TA‐Plan för Vallmovägen  Michael Andersson Gatu‐ och parkenheten
2016/00239 2016‐04‐06  Adressättning av vägar på Väppeby äng Erik Sundqvist Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2016/00238 2016‐04‐06  Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, nr  Rose‐Marie Fagerros Gatu‐ och parkenheten

2016/00236  2016‐04‐05
 Remiss om vissa frågor i samband med likvidationen av 
Regionförbundet Uppsala län  Johan Utter  Kommunstyrelsens kansli

2016/00235 2016‐04‐05  Tilläggsbudget för extra statsbidrag flyktingsituationen Carin Homann Ekonomienheten

2016/00233  2016‐04‐05
 Entledigande från uppdrag som ersättare i 
samordningsförbundet samt fyllnadsval  Johan Utter  Kommunstyrelsens kansli

2016/00232 2016‐04‐04  Redovisning av protokoll till KS 2016‐05‐23 Stina Gabrielsson Kommunstyrelsens kansli
2016/00231 2016‐04‐04  Redovisning av delegationsbeslut till KS 2016‐05‐23 Stina Gabrielsson Kommunstyrelsens kansli
2016/00230 2016‐04‐04  Aktivitetsbidragsansökan 2016, Fortuna Spelförening Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen



2016/00229 2016‐04‐04  Läger vid järnvägen/kring Lillsjön i Bålsta, Bista 4:5 Anna‐Karin Bergvall Plan‐ och utvecklingsavdelningen

2016/00227  2016‐04‐04
 Motion: Meriterande med folkbokföring för Håbobor vid 
kommunala anställningar  Johan Utter  Kommunstyrelsens kansli

2016/00226 2016‐04‐01  Årsredovisning år 2015 för stiftelsen samfond inom  Susanne Ketterman Ekonomienheten

2016/00225  2016‐04‐01
 Missiv, avverkning som berör höga naturvärden, för 
yttrande, Yttergrans‐Valla 1:6 med fler  Anne‐Marie Engman  Plan‐ och utvecklingsavdelningen

2016/00224 2016‐04‐01  Årsredovisning år 2015 för stiftelsen socialsamfond  Susanne Ketterman Ekonomienheten
2016/00223 2016‐03‐31  Förslag: Bro över ån mot Åbergsparken Ulla Lindroth Andersson Gatu‐ och parkenheten
2016/00222 2016‐03‐31  Markanvisningstävling, märkesbyggnad i kvarter 9, Bålsta  Isabell Lundberg Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2016/00220 2016‐03‐29  Delårsuppföljning per mars 2016 Carin Homann Ekonomienheten
2016/00219 2016‐03‐29  Fastighetsvärdering, del av Skokloster 2:80 Sara Veidemann Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2016/00218 2016‐03‐24  Grävningstillstånd, Stationsvägen Michael Andersson Gatu‐ och parkenheten
2016/00217 2016‐03‐24  Grävningstillstånd, kanalisation, Dalstigen‐Gipsvägen‐ Michael Andersson Gatu‐ och parkenheten
2016/00216 2016‐03‐23  Förfrågan från Bålsta Tennisklubb om markköp Anne‐Marie Engman Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2016/00215 2015‐04‐08  Avtal om särskilt organisationsstöd, SISU Idrottsutbildarna Karin Gustafsson Kultur och livsmiljöavdelningen

2016/00214  2016‐03‐22
 Undantag från krav på utsortering av matavfall ‐ BRF 
Västerdalen med adress Åkervägen  Annica Noberg  Avfallsenheten

2016/00213 2016‐03‐22  Uppehåll i avfallshämtning Ekilla 1:14 Annica Noberg Avfallsenheten
2016/00212 2016‐03‐22  Tolkning av arvodesreglemente Marisa Lindblom Personalavdelningen
2016/00211 2016‐03‐21  Schaktansökan Yttergran / Grans gård Michael Andersson Gatu‐ och parkenheten

2016/00210  2016‐02‐10
 Skrivelse och svar rörande upphandling Pomona 
äldreboende samt LOV gällande hemsjukvården  Johan Utter  Kommunstyrelsens kansli

2016/00209 2016‐03‐16  Marupplåtelseavtal, ombyggnad av elnät, Bålsta 1:614  Sara Veidemann Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2016/00208 2016‐03‐15  Fastighetstaxering 2016  Anne‐Marie Engman Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2016/00207 2016‐03‐15  Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen  Stina Gabrielsson Kommunstyrelsens kansli
2016/00205 2016‐03‐14  Detaljplan Väppeby 7:4  Sarah Olsson Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2016/00203 2016‐03‐11  Uppehåll i avfallhämtning Mansängen 7:14 Annica Noberg Avfallsenheten

2016/00202  2016‐03‐11
 Detaljplaneprogram för Torresta‐Talltorp, Torresta 2:9, 
Viby 1:3 samt Viby 3:1 m fl  Paulina Cifuentes‐Vargas  Plan‐ och utvecklingsavdelningen

2016/00201 2016‐03‐11  Markanvisningstävling Bålsta Centrum, kvarter 9 etapp 1 Isabell Lundberg Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2016/00200 2016‐03‐10  Kommunbidragsansökan 2016, ABF i Uppsala län Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00199 2016‐03‐10  Uppföljning av internkontroll 2015 för Håbo kommun  Pia Jexell Kommunstyrelsens förvaltning
2016/00198 2016‐03‐09  Synpunktsrapportering 2015 Stina Gabrielsson Kommunstyrelsens kansli



2016/00193 2016‐03‐08  Försäljning av del av Bista 3:18 och 1:163 samt  Isabell Lundberg Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2016/00191 2016‐03‐07  Avstyckning från Väppeby 6:1, Håbohus (DPL429) Anne‐Marie Engman Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2016/00189 2016‐03‐07  Uppehåll i avfallshämtning Eneby 1:56 Annica Noberg Avfallsenheten
2016/00188 2016‐03‐07  Uppehåll i avfallshämtning, Shell/7eleven Annica Noberg Avfallsenheten
2016/00187 2016‐03‐07  Aktivitetsbidragsansökan 2016, Bålsta Hockey Club Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen

2016/00186  2016‐03‐03

 Yttrande till Trafikverket diarienummer TRV 2016/19427, 
åtgärder för systematisk anpassning av 
hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard  Marie Pettersson  Plan‐ och utvecklingsavdelningen

2016/00185 2016‐03‐03  Håbo festdag Karin Sedrakyan Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00184 2016‐03‐02  Aktivitetsbidragsansökan 2016, Håbo FF Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00183 2016‐03‐02  Aktivitetsbidragsansökan 2016, Fridegårds Skol‐IF Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00182 2016‐03‐01  Aktivitetsbidragsansökan 2015, Håbo Scoutkår Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00181 2016‐03‐01  Aktivitetsbidragsansökan 2016, CISV Håbo Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00180 2016‐03‐01  Kulturbidragsansökan 2016, Stationen Scen o Konst Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00179 2016‐03‐01  Kulturbidragsansökan 2016, Skareng Musik Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00178 2016‐03‐01  Redovisning av avtalsbidrag 2016, Skokloster Gille Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00177 2016‐03‐01  Kulturbidragsansökan 2016, Skokloster Gille Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00176 2016‐03‐01  Aktivitetsbidragsansökan 2016, Håbogymnasterna Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00175 2016‐03‐01  Kulturbidragsansökan 2016, Bålsta Folkdansgille Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00174 2016‐03‐01  Pensionärs och handikappsbidragsansökan 2016, Bålsta  Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00173 2016‐03‐01  Kulturbidragsansökan 2016, Bålsta Finska Förening Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00172 2016‐03‐01  Aktivitetsbidragsansökan 2016, Bålsta Ridsportförening Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00171 2016‐03‐01  Kulturbidragsansökan 2016, Hantverksföreningen  Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00170 2016‐03‐01  Aktivitetsbidragsansökan 2016, Björksäterkyrkans  Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00169 2016‐03‐01  Lokal‐ och driftbidragsansökan 2016, Bålsta  Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00168 2016‐03‐02  Uppföljning av miljöstrategin för verksamhetsåret 2015 Anna Atterlöf Plan‐ och utvecklingsavdelningen

2016/00166  2016‐03‐01
 Motion: Införande av generationsbryggor mellan barn och 
äldre via äldreboenden, föreningar och skolor  Johan Utter  Kommunstyrelsens kansli

2016/00165 2016‐02‐26  Redovisning av avtal, Håbo Kultur och Hembygdsförening Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00164 2016‐02‐26  Kulturbidragsansökan 2016, Håbo Damkör Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00163 2016‐02‐26  Lokal och driftsbidragsansökan 2016, Håbo Damkör Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen

2016/00162  2016‐02‐29
 Pensionärs‐ och handikappsbidragsansökan 2016, 
Reumatikerföreningen Enköping‐Håbo  Pernilla Maxe Nordenmark  Kultur och livsmiljöavdelningen



2016/00161 2016‐02‐29  Driftavtal 20150702, Bålsta Cykelklubb Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00160 2016‐02‐29  Aktivitetsbidragsansökan 2016, Bålsta Boxningsklubb Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00159 2016‐02‐29  Aktivitetsbidragsansökan 2016, Bålsta IK Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00158 2016‐02‐23  Redovisning av avtalsbidrag 2016, Dansklubben Klacken Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00157 2016‐02‐25  Kulturbidragsansökan 2016, Skokloster Gille Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00156 2016‐02‐29  Aktivitetsbidragsansökan 2016, Friluftsfrämjandet Bålsta  Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00155 2016‐02‐28  Kulturbidragsansökan 2016, Biskop Arnös kulturförening Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00154 2016‐02‐28  Kulturbidragsansökan 2016, Biskop Arnös kulturförening Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00153 2016‐02‐29  Pensionärs‐ och handikappsbidragsansökan 2016, PRO  Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen

2016/00152  2016‐02‐29
 Pensionärs‐ och handikappsbidragsansökan 2016, 
Diabetesföreningen i Håbo  Pernilla Maxe Nordenmark  Kultur och livsmiljöavdelningen

2016/00151 2016‐02‐25  Redovisning av avtal 2016, Bålsta Skidklubb Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00150 2016‐02‐26  Aktivitetsbidragsansökan2016, Bålsta Skidklubb Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00149 2016‐02‐26  Aktivietsbidragsansökan 2016, Håbo Ridklubb Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00148 2016‐02‐25  Kulturbidragsansökan 2016, Skokloster KULturförening  Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00147 2016‐02‐25  Aktivitetsbidragsansökan 2016, Bålsta Gymnastikklubb Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00146 2016‐02‐29  Lokal och driftbidragsansökan 2016, Bålsta  Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00145 2016‐02‐26  Kulturbidragsansökan 2016, Skokloster  Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00144 2016‐02‐24  Kommunbidragsansökan 2016, Studieförbundet  Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00143 2016‐02‐23  Kulturbidragsansökan 2016, Häggeby Skol‐ och  Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00142 2016‐02‐23  Aktivietsbidragsansökan 2016, Håbo Atletklubb Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00141 2016‐02‐23  Redovisning av avtalsbidrag 2016, Bålsta Alpina Klubb Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00140 2016‐02‐23  Kommunbidragsansökan 2016, Kulturens  Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen

2016/00139  2016‐02‐23
 Pensionärs‐ och handikappsbidragsansökan 2016, Bålsta 
Parkinsonförening  Pernilla Maxe Nordenmark  Kultur och livsmiljöavdelningen

2016/00138 2016‐02‐23  Aktivitetsbidragsansökan 2016, Knarrbacken FC  Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00135 2016‐02‐25  Markanvisningar 2016 Anne‐Marie Engman Kommunstyrelsens kansli
2016/00134 2016‐02‐25  Lokal‐ och driftsbidragsansökan 2016, Bålsta Square  Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00133 2016‐02‐25  Motion: Behov av korttidsboende i Håbo kommun Johan Utter Kommunstyrelsens kansli

2016/00132  2016‐02‐25
 Innehåller underlag för trycksaker som använts/används i 
kommunikation om avfallshantering, matavfall.  Anna‐Clara Söderlund  Kommunikationsenheten

2016/00131 2016‐02‐25  Löneöversyn 2017 Marisa Lindblom Personalavdelningen
2016/00130 2016‐02‐25  Motion: Försäljning av fastighet i Draget  Johan Utter Kommunstyrelsens kansli



2016/00129 2016‐02‐24  Grävningstillstånd Industriområdet Draget Michael Andersson Gatu‐ och parkenheten

2016/00128  2016‐02‐24
 Motion: Hjärtstartare till idrottsanläggningar och andra 
offentliga platser i Håbo kommun  Sara Widströmer  Kommunstyrelsens kansli

2016/00127 2016‐02‐24  Fastighetsreglering Bålsta 1:623, 1:614 och 1:176, C15679 Anne‐Marie Engman Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2016/00126 2016‐02‐23  Årsredovisning 2015 Vipul Vithlani Ekonomienheten
2016/00122 2016‐02‐23  Bidrag till deltagande på landsbygdsriksdagen Karin Gustafsson Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00120 2016‐02‐22  Ledningsrätt som berör Stämsvik 1:1 med fler, Enköpings  Oksana Korobka VA‐enheten
2016/00119 2016‐02‐22  Uppehåll i avfallshämtning Annica Noberg Avfallsenheten
2016/00118 2016‐02‐22  Grävtillstånd och TA‐plan, Stockholmsvägen 61 Michael Andersson Gatu‐ och parkenheten

2016/00117  2016‐02‐19

 Lantmäteriförrättning C12751, avstyckning från 
Skokloster 14:1 samt bildande av 
gemensamhetsanläggning för väg, vatten‐ spillvatten‐ och   Sara Veidemann  Plan‐ och utvecklingsavdelningen

2016/00116 2016‐02‐18  Aktivitetsbidragsansökan 2016, Träningshus1  Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00115 2016‐02‐19  Aktivitetsbidragsansökan 2016, Bålsta Simklubb Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00114 2016‐02‐19  Medborgarförslag: Utökning och förbättring av  Sara Widströmer Kommunstyrelsens kansli
2016/00109 2016‐02‐17  Lokal och driftsbidragsansökan 2016, Bålsta Tennisklubb Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00108 2016‐02‐17  Aktivitetsbidragsansökan 2016, Bålsta Tennisklubb Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00107 2016‐02‐17  Aktivitetsbidragsansökan 2016, Bålsta Bordtennisklubb Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00106 2016‐02‐17  Pensionärs‐ och handikappsbidragsansökan 2016, SPF  Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00105 2016‐02‐17  Lokal och driftsbidragsansökan 2016, Knarrbacken FC Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00104 2016‐02‐04  Kommunbidragsansökan 2016, Folkuniversitetet Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00103 2016‐02‐16  Försäljning, del av Väppeby 7:231 Isabell Lundberg Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2016/00102 2016‐02‐12  Kulturbidragsansökan 2016, Skokloster Slotts vänner Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00101 2016‐02‐12  Kommunbidragsansökan 2016, Sensus Studieförbund Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00100 2016‐02‐15  Kulturbidragsansökan 2016, Bålsta Folkdansgille Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00099 2016‐02‐16  Delat kärl, Sånglärkavägen Annica Noberg Avfallsenheten
2016/00097 2016‐02‐11  Exploateringsavtal Bålsta 1:35, 1:36, Lyckebo Sara Veidemann Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2016/00096 2016‐02‐11  Kommunbidragsansökan 2016, NBV Uppsala län Gotland Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen

2016/00095  2016‐02‐11
 Exploateringsbudget för Väppeby äng, Väppeby 6:1 
(BoKlok, Håbohus och Lindegårdsvägen.)  Anne‐Marie Engman  Plan‐ och utvecklingsavdelningen

2016/00094  2016‐02‐11
 Exploateringsavtal och exploateringsbudget för Mellanby,  
Mellanby 1:4, Frösunda 4:8 och del av Håbo Frösunda s:3   Isabell Lundberg  Plan‐ och utvecklingsavdelningen



2016/00092  2016‐02‐11
 Exploateringsavtal berörande del av Väppeby 6:1 och 
Väppeby 7:218, BoKlok  Anne‐Marie Engman  Plan‐ och utvecklingsavdelningen

2016/00091 2016‐02‐10  Fastighetsreglering, Väppeby 6:1, 6:21, 6:52 och 7:218,  Anne‐Marie Engman Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2016/00089 2016‐02‐10  Servitutsavtal mellan Frösunda 4:8 och Mellanby 1:1,  Anne‐Marie Engman Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2016/00088 2016‐02‐10  Lokal och driftsbidragsansökan 2016, Bålsta Folkdansgille Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00087 2016‐02‐10  Kulturbidragsansökan 2016, Föreningen Lilla Hagalunds  Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00086 2016‐02‐10  Kulturbidragsansökan 2016, Klosterlikören Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00085 2016‐02‐10  Investeringsbudget för Bista 5:23 och 5:28 Lena Hagman Fastighetsenheten
2016/00084 2016‐02‐10  Tilldelningsbeslut Frösundaviks förskola Lena Hagman Fastighetsenheten
2016/00083 2016‐02‐10  Projektering Dalängens äldreboende, Dalvägen 5 Lena Hagman Fastighetsenheten
2016/00081 2016‐02‐09  Aktivitetsbidragsansökan 2016, Bålsta FBC Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00080 2016‐02‐09  Kulturbidragsansökan 2016, Håbo Internationella  Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00079 2016‐02‐09  Pensionärs‐ och handikappsbidragsansökan 2016,  Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00077 2016‐02‐09  Justering av ägardirektiv för Håbo Marknads AB Johan Utter Kommunstyrelsens kansli
2016/00076 2016‐02‐08  Kommunbidragsansökan 2016, Studieförbundet Bilda Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00074 2016‐01‐01  Enskilda delegationsbeslut 2016  Stina Gabrielsson Kommunstyrelsens kansli
2016/00073 2016‐02‐04  Delat sopkärl, rätt att använda gemensam behållare för  Annica Noberg Avfallsenheten
2016/00072 2016‐02‐04  Delegationsbeslut Lån Vipul Vithlani Ekonomienheten
2016/00071 2016‐02‐04  Ersättning, planerade ändringar i elnätet, Bålsta 1:614,  Sara Veidemann Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2016/00070 2016‐02‐03  Fastighetsreglering Bålsta s:8, 2:69 och 2:61 med fler,  Anne‐Marie Engman Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2016/00068 2016‐02‐03  Grävtillstånd och TA‐plan, Päronvägen Michael Andersson Gatu‐ och parkenheten
2016/00067 2016‐02‐02  Uthyrning av mark och byggnad, Övergran 6:6 Anne‐Marie Engman Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2016/00066 2016‐02‐02  Nyanläggning av markkabel vid Kalmarsand, ATS  Michael Andersson Gatu‐ och parkenheten
2016/00058 2016‐01‐27  Grävtillstånd och TA‐plan Geijres väg Michael Andersson Gatu‐ och parkenheten
2016/00057 2016‐01‐28  Delegationsbeslut Fastighetsenheten 2016 Marie Quick Fastighetsenheten
2016/00056 2016‐01‐28  Köldmedier Fastighetsenheten 2016 Marie Quick Fastighetsenheten
2016/00055 2016‐01‐28  Aktivitetsbidragsansökan 2016, Aktiv Ungdom Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00054 2016‐01‐28  Inspektioner Fastighetsenheten 2016 Marie Quick Fastighetsenheten
2016/00053 2016‐01‐28  Kulturbidragsansökan 2016, Skokloster Slotts Vänner Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00052 2016‐01‐28  Aktivitetsbidragsansökan 2016, Bålsta Dojo Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00051 2016‐01‐26  Fastighetsreglering, Mellanby 1:1 och Frösunda 4:8 Anne‐Marie Engman Plan‐ och utvecklingsavdelningen

2016/00049  2016‐01‐25
 Kommunicering avseende kommunens ansökan (2011‐03‐
04) om lokala trafikföreskrifter i bostadsområdet Krägga  Michael Andersson  Gatu‐ och parkenheten



2016/00048 2016‐01‐25  Medborgarförslag: Hundrastgård i Skokloster Sara Widströmer Kommunstyrelsens kansli
2016/00042 2016‐01‐21  Trafikskada Stockholmsvägen Michael Andersson Gatu‐ och parkenheten
2016/00041 2016‐01‐21  Trafikskada Stenbjörns väg Michael Andersson Gatu‐ och parkenheten
2016/00040 2016‐01‐19  Aktivitetsbidragsansökan 2016, Bålsta IF Handboll Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00036 2016‐01‐18  Kommunstyrelsens samverkan 2016 Susanne Nyström Kommunstyrelsens kansli
2016/00034 2016‐01‐18  Planbesked för Brunnsta 3:44 Sarah Olsson Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2016/00033 2016‐01‐15  Exploateringsavtal för Mellanby 1:4, Frösundavik Viktor Brinkälv Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2016/00032 2016‐01‐15  Aktivitetsbidragsansökan 2016, FUBB Basket Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen

2016/00031  2016‐01‐15
 Samverkansöverenskommelse mellan Håbo kommun och 
polismyndigheten Charlotta Bjälkebring Carlsso  Kultur och livsmiljöavdelningen

2016/00030 2016‐01‐15  Tillåtelse att använda kommunens kommunvapen Karin Bärudde Kommunikationsenheten
2016/00025 2016‐01‐14  Ekonomiskt bidrag för ny utrustning till Gröna Dalens IP,  Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00024 2016‐01‐14  KomSam 2016 Ursula Edfast Personalavdelningen
2016/00023 2016‐01‐13  Ersättning för trafikskada, gatuenheten Michael Andersson Gatu‐ och parkenheten

2016/00022  2016‐01‐04
 Överklagan av beslut om detaljplan för Kvarter nr 3, 
Logistik Bålsta, KF § 94/2015  Paulina Cifuentes‐Vargas  Plan‐ och utvecklingsavdelningen

2016/00019 2016‐01‐12  Polisanmälningar 2016, tekniska avdelningen Helen Chambers Tekniska avdelningens stab
2016/00018 2016‐01‐12  Kundärenden 2016, VA‐enheten Emelie Johansson VA‐enheten
2016/00017 2016‐01‐12  Krisplan 2016, VA‐enheten Emelie Johansson VA‐enheten
2016/00016 2016‐01‐18  MTB, Mark‐ och trädgårdsbyggarna, månadsmöten 2016 Oksana Korobka VA‐enheten
2016/00015 2016‐01‐12  Ledningsrätter, VA‐enheten, 2016 Emelie Johansson VA‐enheten
2016/00014 2016‐01‐12  Detaljplaner och planprogram, remisser VA‐enheten,  Emelie Johansson VA‐enheten
2016/00013 2016‐01‐12  Nyanslutningar, VA‐avdelningen, 2016 Emelie Johansson VA‐enheten
2016/00012 2016‐01‐11  Pressmeddelanden 2016 Ida Ingemarsson Kommunikationsenheten
2016/00011 2016‐01‐11  Synpunkter 2016, övriga KS förvaltning  Stina Gabrielsson Kommunstyrelsens kansli
2016/00009 2016‐01‐11  Tidplan för Budget och målarbete för 2017 Pia Jexell Kommunstyrelsens förvaltning
2016/00008 2016‐01‐08  Pensionärs‐ och handikappsbidragsansökan 2016, SRF  Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00006 2016‐01‐11  Upphörande av reglemente för nattvandringsersättning Charlotta Bjälkebring Carlsso Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00005 2016‐01‐11  Åtgärdsplan: Demokratidag 2015 Charlotta Bjälkebring Carlsso Kultur och livsmiljöavdelningen
2016/00004 2016‐01‐07  Vigslar 2016 Kristoffer Ericson Kontaktcenter
2016/00001 2016‐01‐04  Synpunkter 2016 tekniska avdelningen  Susanne Nyström Kommunstyrelsens kansli
2015/00377 2015‐12‐28  VA‐analyser 2016, Skokloster avloppsreningsverk Malin Olsén VA‐enheten
2015/00376 2015‐12‐28  VA‐analyser 2016, Bålsta avloppsreningsverk Malin Olsén VA‐enheten



2015/00375 2015‐12‐28  VA‐analyser 2016, Skokloster vattenverk Malin Olsén VA‐enheten
2015/00374 2015‐12‐28  VA‐analyser 2016, Bålsta vattenverk Malin Olsén VA‐enheten
2015/00373 2015‐12‐23  Kommunbidragsansökan 2016, Folkrörelsearkivet i  Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2015/00372 2015‐12‐23  Kommunbidragsansökan 2016, Studiefrämjandet Pernilla Maxe Nordenmark Kultur och livsmiljöavdelningen
2015/00371 2015‐12‐21  Uppföljning av verkställighet hos kommunfullmäktiges  Sara Widströmer Kommunstyrelsens kansli

2015/00370  2015‐12‐18
 Mål M 11525‐15, överklagande samt begäran om 
inhibition gällande beslut i mål nr M 3337‐15   Anna‐Karin Bergvall  Plan‐ och utvecklingsavdelningen

2015/00366 2015‐12‐15  Grävtillstånd och TA‐plan Skörbyleden, Entreprenör  Michael Andersson Gatu‐ och parkenheten
2015/00365 2015‐12‐14  Ansökan kulturbidrag: Operaprojekt Vivaldi festival Karin Gustafsson Kultur och livsmiljöavdelningen
2015/00363 2015‐12‐11  Klädinsamling, Miljöteam Viktor Brinkälv Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2015/00361 2015‐11‐24  Överprövning enligt LOU, Mål 6174‐15 Gudrun Lind Upphandlingsenheten
2015/00360 2015‐12‐08  Bostadsmarknadsenkät 2016 Anna Atterlöf Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2015/00356 2015‐12‐02  Grävtillstånd och TA‐plan, Fabriksvägen Michael Andersson Gatu‐ och parkenheten
2015/00352 2015‐11‐30  Tryggare Uppsala län (TUL) 2016 Charlotta Bjälkebring Carlsso Kultur och livsmiljöavdelningen
2015/00351 2015‐11‐30  Ungdomsrådet 2016 Charlotta Bjälkebring Carlsso Kultur och livsmiljöavdelningen
2015/00350 2015‐11‐30  Trygghetsgruppen 2016 Charlotta Bjälkebring Carlsso Kultur och livsmiljöavdelningen
2015/00349 2015‐11‐30  Demokratidagen 2016 Charlotta Bjälkebring Carlsso Kultur och livsmiljöavdelningen
2015/00348 2015‐11‐30  Hälso‐ och trygghetsråd 2016 Charlotta Bjälkebring Carlsso Kultur och livsmiljöavdelningen
2015/00346 2015‐11‐27  Förvärv av fastigheterna Bista 5:28 och 5:23 i Håbo  Lena Hagman Fastighetsenheten
2015/00345 2015‐11‐26  KPR Åtgärdslista Sara Widströmer Kommunstyrelsens kansli

2015/00344  2015‐11‐24
 Remiss: Departementspromemorian Regionalt 
utvecklingsansvar i Uppsala, Västmanlands,   Jonas Eliasson  Kommunstyrelsens kansli

2015/00343 2015‐11‐26  Granskning av fakturor för VA‐investeringar Thomas Högberg VA‐enheten
2015/00342 2015‐11‐26  Grävtillstånd och TA‐plan, Sköldvägen Michael Andersson Gatu‐ och parkenheten
2015/00341 2015‐11‐24  Pressmeddelanden 2015 Karin Bärudde Kommunikationsenheten
2015/00340 2015‐10‐21  Medborgarförslag: 4H‐gård när Stall Skörby läggs ner Sara Widströmer Kommunstyrelsens kansli
2015/00339 2015‐10‐06  Medborgarförslag: Bullerplank vid kraftleden   Sara Widströmer Kommunstyrelsens kansli
2015/00338 2015‐06‐03  Medborgarförslag: Utvidgad alkohol‐ och drogpolicy  Sara Widströmer Kommunstyrelsens kansli
2015/00336 2015‐06‐01  Medborgarförslag: Skylt/informationstavla vid  Sara Widströmer Kommunstyrelsens kansli
2015/00335 2015‐02‐25  Medborgarförslag: Djurskyddskrav i den offentliga  Sara Widströmer Kommunstyrelsens kansli
2015/00334 2015‐02‐06  Medborgarförslag: Utbyggnad av Gransäterskolans  Sara Widströmer Kommunstyrelsens kansli
2015/00333 2014‐12‐09  Medborgarförslag: Laddstolpar för elbilar till allmänheten  Sara Widströmer Kommunstyrelsens kansli
2015/00332 2014‐07‐01  Medborgarförslag: Gång/cykelväg efter Råbyleden  Sara Widströmer Kommunstyrelsens kansli



2015/00331 2015‐11‐18  Detaljplan för Bålsta 3:374, ändring  Paulina Cifuentes‐Vargas Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2015/00328 2015‐09‐15  Landsbygdsriksdag 2018  Sara Widströmer Kommunstyrelsens kansli
2015/00327 2015‐11‐16  Motion: Energieffektivisering mellan ishall och simhall Lena Hagman Fastighetsenheten
2015/00325 2015‐10‐23  Tjänsteskrivelse avfallstaxa Maria Åhrström Avfallsenheten
2015/00323 2015‐11‐12  Medborgarförslag: Nytt permanent motionsspår på Åsen Sara Widströmer Kommunstyrelsens kansli
2015/00321 2015‐11‐11  Detaljplan för Skogsbrynets förskola, Eneby 1:55 och 1:61 Anton Karlsson Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2015/00319 2015‐11‐10  Motion: Avskaffa avgiften för trygghetslarm  Johan Utter Kommunstyrelsens kansli
2015/00318 2015‐11‐10  Motion: Förbjud tung trafik på Kraftleden  Lars Åhlander Gatu‐ och parkenheten
2015/00317 2015‐11‐10  Motion: Förskola i Krägga Johan Utter Kommunstyrelsens kansli
2015/00316 2015‐11‐10  Motion: Mobil‐ & surfplatteförbud i grundskolan  Johan Utter Kommunstyrelsens kansli
2015/00315 2015‐11‐10  Motion: Införande av 30‐sträcka längs Åsleden  Lars Åhlander Gatu‐ och parkenheten
2015/00314 2015‐11‐10  Grävningstillstånd Skokloster, IP Only Michael Andersson Gatu‐ och parkenheten
2015/00304 2015‐11‐02  Styrgrupp Bålsta centrum  Isabell Lundberg Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2015/00300 2015‐10‐30  Markupplåtelseavtal, ombyggnad av elnät, Yttergran 2:11 Anne‐Marie Engman Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2015/00298 2015‐10‐26  Uppdrag till tekniska avdelningen, information Lars‐Inge Larsson Tekniska avdelningens stab
2015/00297 2015‐10‐28  Vuxenvandring 2016 Charlotta Bjälkebring Carlsso Kultur och livsmiljöavdelningen
2015/00296 2015‐10‐27  Grävtillstånd, Helgövägen 1, grävning för optifiber Michael Andersson Gatu‐ och parkenheten
2015/00293 2015‐09‐10  Utredning om alternativ finansiering av kommunens  Vipul Vithlani Kommunstyrelsens förvaltning
2015/00290 2015‐10‐26  Energi‐ och klimatrådgivning 2016 Anna Atterlöf Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2015/00289 2015‐10‐26  Detaljplan 414 Kalmarsand, Håbo Allmänning 1:5 med fler Domagoj Lovas Kommunstyrelsens kansli
2015/00288 2015‐10‐26  Detaljplan 430, Gamla Bålsta Domagoj Lovas Kommunstyrelsens kansli
2015/00286 2015‐06‐16  Markanvisning för Bovieran Sara Veidemann Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2015/00283 2015‐10‐23  Markförsäljning till Benders av kvarter 4 inom Logistik  Isabell Lundberg Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2015/00280 2015‐10‐23  Elsäkerhetsverkets tillsyn av belysningsanläggningar,  Michael Andersson Gatu‐ och parkenheten
2015/00279 2015‐10‐22  Detaljplan för Torresta 2:9 Paulina Cifuentes‐Vargas Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2015/00277 2015‐10‐21  Försäljning, del av Väppeby 6:1 Anne‐Marie Engman Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2015/00274 2015‐10‐19  Enskilda väghållare år 2015 Sophie Hellmin Gatu‐ och parkenheten
2015/00273 2015‐10‐19  Beslut om antagande av översiktsplan Fredrik Holmgren Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2015/00272 2015‐10‐19  Beslut om att ställa ut översiktsplanen Fredrik Holmgren Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2015/00271 2015‐10‐21  Samråd för översiktsplanen Fredrik Holmgren Plan‐ och utvecklingsavdelningen

2015/00269  2015‐10‐19
 Gratis bussresor inom Bålsta för pensionärer, 
kollektivtrafikförvaltningen UL  Fredrik Holmgren  Plan‐ och utvecklingsavdelningen

2015/00268 2015‐10‐20  Inhyrning av lokal på Västerskog för idrottsverksamhet Karin Gustafsson Fastighetsenheten



2015/00265 2015‐10‐19  Grävtillstånd, schaktning för bredband, IP‐Only  Michael Andersson Gatu‐ och parkenheten
2015/00264 2015‐10‐19  Grävtillstånd, schaktning grusväg och grönyta,  Michael Andersson Gatu‐ och parkenheten
2015/00261 2015‐10‐01  Försäljning Frösunda 4:10 Viktor Brinkälv Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2015/00260 2015‐09‐30  Kultur‐ och livsmiljöprogrammet Karin Sedrakyan Kultur och livsmiljöavdelningen
2015/00259 2015‐09‐29  Avtal för bilplatser 2015 Sophie Hellmin Gatu‐ och parkenheten
2015/00258 2015‐09‐29  Vattenansamling Skörby förskola Sophie Hellmin Gatu‐ och parkenheten
2015/00257 2015‐09‐29  Utvärdering och revidering av arvodesregler för Håbo  Johan Utter Kommunstyrelsens kansli
2015/00252 2015‐09‐28  Detaljplan för Bålsta 3:354 med fler, Dalvägen Anton Karlsson Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2015/00250 2015‐09‐25  Utredning av ytterligare ishall/utomhusrink Lars‐Inge Larsson Fastighetsenheten
2015/00248 2015‐09‐25  Ersättningsplan för Björkvallen Lars‐Inge Larsson Tekniska avdelningens stab
2015/00240 2015‐09‐24  Ledningsrätter Övergran C08353 Oksana Korobka VA‐enheten
2015/00239 2015‐09‐23  Etablering av busshållplats i Centrum för "Mjuka linjen" Michael Andersson Gatu‐ och parkenheten
2015/00237 2015‐09‐23  Ledningsrätt Frösunda 9:1 Oksana Korobka VA‐enheten
2015/00235 2015‐09‐22  Motion om placering av solceller på kommunens  Lena Hagman Fastighetsenheten
2015/00234 2015‐09‐22  Utökat borgensåtagande för Räddningtjänsten Enköping‐ Jonas Eliasson Kommunstyrelsens kansli

2015/00230  2015‐09‐14
 Markavtal för fiberoptiskt nät till enskilda fastigheter i 
Håbo kommun, IP‐Only  Anne‐Marie Engman  Kommunstyrelsens kansli

2015/00229  2015‐09‐04
 Medborgarförslag angående belysning längs gång‐
/cykelväg mellan norra och södra Eneby  Lars Åhlander  Gatu‐ och parkenheten

2015/00228 2015‐09‐04  Detaljplan för Bålsta 1:124 m.fl., Gästis Paulina Cifuentes‐Vargas Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2015/00223 2015‐08‐28  Ledningsrätt C12380 Kivinge 4:3, 4:14 och 4:16 Oksana Korobka VA‐enheten
2015/00221 2015‐08‐27  Översyn av kommunens bolag Vipul Vithlani Kommunstyrelsens kansli
2015/00218 2015‐08‐24  Bygghandlingar VA‐ledning Skokloster slott Oksana Korobka VA‐enheten
2015/00216 2015‐08‐18  Detaljplaneändring till bostadsbebyggelse, Bista 16:1 Paulina Cifuentes‐Vargas Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2015/00214 2015‐08‐13  Överklagande av beslut om uppehåll i avfallshämtning,  Annica Noberg Avfallsenheten
2015/00213 2015‐08‐13  Grävtillstånd på parkmark Glastomten Michael Andersson Gatu‐ och parkenheten
2015/00204 2015‐07‐28  Säkra ridvägar i kommunern Ulla Lindroth Andersson Gatu‐ och parkenheten
2015/00202 2015‐07‐20  Detaljplan för Bålsta 1:614, Åsleden 20, äldreboende Domagoj Lovas Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2015/00200 2015‐07‐14  Överklagande av beslut om uppehåll i avfallshämtning,  Annica Noberg Avfallsenheten
2015/00199 2015‐07‐14  Markanvisningar etapp 2, Bålsta Centrum Isabell Lundberg Plan‐ och utvecklingsavdelningen

2015/00198  2015‐07‐14
 Överklagan för debitering av grundavgift för avfall, ärende 
MTN 2014/47, hidnr 2014.1203  Annica Noberg  Avfallsenheten

2015/00195 2015‐07‐02  Detalljplan för del av Katrinedal 3:70 Sarah Olsson Plan‐ och utvecklingsavdelningen



2015/00194  2015‐07‐02
 Framställan från Håbo Marknads AB om försäljning av 
delar av fastigheten Skörby 5:1 ‐ Skörbystallet  Jonas Eliasson  Kommunstyrelsens kansli

2015/00193 2015‐07‐02  Exploateringsbudget för Dragets verksamhetsområde Anne‐Marie Engman Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2015/00190 2015‐06‐24  Planerad utökning av Cementas hamnverksamhet Marie Pettersson Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2015/00189 2015‐06‐23  Omvandlingsområde Katrinedal Oksana Korobka VA‐enheten

2015/00183  2015‐06‐15
 Detaljplan för kvarter nr 3, Logistik Bålsta, del av Skörby 
5:1, ny process efter dom  Paulina Cifuentes‐Vargas  Plan‐ och utvecklingsavdelningen

2015/00182 2015‐06‐12  Markanvisning för äldreboende i Bålsta, Söderman &  Anna‐Karin Bergvall Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2015/00181 2015‐06‐11  ID. 2016.65494 Ledningsrätt Ekilla kvarn 1:1 Oksana Korobka VA‐enheten

2015/00180  2015‐06‐10

 Mål nr 381‐15 E, laglighetsprövning enligt kommunallagen 
angående advokat som givits rätt att utföra och bevaka 
kommunens talan mot Switch Nordic Green.  Jonas Eliasson  Kommunstyrelsens kansli

2015/00176 2015‐05‐28  Ansökan om extra föreningsbidrag för nya liftar i  Karin Gustafsson Kultur och livsmiljöavdelningen
2015/00174 2015‐05‐27  Bidrag till fastighetsunderhåll av Bålsta Tennisklubb Karin Gustafsson Kultur och livsmiljöavdelningen
2015/00173 2015‐05‐25  Fråga om Håbos kultur och turism Hannah Rydstedt Kultur och livsmiljöavdelningen

2015/00172  2015‐05‐21
 Hamnanläggning i Toresta, tillstånd till vattenverksamhet 
samt miljöfarlig verksamhet på Toresta 4:1 och Spånga   Marie Pettersson  Plan‐ och utvecklingsavdelningen

2015/00171 2015‐05‐18  Matavtal ‐ International Swedish School, Raoul  Camilla Grandin Kostenheten
2015/00169 2015‐05‐13  Detaljplan för Bålsta Centrum, etapp 6, Eneby 1:42 med  Paulina Cifuentes‐Vargas Plan‐ och utvecklingsavdelningen

2015/00168  2015‐05‐12
 Medborgarförslag angående cykelväg/gångväg mellan 
Bålsta och Hjälstaviken  Lars Åhlander  Gatu‐ och parkenheten

2015/00162 2015‐04‐28  Budget 2016 Vipul Vithlani Kommunstyrelsens kansli
2015/00158 2015‐04‐24  Bidrag till enskilda vägar Linnéa Brinkälv Kommunstyrelsens kansli
2015/00156 2015‐04‐23  Mål för kommunstyrelsen 2016 Pia Jexell Kommunstyrelsens kansli
2015/00154 2015‐04‐21  Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling, LOU.  Jonas Eliasson Kommunstyrelsens kansli
2015/00148 2015‐04‐17  Löneöversyn 2016 Marisa Lindblom Personalavdelningen
2015/00144 2015‐04‐15  Markupplåtelseavtal, ombyggnad av elnät, Frösunda s:1 Anne‐Marie Engman Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2015/00142 2015‐04‐14  Ledningsrätt Brunnsta och Ekilla C1491 Oksana Korobka VA‐enheten

2015/00141  2015‐04‐13
 Ärende till kommunstyrelsen samt landstingets Hälso‐och 
sjukvårdsstyrelse angående SUF‐kunskapscentrum  Jonas Eliasson  Kommunstyrelsens kansli

2015/00140 2015‐04‐13  Förslag till nya föreskrifter för Uppsala län, Trafikverket Lars Åhlander Gatu‐ och parkenheten
2015/00139 2015‐04‐10  Överklagan LOU, UH‐14‐4278 Gudrun Lind Upphandlingsenheten
2015/00138 2015‐04‐07  Arrende för master 2014‐2015 Anne‐Marie Engman Plan‐ och utvecklingsavdelningen



2015/00137 2015‐04‐01  Medlemsdialog med företrädare för Regionförbundet  Hans Nordstedt Kommunstyrelsens kansli
2015/00135 2015‐03‐27  Överenskommelse om ersättlning elkostnader, Skokloster  Oksana Korobka VA‐enheten
2015/00133 2015‐03‐27  Efterbesiktning VA Tallbacka & Nibbelbacka Oksana Korobka VA‐enheten
2015/00127 2015‐03‐18  Sommarjobb 2015 Karin Sedrakyan Kultur och livsmiljöavdelningen
2015/00125 2015‐03‐18  Markanvisningar 2015 Märit Olofsson Nääs Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2015/00119 2015‐03‐10  Nytt exploateringsavtal för Viby äng Etapp E, detaljplan  Anne‐Marie Engman Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2015/00116 2015‐03‐09  Parkerade bilar på Parkvägen Jan Lundberg Gatu‐ och parkenheten
2015/00110 2015‐03‐09  Båtklubbarnas krav på toalettömning Anne‐Marie Engman Plan‐ och utvecklingsavdelningen

2015/00109  2015‐03‐06
 Skolgenomlysning samt Kostnadsjämförelse ‐ 
äldreomsorg ‐ Håbo kommun ‐ Knivsta kommun  Carin Homann  Kommunstyrelsens kansli

2015/00108  2015‐03‐05
 Uppsägning för villkorsändring, Bista 3:1, Bålsta, Håbo 
Kommun ( Bålsta Motorcykelklubb)  Karin Gustafsson  Kultur och livsmiljöavdelningen

2015/00107  2015‐03‐05
 Uppsägning för villkorsändring, Gamla Stationen,  
Stockholmsvägen 5b ( Stationen scen och konst)  Karin Gustafsson  Kultur och livsmiljöavdelningen

2015/00105 2015‐03‐05  Biblioteksplan 2016‐2019 Marie Holmqvist Kultur och livsmiljöavdelningen
2015/00104 2015‐03‐05  Uppsägning av hyresavtal i fastigheten Bista 3:12, Bålsta  Karin Gustafsson Kultur och livsmiljöavdelningen
2015/00103 2015‐03‐03  Omvandlingsområde Biskops‐Arnö Oksana Korobka VA‐enheten
2015/00102 2015‐03‐03  Planbesked för detaljplan, Kumla 4:2 Cristin Ulvsbäck Lindh Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2015/00099 2015‐03‐02  Detaljplan, Skokloster Camping, Skokloster 2:9 Anton Karlsson Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2015/00097 2015‐03‐02  Revidering dagvattenpolicy 2015 Thomas Högberg VA‐enheten
2015/00090 2015‐02‐23  Värdering med anledning av förändringar i elnätet,  Sara Johansson Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2015/00089 2015‐02‐23  Revisionsrapport, granskning av kommunens  Anna Darpe Avfallsenheten
2015/00088 2015‐02‐19  Uppsägning av lokal ‐ Röda Korset, gamla stationen,  Karin Gustafsson Kultur och livsmiljöavdelningen
2015/00087 2015‐02‐19  Information till tekniska utskottet Susanne Nyström Kommunstyrelsens kansli
2015/00080 2015‐02‐11  Ledningsrätt Båtsbacksvägen Råby 1:3 Oksana Korobka VA‐enheten
2015/00071 2015‐02‐05  Lantmäteriförrättningar 2015 Anne‐Marie Engman Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2015/00070 2015‐02‐05  Detaljplan för Låddersta 6:4 och 6:11 Cristin Ulvsbäck Lindh Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2015/00065 2015‐02‐03  Avtal om VA‐anslutning utanför verksamhetsområdet  Oksana Korobka VA‐enheten
2015/00064 2015‐02‐02  Mål för kommunfullmäktige perioden 2016‐2018 Pia Jexell Kommunstyrelsens kansli
2015/00060 2015‐01‐30  Ersättningsanspråk skadad bil, gatuenheten Ulla Lindroth Andersson Gatu‐ och parkenheten
2015/00059 2015‐01‐29  Modernisering av detaljplan Y2, Bålsta stationssamhälle Domagoj Lovas Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2015/00058 2015‐01‐29  Tillägg till detaljplan K8 Torresta 1:4 m.fl. Domagoj Lovas Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2015/00055 2015‐01‐29  Tillägg till detaljplan K11 Råby 4:24,4:26 för Råby 4:123  Domagoj Lovas Plan‐ och utvecklingsavdelningen



2015/00051 2015‐01‐26  Ersättning för påkörd lyktstolpe, skadestånd Michael Andersson Gatu‐ och parkenheten
2015/00046 2015‐01‐16  Grafisk profil Ida Ingemarsson Kommunikationsenheten
2015/00045 2015‐01‐16  KomSam 2015 Ursula Edfast Personalavdelningen
2015/00043 2015‐01‐13  Ledningsrätt Kivinge C07631 Oksana Korobka VA‐enheten
2015/00042 2015‐01‐13  Beslut om tidplan för mål‐ och budgetarbetet inför år  Pia Jexell Kommunstyrelsens kansli

2015/00041  2015‐01‐12
 Samråd med företrädare för kollektivtrafikmyndigheten, 
Landstinget Uppsala län, perioden 2015‐2018  Marie Pettersson  Plan‐ och utvecklingsavdelningen

2015/00035 2015‐01‐08  Åtgärdsplan för ledningsnät Bålsta Oksana Korobka VA‐enheten
2015/00030 2015‐01‐07  Kulturbidrag 2015 Karin Gustafsson Kultur och livsmiljöavdelningen
2015/00023 2015‐01‐07  Kvartals & Miljörapporter, Tillsynsmyndigheter VA‐ Oksana Korobka VA‐enheten
2015/00020 2015‐01‐05  Näringslivsstrategi för Håbo kommun Vipul Vithlani Kommunstyrelsens förvaltning
2015/00014 2015‐01‐02  Omvandlingsområde Frösundavik, VA‐enheten Oksana Korobka VA‐enheten
2015/00010 2015‐01‐02  Ragn Sells 2015 Maria Åhrström Avfallsenheten
2014/00187 2014‐12‐30  VA för Björnbro, Logistik Bålsta Oksana Korobka VA‐enheten
2014/00183 2014‐12‐22  Revidering av planen "Ökad tillgänglighet i Bålsta  Ulla Lindroth Andersson Gatu‐ och parkenheten
2014/00182 2014‐12‐18  Blockhyresavtal med Håbohus, Fastighetsenheten Lena Hagman Fastighetsenheten
2014/00181 2014‐12‐18  Modernisering av detaljplan K48, Broby 2:1 med fler  Domagoj Lovas Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2014/00180 2014‐12‐18  Ekonomiska åtgärder ‐ Segerstavägen Ulla Lindroth Andersson Gatu‐ och parkenheten
2014/00178 2014‐12‐18  Detaljplan för Broby 2:125 (K48) ‐ 2 Domagoj Lovas Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2014/00170 2014‐12‐05  Restaurering av litet gårdsrökeri på Granåsen Karin Gustafsson Kultur och livsmiljöavdelningen
2014/00157 2014‐11‐03  Utredning hot och våld Verkstan Hans‐Martin Hansen Kultur och livsmiljöavdelningen

2014/00156  2014‐10‐31
 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF‐KL)  Marisa Lindblom  Personalavdelningen

2014/00154  2014‐10‐29
 Revisionsrapport ‐ Granskning av materiella 
anläggningstillgångar och anläggningsregistret  Vipul Vithlani  Kommunstyrelsens kansli

2014/00153 2014‐10‐29  Revisionsrapport ‐ Långsiktig ekonomisk planering Vipul Vithlani Kommunstyrelsens kansli
2014/00151 2014‐10‐27  Exploatering Svarta lutans väg Viktor Brinkälv Plan‐ och utvecklingsavdelningen

2014/00147  2014‐10‐23
 Överenskommelse att tillsammans med Upplands‐Bro 
kommun utreda förutsättningar för 15 minuters trafik   Fredrik Holmgren  Plan‐ och utvecklingsavdelningen

2014/00133 2014‐10‐01  Skörbyskogens samfällighetsförening, Skörby ga:9 Anne‐Marie Engman Plan‐ och utvecklingsavdelningen

2014/00131  2014‐10‐01
 Rölunda 1:13, täckning av kundförlust gällande 
byggsanktionsavgift för olovlig åtgärd på fastigheten  Jonas Eliasson  Kommunstyrelsens kansli

2014/00130 2014‐09‐25  Mål nr FT 4337‐14, Uppsala Tingsrätt angående fordran Vipul Vithlani Kommunstyrelsens kansli



2014/00126 2014‐09‐19  Skokloster Slott, anslutning till kommunalt VA,  Anne‐Marie Engman Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2014/00125 2014‐09‐10  Planändring Viby Äng Etapp E, norra delen, DPL371 Cristin Ulvsbäck Lindh Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2014/00121 2014‐08‐11  Motion om att "Cykla i Håbo ‐ hela Håbo cyklar" Sara Widströmer Kommunstyrelsens kansli

2014/00111  2014‐07‐04
 Fordran gällande kostnader avseende elförbrukning på 
kommunens anläggning Kommunhuset, 2013  Helena Andersson  Kommunstyrelsens kansli

2014/00110  2014‐06‐30
 Avtal om markköp inom området för Detaljplan 1, 
Resecentrum och stationsområdet, Bålsta centrum  Anne‐Marie Engman  Plan‐ och utvecklingsavdelningen

2014/00109 2014‐06‐27  VA‐verksamhetsområde för fastigheter på  Hans Nordstedt Kommunstyrelsens kansli
2014/00104 2014‐06‐13  Exploatering Logistik Bålsta Isabell Lundberg Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2014/00083 2014‐04‐28  Motion gällande Dyarneområdet, motionär Carina Lund  Johan Utter Kommunstyrelsens kansli
2014/00077 2014‐04‐17  Detaljplan 208T, Bålsta 3:388, Norra Västerskogs  Domagoj Lovas Plan‐ och utvecklingsavdelningen

2014/00073  2014‐04‐11
 Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS), tematiskt 
tillägg till översiktsplan  Marie Pettersson  Plan‐ och utvecklingsavdelningen

2014/00068  2014‐04‐08
 Inrättande av två naturreservat på kommunägd mark 
inom Bålsta tätort, uppdrag utredning av Lillsjön och   Anna‐Karin Bergvall  Plan‐ och utvecklingsavdelningen

2014/00060  2014‐03‐18
 Medborgarförslag: Förbättra möjligheten för kommunens 
barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning att   Sara Widströmer  Kommunstyrelsens kansli

2014/00055  2014‐03‐06
 Försäljning av fastigheterna i BRF Väppeby, BRF Väppeby 
2 och äldreboende Solängen samt LSS‐boende Sjövägen  Vipul Vithlani  Kommunstyrelsens kansli

2014/00041 2014‐02‐13  Projekt "Mälaren, en sjö för miljoner", Mälarens  Marie Pettersson Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2014/00040 2014‐02‐12  Uthållig kommun Anna Atterlöf Plan‐ och utvecklingsavdelningen

2014/00037  2014‐02‐10
 Förslag till nytt avatal om mottagande av 
ensamkommande flyktingbarn, blandade platser  Hans Nordstedt  Kommunstyrelsens kansli

2014/00036 2014‐02‐07  Detaljplan 428, Bålsta 1:35 och 1:36 Lyckebo Domagoj Lovas Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2014/00032 2014‐02‐03  Detaljplan för Bålsta 1:179 med fler (Y2) Domagoj Lovas Plan‐ och utvecklingsavdelningen

2014/00009  2014‐01‐10
 Ärenden som överförs från Miljö‐ och tekniknämnden till 
Kommunstyrelsen  Maria Ekberg  Plan‐ och utvecklingsavdelningen

2014/00005  2014‐01‐09
 Förslag till vissa ordningar i samband med 2014 års båda 
val dels till EU‐parlamentet och dels kommun, landsting   Hans Nordstedt  Kommunstyrelsens kansli

2013/00150 2013‐12‐13  Detaljplan 427, Frösunda 3:1, Viby förskola och skola Domagoj Lovas Kommunstyrelsens kansli
2013/00143 2013‐12‐04  Företagspolicy för Håbo kommun Per Kjellander Kommunstyrelsens kansli
2013/00142 2013‐11‐27  Tillägg till tätortstrafiken inom Bålsta tätort Maria Ekberg Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2013/00129 2013‐10‐29  Framtida nyttjande av Granvallens fotbollsplan samt  Sara Johansson Plan‐ och utvecklingsavdelningen



2013/00126 2013‐10‐28  Detaljplan för del av Väppeby 6:1 Paulina Cifuentes‐Vargas Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2013/00125 2013‐10‐28  Exploateringsavtal Glastomten, Bålsta 1:614 och 1:16 mfl. Sara Johansson Kommunstyrelsens kansli
2013/00124 2013‐10‐28  Exploateringsavtal Lindegård, Väppeby 6:1 och 6:21 mfl. Sara Johansson Kommunstyrelsens kansli
2013/00123 2013‐10‐21  Försäljning av fastigheten Håbo Bålsta 16:22, Bålsta tätort Sara Johansson
2013/00122 2013‐10‐21  Köp av stationshus, Väppeby 7:7 Anne‐Marie Engman Kommunstyrelsens kansli
2013/00121 2013‐10‐11  Om åtgärder efter väg 263 Hans Nordstedt Kommunstyrelsens kansli
2013/00114 2013‐09‐23  Upphävning av plan avseende fastighet Håbo Bålsta 1:214 Domagoj Lovas Kommunstyrelsens kansli
2013/00111 2013‐09‐17  Detaljplan för Bålsta 2:69 m.fl., Björkvallen  Paulina Cifuentes‐Vargas Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2013/00110 2013‐09‐17  Detaljplan för Broby 2:125 (K48), ändring Domagoj Lovas Plan‐ och utvecklingsavdelningen

2013/00109  2013‐09‐17
 Detaljplan för del av fastigheterna Väppeby 6:1 och 
Väppeby 7:218, Väppeby äng   Paulina Cifuentes‐Vargas  Plan‐ och utvecklingsavdelningen

2013/00108 2013‐09‐16  Bidrag till nytt uppvärmningssytem, Övergrans  Karin Gustafsson Kommunstyrelsens kansli

2013/00087  2013‐08‐05
 Förslag till kommunal borgen för bostadsrättsföreningen 
Väppeby 2, org nr 769611‐3799  Hans Nordstedt  Kommunstyrelsens kansli

2013/00076  2013‐05‐20

 Fastighetsreglering berörande Eneby 1:61, 1:370, 1:371, 
1:372, 1:373, 1:374, 1:375, 1:376, 1:390, 1:391, 1:392, 
1:439 och 1:442 samt avstyckning från Eneby 1:61  Sara Johansson  Plan‐ och utvecklingsavdelningen

2013/00064  2013‐04‐25
 Ramavtal Håbo kommun och Skanska BoKlok avseende 
del av Väppeby 6:1 och del av Bålsta 2:69, Björkvallen  Anne‐Marie Engman  Plan‐ och utvecklingsavdelningen

2013/00063  2013‐04‐25
 Förslag om förvärv av Håbo Bista 3:18 och del av Väppeby 
7:52 inom Dragets Industriområde  Anne‐Marie Engman  Planeringsavdelningen

2013/00059 2013‐04‐24  Detaljplan för kvarter nr 4 Logistik Bålsta Domagoj Lovas Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2013/00056 2013‐04‐16  Markförsäljning inom området Björnbro/Logistik Bålsta,  Isabell Lundberg Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2013/00052 2013‐04‐08  Medborgarförslag: Skatepark i Skokloster Sara Widströmer Kommunstyrelsens kansli
2013/00040 2013‐03‐11  Utvärdering av kommunens resepolicy Hans Nordstedt Kommunstyrelsens kansli
2013/00038 2013‐03‐11  Detaljplan 426, Bista 4:10 och 4:5 Domagoj Lovas Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2013/00034 2013‐03‐01  Detaljplan 420, Bålsta 50:2 med fler ‐ Ändring Domagoj Lovas Plan‐ och utvecklingsavdelningen

2013/00016  2013‐02‐07
 Markförvärv genom byte, Bålsta Logistik mellan Arne 
Jansson och Håbo kommun, Lundby 2:1, 1:3  Susanne Nyström  Kommunstyrelsens kansli

2013/00007 2013‐01‐23  Detaljplan 374, Bålsta 1:112, Täppans förskola Domagoj Lovas Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2012/00105 2012‐12‐18  BÅLSTA CENTRUM etapp 1 Svante Guterstam Planeringsavdelningen
2012/00104 2012‐12‐18  Detaljplan BÅLSTA CENTRUM etapp 2 Paulina Cifuentes‐Vargas Plan‐ och utvecklingsavdelningen



2012/00100  2012‐12‐17
 Krägga 1:11 anläggningsförrättning, bildande av 
gemensamhetsanläggning för väg  Susanne Nyström  Kommunstyrelsens kansli

2012/00074 2012‐07‐06  Förslag om dagvattenpolicy för Håbo kommun Angela Arokianathan VA‐enheten
2012/00071 2012‐06‐28  Detaljplan 423 Dyarne 5:98 med fler  Domagoj Lovas Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2012/00069 2012‐06‐11  Upptagande av Broby 2:5 och 2:6 i verksamhetsområde  Susanne Nyström Kommunstyrelsens kansli
2012/00066 2012‐05‐31  Ändring av detaljplan för Krägga 1:217, del av 1:211,  Paulina Cifuentes‐Vargas Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2012/00018 2012‐02‐09  Delegationen för hållbara städer Anna Nilsson Planeringsavdelningen
2012/00011 2012‐01‐26  Ändring av detaljplan för Väppeby 7:218, Äldreboende  Sara Lindh Planeringsavdelningen
2012/00008 2012‐01‐24  Bildandet av GA (gemensamhetsanläggning) Väppeby  Anne‐Marie Engman Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2011/00134 2011‐07‐08  Detaljplan för Bålsta 1:614, Ullevivägen, förskola Anton Karlsson Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2011/00131 2011‐07‐08  Detaljplan för del av Kumla 2:15 Anton Karlsson Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2011/00128 2011‐07‐08  Detaljplaneprogram för Håbo Allmänning 1:4, Dragelund Paulina Cifuentes‐Vargas Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2011/00116 2011‐07‐08  Detaljplan för Väppeby 7:12, Stockholmsvägen 115 Anton Karlsson Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2011/00113 2011‐07‐08  Detaljplan för Bålsta 1:595, 1:596 och 1:597,  Paulina Cifuentes‐Vargas Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2011/00112 2011‐07‐08  Detaljplan för Väppeby 7:18, Stockholmsvägen 27 Anne‐Marie Engman Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2011/00109 2011‐07‐08  Arrende av mark, Eneby 1:61 ‐ minigolfbanan Anne‐Marie Engman Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2011/00107 2011‐07‐07  Detaljplan 417, Bålsta Centrum‐Etapp 1, Resecentrum Domagoj Lovas Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2011/00106 2011‐07‐07  Detaljplan för Viby äng etapp I + K Paulina Cifuentes‐Vargas Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2011/00103 2011‐07‐07  Detaljplaneprogram för båtplats vid Frösundaviken Lina Wallenius Planeringsavdelningen
2011/00099 2011‐07‐07  Detaljplan för Väppeby 7:52 Anton Karlsson Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2011/00097 2011‐07‐07  Detaljplan för del av Ekilla 1:1 Sarah Olsson Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2011/00095 2011‐07‐07  Detaljplan för Skokloster udde 1 Lina Wallenius Planeringsavdelningen
2011/00092 2011‐07‐07  Detaljplan för Kalmarsand Lina Wallenius Plan‐ och utvecklingsavdelningen
2011/00090 2011‐07‐07  Detaljplaneprogram för Gröna Dalen Paulina Cifuentes‐Vargas Plan‐ och utvecklingsavdelningen

2010/00079  2010‐09‐29
 Detaljplaneuppdrag för Torresta 2:9, Viby 1:3 och Viby 
3:1, Torresta/Talltorp  Paulina Cifuentes‐Vargas  Plan‐ och utvecklingsavdelningen

2009/00083 2009‐07‐27  Medborgarförslag ‐ om förbättringar vid Aronsborgs  Sara Widströmer Kommunstyrelsens kansli
2008/00071 2008‐09‐18  Detaljplan för Råby 3:13 ‐ programuppdrag Anton Karlsson Plan‐ och utvecklingsavdelningen

Totalt antal öppna ärenden: 482 (2016‐04‐25)
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Vård- och omsorgsnämnden  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

VON § 39 Dnr 2016/00034  

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fast-
ställa den högsta avgiften för hemtjänst, dagverksamhet, hälso- och sjukvård 
och särskilt boende enligt hyreslagen per månad till en tolftedel av 0,5392 
gånger prisbasbeloppet. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fast-
ställa den högsta avgiften för bostad i särskilt boende som inte omfattas av hy-
reslagen till en tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet.  

Sammanfattning  
Genom en lagändring i socialtjänstlagen ges möjlighet för kommunerna att höja 
den högsta avgiften inom äldreomsorgen från och med den 1 juli 2016. För en 
brukare boende på särskilt boende eller med hemtjänst om 20 timmar eller mer 
och med ett tillräckligt betalningsutrymme, innebär det en avgiftsökning för år 
2016 med 218 kronor per månad. Kommunfullmäktige föreslås fatta ett beslut om 
att höja högsta avgiften till den nivå som är satt av lagstiftarna.  

Innan kommunen tar ut avgift måste den enskilde tillförsäkras tillräckliga medel 
av sin inkomst för normala levnadskostnader. Detta benämns den enskildes förbe-
hållsbelopp. När kommunen fastställer den enskildes förbehållsbelopp ska hänsyn 
tas till skäliga belopp för återkommande merkostnader som till exempel vård- och 
behandlingskostnader eller kostnader för läkemedel. 

Förvaltningens ärendebeskrivning framgår i tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-21. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
En höjning av den högsta avgiften beräknas öka kommunens intäkter med cirka 
100 tusen per år. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-21, dok.nr 2016.1637.    
______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 60 Dnr 2016/00279  

Höjning av högsta avgiften för äldreomsorg 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa den högsta avgiften för hem-
tjänst, dagverksamhet, hälso- och sjukvård och särskilt boende enligt hyres-
lagen per månad till en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa den högsta avgiften för bostad 
i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen till en tolftedel av 0,5539 
gånger prisbasbeloppet.  

Sammanfattning  
Genom en lagändring i socialtjänstlagen ges möjlighet för kommunerna att 
höja den högsta avgiften inom äldreomsorgen från och med den 1 juli 2016. 
För en brukare boende på särskilt boende eller med hemtjänst om 20 timmar 
eller mer och med ett tillräckligt betalningsutrymme innebär det en avgifts-
ökning för 2016 med 218 kronor per månad. Kommunfullmäktige föreslås 
fatta ett beslut om att höja högsta avgiften till den nivå som är satt av lagstif-
tarna.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 

______________ 
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 2016-04-21 VON 2016/00034 nr 1637 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningen 
Thomas Brandell, Socialchef 
0171-52579 
thomas.brandell@habo.se 

 

Höjning av högsta avgiften för äldreomsorg 

Förslag till beslut  

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
fastställa den högsta avgiften för hemtjänst, dagverksamhet, hälso- och 
sjukvård och särskilt boende enligt hyreslagen per månad till en tolftedel 
av 0,5392 gånger prisbasbeloppet. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
fastställa den högsta avgiften för bostad i särskilt boende som inte 
omfattas av hyreslagen till en tolftedel av 0,5539 gånger 
prisbasbeloppet.     
 

Sammanfattning 
Genom en lagändring i socialtjänstlagen ges möjlighet för kommunerna att 
höja den högsta avgiften inom äldreomsorgen från och med den 1 juli 2016. 
För en brukare boende på särskilt boende eller med hemtjänst om 20 timmar 
eller mer och med ett tillräckligt betalningsutrymme innebär det en 
avgiftsökning för 2016 med 218 kronor per månad. Kommunfullmäktige 
föreslås fatta ett beslut om att höja högsta avgiften till den nivå som är satt 
av lagstiftarna.  

Ärende 
Bestämmelserna om kommunernas rätt att ta ut avgifter inom 
äldreomsorgen finn i 8 kap. socialtjänstlagen. Kommunen får enligt             
8 kap 2 § ta ut skäliga avgifter enligt grunder som kommunen bestämmer 
för bland annat hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende. Kommunen 
får också ta ut avgift för boende som inte upplåts genom ett 
hyresförhållande enligt hyreslagen. För Håbo kommuns del handlar det om 
platser på korttidsboende. 
 
Innan kommunen tar ut avgift måste den enskilde tillförsäkras tillräckliga 
medel av sin inkomst för normala levnadskostnader. Detta benämns den 
enskildes förbehållsbelopp. När kommunen fastställer den enskildes 
förbehållsbelopp ska hänsyn tas till skäliga belopp för återkommande 
merkostnader som t ex vård- och behandlingskostnader eller kostnader för 
läkemedel. 
 
Från den 1 juli 2016 ändras socialtjänstlagen på så sätt att den högsta 
avgiften per månad som får tas ut för omvårdnad för boende på särskilt 
boende, hemtjänst och dagverksamhet blir en tolftedel av 0,5392 gånger 
prisbasbeloppet. För 2016 innebär det 1 990 kronor per månad vilket är en 
höjning med 218 kronor. För boende som inte upplåts genom ett 
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hyresförhållande enligt hyreslagen (dvs. plats på korttidsboendet) är den 
högsta avgiften från 1 juli en tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet. För 
2016 innebär det 2 044 kronor per månad, vilket är en ökning med 199 
kronor jämfört med idag. Utöver dessa avgifter så tillkommer kostnader för 
boende, mat och andra levnadsomkostnader.  
 
Då prisbasbeloppet förändras är det praktiskt om fullmäktige fattar ett beslut 
som relaterar, precis som lagstiftningen, till andelar av prisbasbeloppet. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
En höjning av den högsta avgiften beräknas öka kommunens intäkter med 
ca 100 tkr per år.    

    
__________ 
Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen    
 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-04-21 VON 2016/00034 nr 1637 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningen 
Thomas Brandell, Socialchef 
0171-52579 
thomas.brandell@habo.se 

 

Höjning av högsta avgiften för äldreomsorg 

Förslag till beslut  

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
fastställa den högsta avgiften för hemtjänst, dagverksamhet, hälso- och 
sjukvård och särskilt boende enligt hyreslagen per månad till en tolftedel 
av 0,5392 gånger prisbasbeloppet. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
fastställa den högsta avgiften för bostad i särskilt boende som inte 
omfattas av hyreslagen till en tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet.     
 

Sammanfattning 
Genom en lagändring i socialtjänstlagen ges möjlighet för kommunerna att 
höja den högsta avgiften inom äldreomsorgen från och med den 1 juli 2016. 
För en brukare boende på särskilt boende eller med hemtjänst om 20 timmar 
eller mer och med ett tillräckligt betalningsutrymme innebär det en 
avgiftsökning för 2016 med 218 kronor per månad. Kommunfullmäktige 
föreslås fatta ett beslut om att höja högsta avgiften till den nivå som är satt 
av lagstiftarna.  

Ärende 
Bestämmelserna om kommunernas rätt att ta ut avgifter inom äldreomsorgen 
finn i 8 kap. socialtjänstlagen. Kommunen får enligt 8 kap 2 § ta ut skäliga 
avgifter enligt grunder som kommunen bestämmer för bland annat hemtjänst, 
dagverksamhet och särskilt boende. Kommunen får också ta ut avgift för 
boende som inte upplåts genom ett hyresförhållande enligt hyreslagen. För 
Håbo kommuns del handlar det om platser på korttidsboende. 
 
Innan kommunen tar ut avgift måste den enskilde tillförsäkras tillräckliga 
medel av sin inkomst för normala levnadskostnader. Detta benämns den 
enskildes förbehållsbelopp. När kommunen fastställer den enskildes 
förbehållsbelopp ska hänsyn tas till skäliga belopp för återkommande 
merkostnader som t ex vård- och behandlingskostnader eller kostnader för 
läkemedel. 
 
Från den 1 juli 2016 ändras socialtjänstlagen på så sätt att den högsta 
avgiften per månad som får tas ut för omvårdnad för boende på särskilt 
boende, hemtjänst och dagverksamhet blir en tolftedel av 0,5392 gånger 
prisbasbeloppet. För 2016 innebär det 1 990 kronor per månad vilket är en 
höjning med 218 kronor. För boende som inte upplåts genom ett 
hyresförhållande enligt hyreslagen (dvs. plats på korttidsboendet) är den 
högsta avgiften från 1 juli en tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet. 
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För 2016 innebär det 2 044 kronor per månad, vilket är en ökning med 199 
kronor jämfört med idag. Utöver dessa avgifter så tillkommer kostnader för 
boende, mat och andra levnadsomkostnader.  
 
Då prisbasbeloppet förändras är det praktiskt om fullmäktige fattar ett beslut 
som relaterar, precis som lagstiftningen, till andelar av prisbasbeloppet. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
En höjning av den högsta avgiften beräknas öka kommunens intäkter med 
ca 100 tkr per år.    

    
__________ 
Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen    
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 
 Sammanträdes-

datum 
 

 2016-05-10  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 61 Dnr 2015/00346  

Försäljning av fastigheten Bista 5:28 och plan för 
Skeppsgården som föreningslokal 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att sälja Bista 5:28, Dragrännan 8, till Pul-
micare AB för en köpeskilling av 7,5 miljoner kronor. Kommunstyrelsen 
ger kommundirektören rätt att skriva under försäljningsavtal. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att Skeppsgårdens förskola långsiktigt ska be-
hållas i kommunens ägo med primär användning som föreningslokaler.  

Sammanfattning  
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 mars 2016 beslutades att: 

”Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att istället utreda möjlighet-
erna att använda lokalerna för annat syfte i den kommunala verksamheten. 
Om inget annat syfte identifieras ska fastigheterna avyttras.” 

Kommunstyrelsens förvaltning har utrett möjlig användning av fastigheterna 
och har kommit fram till att dessa skulle fungera bra som föreningslokaler, 
särskilt den större av fastigheterna Bista 5:28. Därefter har kommunen via 
Håbo marknads AB blivit kontaktade av det Bålstabaserade företaget Pul-
micare AB som vill köpa Bista 5:28, Dragrännan 8, till en summa av 7,5 
miljoner kronor. 

Kommunstyrelsens förvaltning förordar en försäljning av Bista 5:28. 

För att lösa behovet av föreningslokaler vid en försäljning av Bista 5:28 och 
för att inom en treårsperiod komma ur dyra externa inhyrningar föreslår 
kommunstyrelsens förvaltning att Skeppsgårdens förskola långsiktigt stan-
nar i kommunens ägo, med primär användning som föreningslokaler.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsen 2016-03-14   

______________ 
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 2016-04-26 KS 2015/00346 nr 67183 

 
Kommunstyrelsen 
Lars-Inge Larsson 
 

 

Försäljning av fastigheten Bista 5:28 och plan för Skeppsgården 
som föreningslokal 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att sälja Bista 5:28, Dragrännan 8, till 
Pulmicare AB för en köpeskilling av 7,5 miljoner kronor. 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören rätt att skriva under 
försäljningsavtal. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att Skeppsgårdens förskola långsiktigt ska 
behållas i kommunens ägo med primär användning som 
föreningslokaler.  
 

Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 mars 2016 beslutades att: 

”Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att istället utreda 
möjligheterna att använda lokalerna för annat syfte i den kommunala 
verksamheten. Om inget annat syfte identifieras ska fastigheterna avyttras.” 

Kommunstyrelsens förvaltning har utrett möjlig användning av fastigheterna 
och har kommit fram till att dessa skulle fungera bra som föreningslokaler, 
särskilt den större av fastigheterna Bista 5:28. Därefter har kommunen via 
Håbo marknads AB blivit kontaktade av det Bålstabaserade företaget 
Pulmicare AB som vill köpa Bista 5:28, Dragrännan 8, till en summa av 7,5 
miljoner kronor. 

Kommunstyrelsens förvaltning förordar en försäljning av Bista 5:28. 

För att lösa behovet av föreningslokaler vid en försäljning av Bista 5:28 och 
för att inom en treårsperiod komma ur dyra externa inhyrningar föreslår 
kommunstyrelsens förvaltning att Skeppsgårdens förskola långsiktigt 
stannar i kommunens ägo, med primär användning som föreningslokaler.  
 
Ärendet 
Fastigheterna Bista 5:23 och 5:28 i Håbo kommun inköptes under hösten 
2015 i syfte att fungera som bostäder för anländande flyktingar. Efter vidare 
utredning visade sig ombyggnadskostnader till detta ändamål vara för stora 
varför kommunstyrelsen fattade beslut om att utreda annan kommunal 
användning av fastigheterna, alternativt försäljning av dessa. 

Kommunstyrelsens förvaltning har utrett möjlig användning av fastigheterna 
och har kommit fram till att dessa skulle fungera bra som föreningslokaler, 
särskilt den större av fastigheterna Bista 5:28. Därefter har kommunen via 
Håbo marknads AB blivit kontaktade av det Bålstabaserade företaget 
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Pulmicare AB som vill köpa Bista 5:28, Dragrännan 8, till en summa av 7,5 
miljoner kronor. Kommunen köpte fastigheten för 6,5 miljoner kronor. 

För att lösa behovet av föreningslokaler vid en försäljning av Bista 5:28 och 
för att inom en treårsperiod komma ur dyra externa inhyrningar föreslår 
kommunstyrelseförvaltningen att Skeppsgården långsiktigt stannar i 
kommunens ägo med primär användning som föreningslokaler. 

Vad gäller Bista 5:23 pågår utredning om möjligheter att använda den 
fastigheten till föreningsverksamhet. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Genom en försäljning av Bista 5:28 får kommunen tillbaka de utlagda 
kostnaderna för inköp och utredning. 

Genom att säkra Skeppsgårdens förskola i kommunal ägo med huvudsaklig 
användning som föreningslokaler kan kommunen inom en treårsperiod kliva 
ur en extern inhyrning till ett värde av 1,2 miljoner kronor årligen. 

Uppföljning 
Kommunstyrelsens förvaltning återkommer till kommunstyrelsen med 
beslutsunderlag för Bista 5:23. 

Beslutsunderlag 
– Kommunstyrelsens beslut § 27, 2016-03-14  
__________ 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Håbo  Marknads AB 
Ekonomienheten  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 
 Sammanträdes-

datum 
 

 2016-03-14  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 27 Dnr 2015/00346  

Ombyggnation av fastigheterna Bista 5:28 och 5:23 i 
Håbo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att återkalla uppdraget givet till förvaltningen 
enligt delegationsbeslut daterat 2015-11-30, beslutspunkt 3.  

2. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att istället utreda möjlig-
heterna att använda lokalerna för annat syfte i den kommunala verksamhet-
en. Om inget annat syfte identifieras ska fastigheterna avyttras.  

Sammanfattning  
Genom delegationsbeslut daterat 2016-11-30 beslutade kommunstyrelsen att 
förvärva fastigheterna Bista 5:28 med adress Dragrännan 8 och Bista 5:23 
med adress Mjödvägen 1 i Håbo kommun. Syftet med köpet var att säker-
ställa lokaler för mottagande av ensamkommande flyktingbarn samt övriga 
flyktingar. I samband med beslutet gav kommunstyrelsen förvaltningen i 
uppdrag att starta arbetet med ombyggnation och anpassning för att lokaler-
na skulle kunna användas i det syftet.  

Förvaltningen har upprättat kalkyler över den ombyggnation och anpassning 
som behöver göras för att nå upp till de krav som ställs. Det har då visat sig 
att en anpassning skulle bli mycket mer kostsam än vad de initiala bedöm-
ningarna visat. Kalkylen visar en total beräknad kostnad på närmare 25 mkr. 
Mot bakgrund av detta föreslås att uppdraget avbryts och att förvaltningen 
istället ges uppdraget att utreda om lokalerna kan användas i annat syfte i 
den kommunala verksamheten. Om inget annat syfte identifieras ska fastig-
heterna avyttras.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01 
Delegationsbeslut 2015-11-30 
Förvaltningens kalkyl 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Tekniska chefen 
Fastighetsenheten 
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 Sammanträdes-

datum 
 

 2016-05-10  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 62 Dnr 2015/00257  

Utvärdering och revidering av arvodesregler för Håbo 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade arvodesregler för Håbo 
kommun, att gälla från och med den 1 juli 2016. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att tidigare arvodesregler samtidigt upphör 
att gälla. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att under 
hösten 2017 starta arbetet med att ta fram nya arvodesregler för nästa man-
datperiod.  

Sammanfattning  
I samband med att kommunfullmäktige antog nu gällande arvodesregler 
2014-12-15 § 76 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att utvärdera arvodesreg-
lerna och återkoppla till fullmäktige senast under juni månad år 2016. 

Kommunstyrelsen inrättade 2016-02-08 § 13 en arbetsgrupp för detta ända-
mål bestående av samtliga gruppledare. Kommunstyrelsens ordförande ut-
sågs till sammankallande.  

Arbetsgruppen har sedan dess träffats vid fyra tillfällen och ett förslag till 
reviderade arvodesregler har tagits fram.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till reviderade arvodesregler 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar att beslutspunkt 3 ändras så att uppdraget ska startas 
under hösten år 2017 istället för under våren 2018. Detta för att skapa mer 
tid för en ordentlig genomlysning.  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) frågar om det är arbetsutskottets mening att 
ändra beslutspunkt 3 enligt Owe Fröjds (Båp) yrkande. Ordförande finner 
att så sker. 
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 2016-05-10  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Ordförande frågar sedan om det är arbetsutskottets mening att i övrigt be-
sluta enligt förvaltningens förslag. Ordförande finner att så sker.  

______________ 
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Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Tf. Kanslichef 
0171 525 02 
johan.utter@habo.se 

 

Utvärdering och revidering av arvodesregler för Håbo kommun 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade arvodesregler för Håbo 
kommun, att gälla från och med den 1 juli 2016. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att tidigare arvodesregler samtidigt upphör 
att gälla. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
under våren 2018 starta arbetet med att ta fram nya arvodesregler för 
nästa mandatperiod.   
 

Sammanfattning 
I samband med att kommunfullmäktige antog nu gällande arvodesregler 
2014-12-15 § 76 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att utvärdera 
arvodesreglerna och återkoppla till fullmäktige senast under juni månad år 
2016. 

Kommunstyrelsen inrättade 2016-02-08 § 13 en arbetsgrupp för detta 
ändamål bestående av samtliga gruppledare. Kommunstyrelsens ordförande 
utsågs till sammankallande.  

Arbetsgruppen har sedan dess träffats vid fyra tillfällen och ett förslag till 
reviderade arvodesregler har tagits fram.   
 
Ärendet 
Förutom språkliga justeringar, förtydliganden och generella förenklingar så 
består revideringen huvudsakligen av följande: 

 Nytt system för ersättning för förlorad arbetsinkomst. Systemet har 
förenklats avsevärt. Samtliga förtroendevalda som förlorar 
arbetsinkomst, antingen som anställda eller egenföretagare, erhåller 
nu schablonersättning per timme. Ersättningsanspråk behöver inte 
längre styrkas i varje enskilt fall. 

 Ersättning för förlorad semesterförmån och pensionsförmån är nu 
inräknat i schablonersättningen för förlorad arbetsinkomst och ska 
alltså inte längre begäras av den förtroendevalde. 

 Reglerna har gjorts teknikneutrala, det vill säga att reglerna nu 
öppnar för en digital hantering av arvodes- och ersättningshantering. 
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 Modellen för gruppledarnas årsarvode förändras från att vara 8 % av 
basbeloppet till att vara 7 % av basbeloppet i grundstöd och sedan 1 
% av basbeloppet per mandat som gruppledaren representerar. 

 Revisorerna får sänkt årsarvode, men kompenseras genom att de nu 
äger rätten att begära sammanträdes- och förrättningsarvoden. 

 Årsarvodet för 1:e och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige tas 
bort och ersätts av sammanträdes- och förrättningsarvode. Samtidigt 
höjs årsarvodet till ordförande i fullmäktige. 

 Årsarvoden läggs in avseende ordförande i styrelserna för 
kommunens två kommunala bolag Håbohus AB och Håbo Marknads 
AB. Detta gäller under förutsättning att bolagens stämmor fattar 
beslut om att följa dessa arvodesregler. 

 Årsarvode till ordförande i tekniska utskottet samt ordförande för 
socialnämnden höjs. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Justeringarna i bilaga 1 till arvodesreglerna samt den ändrade modellen för 
ersättning för förlorad arbetsinkomst kommer innebära en ökad kostnad i 
budgeten för ersättningar till förtroendevalda. En exakt siffra är i dagsläget 
svår att estimera, då det beror på hur omfattningen av begäran förändras i de 
nya förenklade reglerna. En ekonomisk uppföljning bör göras för att 
kontrollera hur de nya reglerna påverkar tilldelad budget.  

Uppföljning 
Arvodesreglerna ska följas upp politiskt under våren år 2018. 

Beslutsunderlag 
– Förslag till reviderade arvodesregler  
__________ 

Beslut skickas till 
Gruppledarna 
Ordförande i nämnderna 
Kommunala bolag 
Löneadministrationen 
Nämndsekreterare 
Hemsidan 
 



 

 

Arvodesregler för Håbo kommun 
               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentansvarig: Kanslichef 
  

 

 

 



 

 REGEL 2(12) 
 Datum Vår beteckning 
 2016-01-22 KS 2015/00257 nr 64991 

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

Arvodesregler för Håbo kommun 

§ 1 Tillämpningsområde 
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda enligt 4 kap. 1 § 
kommunallagen: 
  

 Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 

 Ledamot i beredning som utsetts av kommunfullmäktige 

 Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 

 Ledamöter och ersättare i nämnd, utskott, kommitté, etc. som utsetts 

av kommunfullmäktige eller med kommunfullmäktiges 

bemyndigande 

 Ledamöter och ersättare i beredning, utskott, kommitté, råd, etc. som 

utsetts av nämnd 

 Förtroendevalda revisorer 

 Ledamöter och ersättare i de kommunala bolagens styrelser1 

§ 2 Ersättningsformer 
Ersättning kan utgå i form av: 
 

 Årsarvode, sammanträdesarvode, justeringsarvode och 

förrättningsarvode 

 Kostnadsersättning som traktamente, reseersättning och övriga 

ersättningar 

 Ersättning för förlorad arbetsinkomst, 

 Ersättning för förlorad semesterförmån  

 Ersättning för förlorad pensionsförmån 

 Jourersättning 

§ 3 Ersättningarnas storlek 
Kommunfullmäktige beslutar särskilt om ersättningarnas storlek enligt 
bilaga 1. 

                                                           
1 Gäller under förutsättning att bolagets stämma har fattat beslut att anta dessa regler. 
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§ 4 Uppräkning 
Basbeloppen i bilaga 1 ska uppräknas efter det gällande årets 
inkomstbasbelopp (IBB).  

§ 5 Årsarvode 
Fasta årssarvoden utgår enligt bilaga 1. 
 
De fasta årsarvodena inkluderar generell ersättning för det ansvar och de 
uppgifter som allmänt följer med uppdraget såsom:  
 

 Överläggningar med tjänsteman 

 Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare  

 Protokolljustering 

 Eventuella besökstider  

 Uppvaktningar och representation 

 Deltagande i kurs eller konferens 

 Deltagande i besiktning eller inspektion  

 Information och studiebesök 

 Beslutsfattande i delegerade ärenden med undantag av de beslut som 

fattas under jourtjänstgöring inom socialnämnden  

 Information till egen partigrupp 

 Besök på förvaltning för utanordning eller påskrift av annan 

handling 

 Överläggning med icke kommunalt organ 

 Engagemang i övrigt i anslutning till uppdraget exempelvis tillfälliga 

arbetsgrupper 

 
Förtroendevald med årsarvode har inte rätt till sammanträdesarvode eller 
arvode för förrättning inom kommunen, som berör samma nämnd eller 
instans som årsarvodet avser. 
 
Förtroendevalda revisorer är undantagna och har både grundersättning enligt 
bilaga 1, samt sammanträdes- och förrättningsarvode för uppdrag i nämnder 
och bolag.   
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För att det inte ska råda något tvivel kring om ersättning ska utgå vid möten 
och förrättningar ska det alltid tydligt framgå i kallelse eller motsvarande i 
vilken egenskap som de förtroendevalda kallas. 
 
För årsarvoderad förtroendevald som på grund av till exempel sjukdom är 
förhindrad att utföra sitt uppdrag under en tid som överstiger fyra veckor 
ska arvodet minskas i motsvarande proportion. Den som istället utövar 
uppdraget ska erhålla arvodet. 
 
Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid2  
har rätt att varje år ta ut ledighet motsvarande den semester som en 
arbetstagare med motsvarande ålder och tjänstgöringsgrad har rätt till enligt 
allmänna bestämmelser (AB), utan att arvodet reduceras.  

§ 6 Sammanträdesarvode 
Förtroendevalda har rätt till arvode per sammanträde enligt den nivå som 
fullmäktige fastslagit i bilaga 1.  Olika sammanträden som följer direkt efter 
varandra med uppehåll understigande en timme ersätts som ett 
sammanträdestillfälle. 
 
Högst två (2) sammanträdesarvoden betalas ut per dag.  
 
Förtroendevald som uppbär årsarvode äger inte rätt till sammanträdesarvode 
som berör samma nämnd eller instans som årsarvodet avser. 

§ 7 Förrättningsarvode 
Med förrättning avses deltagande i: 
 

 Konferens, kurs eller liknande kommunal angelägenhet 

 Överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det 

kommunala organ den förtroendevalde själv tillhör 

 Överläggning med annan myndighet 

 Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för 

revisionsuppdraget 

 
Förtroendevald som uppbär årsarvode äger inte rätt till förrättningsarvode 
för förrättning som berör samma nämnd eller instans som årsarvodet avser. 
 

                                                           
2 Med betydande del av heltid avses uppdrag motsvarande arvode om 40 % av basbeloppet 
enligt bilaga 1 eller mer. 
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Övriga förtroendevalda har rätt till arvode enligt den nivå som fullmäktige 
fastslagit i bilaga 1. Under en och samma dag utges högst två (2) 
förrättningsarvoden.  
 
Förrättningsarvode utges till förtroendevald efter beslut om deltagande av 
nämnd eller i förekommande fall av ordförande i berörd nämnd.   
 
Borgerlig begravningsförrättare äger rätt till dubbelt förrättningsarvode i 
samband med begravning. 
 
Borgerlig vigselförrättare äger rätt till förrättningsarvode i samband med 
vigsel. 
 
§ 8 Justeringsarvode  
Vid protokollsjustering utges arvode per justerat protokoll enligt bilaga 1. 
Förtroendevald som uppbär årsarvode äger inte rätt till justeringsarvode för 
justering som berör samma nämnd eller instans som årsarvodet avser. 

§ 9 Förlorad arbetsinkomst  
Förtroendevald som inte fullgör uppdrag på heltid eller på betydande del av 
heltid är berättigad till ersättning för förlorad arbetsinkomst. I Håbo 
kommun innebär detta att alla förtroendevalda enligt § 1 har rätt till förlorad 
arbetsinkomst med undantag för de förtroendevalda som innehar uppdragen 
som kommunalråd eller oppositionsråd. 
 
För att ersättning för förlorad arbetsinkomst ska utgå krävs:  
 

 Att den förtroendevalde har förlorat arbetsinkomst eller motsvarande 
på grund av sammanträde eller förrättning som föranletts av 
uppdraget. 
 

 Att sammanträdet eller förrättningen finns med i den uppräkning av 
ersättningsberättigade förrättningar eller sammanträden som finns 
angivet i detta regelverk. 
 

 Att den förtroendevalde kan styrka sin förlust av arbetsinkomst eller 
motsvarande i enlighet med de anvisningar som kommunen utfärdar. 

 
Med arbetsinkomst likställs i detta sammanhang arbetsmarknads- eller 
socialförsäkringsbaserade ersättningar och andra liknande ersättningar och 
bidrag som reduceras till följd av förtroendeuppdraget. 
 
Har den förtroendevalde uppdrag på tid som är ledig tid, med undantag för 
kompensationstid eller semesterdag, i dennes vanliga anställning äger denne 
ingen rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Av detta följer också att 
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en förtroendevald som byter arbetspass i sin anställning för att få ledig tid 
när man ska ha sitt uppdrag i kommunen, inte har rätt till ersättning för 
förlorad arbetsinkomst.  
 
Anställd: 
För förtroendevald som har ett anställningsförhållande med en arbetsgivare 
ska inkomstbortfall styrkas genom inlämnande av ett intyg från 
arbetsgivaren. Intyget ska visa att den förtroendevalde är anställd och att den 
förtroendevalde förlorar arbetsinkomst för deltagande i politiska 
sammanträden och förrättningar. Belopp behöver inte anges. Intyg lämnas 
till kommunen en gång per år eller vid förändrade anställningsförhållanden.  
 
Egen företagare: 
För förtroendevald som bedriver näringsverksamhet som egen företagare 
ska följande vara uppfyllt för att ersättning ska utgå: 
 

 Den förtroendevalde bedriver en aktiv näringsverksamhet, det vill 
säga att verksamheten är registrerad för F-skatt och är registrerad i 
momsregistret. 

 
Ersättningens storlek: 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas enligt schablon fastställd i 
bilaga 1. Kan den förtroendevalde tydligt påvisa att denne förlorat belopp 
överstigande schablonen ska istället detta belopp ersättas. Ersättning per dag 
begränsas till maxbeloppet för förlorad arbetsinkomst enligt bilaga 1. 
 
Schablonenlig ersättning för förlorad arbetsinkomst kan utgå för högst 8 
timmar per dygn om inte schemaläggning av arbetstiden påvisar annat 
förhållande. 
 
Förtroendevald som har oregelbunden arbetstidsförläggning har rätt att få 
ersättning för förlorad arbetsinkomst för arbetspass som skäligen måste 
avstås i anslutning till sammanträdet.  

§ 10 Resekostnadsersättning 
Ersättning för reskostnader med egen bil utbetalas om avståndet från den 
förtroendevaldes fasta bostad eller arbetsplats överstiger 3 kilometer (enkel 
väg).  
 
Reseersättning utgår för sammanträde och förrättning som berättigar till 
arvode enligt §§ 6 och 7. Därutöver utbetalas ersättning för resa för att 
justera protokoll i styrelse, nämnd eller utskott. 
Kostnader för resor ersätts enligt de bestämmelser som gäller i det 
kommunala bilersättningsavtalet – BIA. 
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§ 11 Traktamenten  
Förtroendevald, som har merkostnad för kost och logi i samband med 
förrättning utanför kommunen, har rätt till ersättning i enlighet med 
kommunala traktamentsavtalet - TRAKT 04. 

§ 12 Barntillsynskostnader 
Ersättning utbetalas för styrkta kostnader som uppkommit till följd av 
deltagande vid sammanträden eller förrättning för tillsyn av barn som vårdas 
i den förtroendevaldas hem och som ej fyllt 12 år.  
 
Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utbetalas även för äldre barn.  

§ 13 Vård av person med funktionsnedsättning eller svår sjukdom 
Ersättning utbetalas för styrkta kostnader som uppkommit till följd av 
deltagande i sammanträde eller förrättning för vård och tillsyn av person 
med funktionsnedsättning eller svårt sjuk person som vistas i den 
förtroendevaldes bostad.  

§ 14 Funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader 
Ersättning utbetalas till funktionsnedsatt förtroendevald för de särskilda 
kostnader som uppkommit till följd av deltagande i sammanträde eller 
förrättning och som inte ersatts på annat sätt. Här ingår styrkta kostnader för 
till exempel resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläggning av 
handlingar och liknande.  

§ 15 Övriga kostnader 
För styrkta kostnader utöver vad som avses i §§ 12-14 utbetalas ersättning 
om den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa 
kostnader. 
 
Frågor om ersättning enligt denna paragraf ska prövas av kommunstyrelsen. 

§ 16 Begäran om ersättning 
Vid begäran om ersättning ska den förtroendevalde själv fylla i sina 
uppgifter och anspråk om ersättning via den kanal som Håbo kommun 
tillhandahåller, samt styrka dessa uppgifter genom intygande på eget ansvar. 
Ordförande i aktuell instans ska sedan kontrollera uppgifterna innan de går 
vidare till löneenheten för behandling inför utbetalning. 
 
Sammanträdesarvode och justeringsarvode enligt § 6 och § 8 för 
protokollförda sammanträden utgår automatiskt och behöver inte begäras. 
Den förtroendevaldes närvaro och rätt till sammanträdesarvode respektive 
justeringsarvode fastställs genom upprop, eller via annan teknisk lösning, 
samt genom anteckning på protokollets förstasida. 
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Förlorad arbetsinkomst enligt § 9 ska redovisas i hela timmar. 
Reseersättning enligt § 10 ska redovisas i hela kilometer.  
 
För att få ersättning enligt §§ 10-15 skall den förtroendevalde styrka sina 
förluster eller kostnader. Underlag för förluster eller kostnader skall anmälas 
till tjänstgörande sekreterare. 
 
Berörd förvaltning ansvarar för att, till lönefunktionen, rapportera 
uppgifterna för utbetalning, enligt givna instruktioner. 
 
Ersättningsbegäran ska inlämnas snarast, dock senast två (2) månader efter 
sammanträde eller förrättning. 

§ 17 Utbetalning 
Årsarvode/fasta arvoden utbetalas med en tolftedel per månad. Övriga 
arvoden och ersättningar utbetalas månadsvis i efterskott. 

§ 18 Tolkning och tillämpning 
Kommunstyrelsen beslutar om tolkning och tillämpning av dessa 
bestämmelser.   

§ 19 Semesterförmån 
Förtroendevald som inte har uppdrag på heltid eller betydande del av heltid 
har rätt till ersättning för förlorad semesterförmån. Ersättningen omfattar ett 
belopp på 12 % av den sammanlagda ersättningen för förlorad 
arbetsinkomst. Ersättning enligt denna paragraf är inräknad i 
schablonersättningen för förlorad arbetsinkomst (bilaga 1). 

§ 20 Pensionsförmån 
Förtroendevalda som inte har uppdrag på heltid eller betydande del av heltid 
har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån.  Ersättningen utbetalas i 
form av ett procentpåslag om 4,5 % av den sammanlagda ersättningen för 
förlorad arbetsinkomst som den förtroendevalde erhåller. Ersättning enligt 
denna paragraf är inräknad i schablonersättningen för förlorad arbetsinkomst 
(bilaga 1). 
 
Samtliga förtroendevalda har även rätt att stärka sin framtida pension genom 
att växla arvode mot pension. Sådan anmälan ska inges till kommunens 
personalavdelning.  
 
Ytterligare föreskrifter gällande förtroendevalda och pension finns i 
kommunens bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL) 
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§ 21 Jourersättning 
Ledamot i socialnämnden till vilken nämnden delegerat rätten att besluta i 
ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas och 
som under av nämnden angivna veckor ska finnas tillgänglig för prövning 
av sådana frågor äger rätt till jourersättning per verkställd jourvecka, enlig 
bilaga 1. 
 
§ 22 Avvikelsehantering 
Kommunen äger rätt att genomföra stickprovskontroller för att verifiera 
begärda ersättningar. Avvikelser hanteras av personal- och 
förhandlingsutskottet på delegation från kommunstyrelsen. 
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Bilaga 1 
Årsarvoden 
Basbelopp = 1200% av gällande års inkomstbasbelopp (IBB för 2016 är 59 300 kr)  
Basbelopp 2016 = 711 600 kr 

 

Organ Procenttal  Årsarvode 2016 Kommentar 
Kommunfullmäktige    
Ordförande 
 

10 % av basbelopp 71 160 kr  

Gruppledare - 
grundstöd 

7 % av basbelopp 49 812 kr Till alla partier som 
inte tillsätter 
ordförandeposten eller 
oppositionsrådsposten 
i kommunstyrelsen 

Gruppledare - 
mandatstöd 

1 % av basbelopp 7 116 kr Till alla partier som 
inte tillsätter 
ordförandeposten eller 
oppositionsrådsposten 
i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen    
Ordförande  100 % av 

basbelopp  
711 600 kr Ingår att vara 

ordförande i KSAU 
samt personal och 
förhandlingsutskottet 

Oppositionsråd  75 % av basbelopp 533 700 kr  
 

Ordförande i 
kommunstyrelsens 
tekniska utskott 

8 % av basbelopp 56 928 kr  

Ordförande i 
kommunstyrelsens 
kultur- och 
livsmiljöutskott 

5 % av basbelopp 35 580 kr  

Sociala frågor    
Ordförande i 
socialnämnden 

12 % av basbelopp 85 392 kr  

Ordförande i vård- och 
omsorgsnämnden 

12 % av basbelopp 85 392 kr   

Ordförande i 
överförmyndarnämnden 

5 % av basbelopp 35 580 kr  
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Barn- och utbildning    
Ordförande i barn- och 
utbildningsnämnd 

20 % av basbelopp 142 320 kr  

Miljö och bygg    
Ordförande i bygg- och 
miljönämnden 

8 % av basbelopp 56 982 kr  

Val    
Ordförande i 
valnämnden 

3 % av basbelopp 21 348 kr Gäller endast valår 

Revision    
Ordförande i revisionen 3 % av basbelopp 

 
21 348 kr 
 

Sammanträdes- och 
förrättningsarvode 
utgår (gäller även för 
bolag) 

Revisorer 2 % av basbelopp 14 232 kr Sammanträdes- och 
förrättningsarvode 
utgår (gäller även för 
bolag) 

Kommunala bolag    

Ordförande Håbohus 
AB 

8 % av basbelopp 56 982 kr  

Ordförande Håbo 
Marknads AB 

5 % av basbelopp 21 348 kr  

                                                                                                                     
Sammanträdesarvoden 
Bas = 59 300 kr (Inkomstbasbeloppet)  
Gäller för Procenttal Belopp 2016 Kommentar 

Ledamöter och ersättare 
(inkluderat kommunala 
bolag) 

1,5% av basbelopp  
  

890 kr  

Vice ordförande i 
nämnd och bolag som 
tjänstgör som 
ordförande  

3% av basbelopp 
per sammanträde 

1 779 kr  
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Förrättningsarvode 
Bas = 59 300 kr (Inkomstbasbeloppet)  
Gäller för Procenttal Belopp 2016 Kommentar 

Ersättning vid 
förrättning 

1,5 % av basbelopp 890 kr  

 
Justeringsarvode 
Bas = 59 300 kr (Inkomstbasbeloppet)  
Gäller för Procenttal Belopp 2016 Kommentar 

Justering 0,5 % av basbelopp 297 kr  

 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst 
Basbelopp = 59 300 kr (Inkomstbasbeloppet)  
Gäller för Procenttal Belopp 2016 Kommentar 

Högsta belopp som 
ersätts per dag  

5 % av basbelopp 2 965 kr per dag Ersättning för förlorad 
pensionsförmån samt 
semesterförmån är 
inräknat i beloppet. 

Schablonbelopp per 
timme  

0,45 % basbelopp 
 

267 kr/timme 
 

Ersättning för förlorad 
pensionsförmån samt 
semesterförmån är 
inräknat i beloppet. 

 
Jourersättning inom socialnämnden 
Bas = 59 300 kr (Inkomstbasbeloppet)  
Jourersättning per 
verkställd jourvecka 

3,5 % av bas per 
verkställd vecka. 

2076 kr  

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 
 Sammanträdes-

datum 
 

 2016-05-10  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 63 Dnr 2016/00239  

Namnsättning av gator inom detaljplan 425, Väppeby 
äng 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att de nya gatorna inom detaljplan 425, 
Väppeby Äng, ska heta Gärdesvägen och Tegvägen.  

Sammanfattning  
Inom Väppeby Äng i Bålsta har nyligen en detaljplan (detaljplan 425) anta-
gits där BoKlok planerar att uppföra ny bostadsbebyggelse samt en förskola. 
Det är del av fastigheten Väppeby 6:1 som är berörd.  

Inom planområdet blir det två nya lokalgator, och dessa behöver namnsät-
tas. Befintlig väg i området har namnet Åkervägen och den blivande vägen 
norr om Åbergs Museum kommer att heta Skördevägen. Mot den bakgrun-
den har namnberedningsgruppen kommit fram till ett förslag som går i linje 
med dessa omgivande gator. 

Namnberedningsgruppen föreslår därför Gärdesvägen och Tegvägen som 
namn för de två nya gatorna inom det aktuella planområdet.  

I namnberedningsgruppen finns representanter från bygg- och miljöförvalt-
ningen samt kommunstyrelsens avdelningar kultur och livsmiljö samt tek-
niska.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Kartbilaga 

______________ 
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 Datum Vår beteckning 

 2016-04-26 KS 2016/00239 nr 66691 

 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Erik Sundqvist, Kartingenjör 
0171-525 54 
erik.sundqvist@habo.se 

 

Namnsättning av gator inom detaljplan 425, Väppeby Äng 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att de nya gatorna inom detaljplan 425, 
Väppeby Äng, ska heta Gärdesvägen och Tegvägen.  
 

Sammanfattning 
Inom Väppeby Äng i Bålsta har nyligen en detaljplan (detaljplan 425) 
antagits där BoKlok planerar att uppföra ny bostadsbebyggelse samt en 
förskola. Det är del av fastigheten Väppeby 6:1 som är berörd.  

Inom planområdet blir det två nya lokalgator, och dessa behöver 
namnsättas. Befintlig väg i området har namnet Åkervägen och den blivande 
vägen norr om Åbergs Museum kommer att heta Skördevägen. Mot den 
bakgrunden har namnberedningsgruppen kommit fram till ett förslag som 
går i linje med dessa omgivande gator. 

Namnberedningsgruppen föreslår därför Gärdesvägen och Tegvägen som 
namn för de två nya gatorna inom det aktuella planområdet.  

I namnberedningsgruppen finns representanter från bygg- och 
miljöförvaltningen samt kommunstyrelsens avdelningar kultur och livsmiljö 
samt tekniska.   
 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 
Ingen uppföljning krävs. 

__________ 

Beslut skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Tekniska avdelningen, gatuenheten 
Kultur och livsmiljö. 



Kartbilaga

6:1

7:218

7:216

1:61

6:5

6:7
6:6

1:60

1:37

1:53

1:44

1:265

1:51

1:52

1:39

9:6

1:412

1:413

S:1

1:415

1:61

1:438

6:3

S:1

1:411

1:414

6:13

1:410

1:409

6:19

1:232

6:14
6:15

6:18

6:166:17

1:231
1:223

1:233

1:61

1:28

1:230
1:222

1:247

1:229

1:225
1:2261:227

S:4

1:61

7:171

S:1

1:246

7:166

1:245

7:165

7:173

7:169

7:175

7:180

7:167

7:182
7:185

7:164

7:181
7:183

7:184

7:156

7:133

7:161
7:158

7:1607:157

7:162

7:135

7:205 6:127:190

7:1417:140

7:153

7:177

7:149

7:136
7:145

7:176

7:138

7:178

7:188

1:221

1:28

6:10

DPL 425 - Väppebyäng Boklok

Orienteringskarta



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 
 Sammanträdes-

datum 
 

 2016-05-10  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 64 Dnr 2016/00257  

Yttrande över remiss: Riktlinjer för tillgänglighet i kol-
lektivtrafiken i Uppsala län för personer med funkt-
ionsnedsättning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen har inget att erinra på förslaget från Kollektivtrafikför-
valtningen UL, kring riktlinjer för tillgänglighet i kollektivtrafiken i Uppsala 
län, för personer med funktionsnedsättning.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen har från Kollektivförvaltningen UL fått en inbjudan att 
lämna synpunkter på förslag kring riktlinjer för tillgänglighet i kollektivtra-
fiken i Uppsala län, för personer med funktionsnedsättning. 

Remissen har spridits internt för att sprida kunskap om den och samla ihop 
synpunkter för att ge en samlad respons på remissen. Kommunens bedöm-
ning är att förslaget till riktlinjer för tillgänglighet i kollektivtrafiken har 
hanterats utifrån ett bra och balanserat angreppssätt, och lägger en tillräck-
ligt god nivå för de olika objekten ur tillgänglighetsaspekterna. Mot den 
bakgrunden finns därför inget att erinra.      

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Remiss från Kollektivtrafikförvaltningen UL 

______________ 
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 Datum Vår beteckning 

 2016-04-26 KS 2016/00257 nr 67184 

Bygg- och miljöförvaltningen 
Anna-Karin Bergvall, förvaltningschef 
0171-528 25 
anna-karin.bergvall@habo.se 

 

Yttrande, riktlinjer för tillgänglighet i kollektivtrafiken i Uppsala 
län för personer med funktionsnedsättning 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen har inget att erinra på förslaget från 
Kollektivtrafikförvaltningen UL, kring riktlinjer för tillgänglighet i 
kollektivtrafiken i Uppsala län, för personer med funktionsnedsättning  
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har från Kollektivförvaltningen UL fått en inbjudan att 
lämna synpunkter på förslag kring riktlinjer för tillgänglighet i 
kollektivtrafiken i Uppsala län, för personer med funktionsnedsättning. 

Remissen har spridits internt för att sprida kunskap om den och samla ihop 
synpunkter för att ge en samlad respons på remissen. Kommunens 
bedömning är att förslaget till riktlinjer för tillgänglighet i kollektivtrafiken 
har hanterats utifrån ett bra och balanserat angreppssätt, och lägger en 
tillräckligt god nivå för de olika objekten ur tillgänglighetsaspekterna. Mot 
den bakgrunden finns därför inget att erinra.      
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har från Kollektivförvaltningen UL den 16 mars 2016 fått 
förslag kring riktlinjer för tillgänglighet i kollektivtrafiken i Uppsala län för 
personer med funktionsnedsättning. Remisstiden varar till och med den 31 
maj 2016.  

Tillgänglighet handlar om alla människors demokratiska rättighet att kunna 
röra sig fritt och verka i samhället på lika villkor. En tillgänglig 
kollektivtrafik där alla resenärer oavsett funktionsnedsättning har likvärdiga 
möjligheter att resa berör i hög utsträckning det vardagliga livet för 
invånarna i Uppsala län. 

Landstinget har i syfte att systematisera arbetet med tillgänglighets-
anpassning av kollektivtrafiken tagit fram riktlinjer för detta viktiga arbete. 
Riktlinjerna bygger övergripande på lagen om kollektivtrafik, plan- och 
bygglagen, EU-förordningar om kollektivtrafiken samt råd och riktlinjer 
från statliga myndigheter och branschorganisationer. Även nationella 
standarder och rekommendationer inom tillgänglighet för resenärer med 
funktionsnedsättning beaktas. 

Riktlinjerna beskriver målbilden inom ett antal olika områden. Det handlar 
om allt från reseplanerare, biljett- och betalsystem, gångvägar, 
nivåskillnader, busshållplatser, bytespunkter, järnvägsstationer, 
driftsaspekter, till fordon och bemötande.   
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I materialet görs också en påminnelse om vem som har rådighet över vad i 
kollektivtrafiksystemet. Väghållare som kommuner och Trafikverket har 
rådighet över gångvägar till och från hållplatser och stationer. Därför är det 
också angeläget att till exempel samordna ansvariga huvudmäns drift- och 
underhållsåtgärder.   

Av remissen kan också utläsas arbetssätt för hantering av dessa riktlinjer, se 
vidare i remissen.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inga ekonomiska konsekvenser 

Uppföljning 
Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 
– Remiss från Kollektivtrafikförvaltningen UL.  
 
__________ 

Beslut skickas till 
Kollektivtrafikförvaltningen UL 
Bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 65 Dnr 2016/00255  

Delegation om försäljning av kommunens tomter inom 
Dragets verksamhetsområde 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören delegation på för-
säljningar av kommunens mark, upp till ett värde av högst tjugo (20) miljo-
ner kronor per blivande fastighet, detaljplanelagd som kvartersmark inom 
dpl 325, Väppeby 7:52, del av Dragets industriområde.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att handlingar ska undertecknas av kommun-
styrelsens ordförande och kommundirektören.  

Sammanfattning  
I reglementet för kommunstyrelsen (KS 2014/142 nr 2014.2985) delegerar 
kommunfullmäktige rätten att försälja fast egendom till ett värde om högst 
tjugo (20) miljoner kronor, se § 14 p 4. Denna rätt är sedan till lägre belopp 
vidaredelegerad i delegationsordning för kommunstyrelsen, KS 2016-04-11 
§ 61, till kommunstyrelsens arbetsutskott och förvaltningschefen för Bygg 
och Miljö. 

I genomförandeskedet av exploatering av Dragets verksamhetsområde 
kommer ett flertal tomter att säljas. Då trycket från potentiella köpare är 
stort och för att underlätta processen för såväl förvaltningen som för de bli-
vande köparna är det lämpligt att kommundirektören får delegation på för-
säljningar med högre värden än vad gällande delegation till förvaltningen 
medger. Eftersom marken redan är detaljplanelagd ser förvaltningen inget 
hinder för detta. 

Undertecknande av handlingar ska ske i den ordning som reglementet före-
skriver i fråga om köpehandlingar som grundar sig på beslut av kommunsty-
relsen dvs. i detta fall av kommunstyrelsens ordförande med kontrasignering 
av kommundirektören, se § 17 i reglementet.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse      

______________ 
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Plan- och utvecklingsavdelningen 
Sara Veidemann, Mark- och exploateringsingenjör 
0171 – 527 86 
sara.veidemann@habo.se 

 

Delegation om försäljning av kommunens tomter inom Dragets 
verksamhetsområde 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören delegation på för-
säljningar av kommunens mark, upp till ett värde av högst tjugo (20) 
miljoner kronor per blivande fastighet, detaljplanelagd som kvarters-
mark inom dpl 325, Väppeby 7:52, del av Dragets industriområde.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att handlingar ska undertecknas av kommun-
styrelsens ordförande och kommundirektören.   

 

Sammanfattning 
I reglementet för kommunstyrelsen (KS 2014/142 nr 2014.2985) delegerar 
kommunfullmäktige rätten att försälja fast egendom till ett värde om högst 
tjugo (20) miljoner kronor, se § 14 p 4. Denna rätt är sedan till lägre belopp 
vidaredelegerad i delegationsordning för kommunstyrelsen, KS 2016-04-11 
§ 61, till kommunstyrelsens arbetsutskott och förvaltningschefen för Bygg 
och Miljö. 

I genomförandeskedet av exploatering av Dragets verksamhetsområde 
kommer ett flertal tomter att säljas. Då trycket från potentiella köpare är 
stort och för att underlätta processen för såväl förvaltningen som för de bli-
vande köparna är det lämpligt att kommundirektören får delegation på för-
säljningar med högre värden än vad gällande delegation till förvaltningen 
medger. Eftersom marken redan är detaljplanelagd ser förvaltningen inget 
hinder för detta. 

Undertecknande av handlingar ska ske i den ordning som reglementet före-
skriver i fråga om köpehandlingar som grundar sig på beslut av kommunsty-
relsen dvs. i detta fall av kommunstyrelsens ordförande med kontrasignering 
av kommundirektören, se § 17 i reglementet.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inga ytterligare ekonomiska konsekvenser ska uppstå utöver vad som redan 
beslutats i samband med tidigare godkänd exploateringsbudget (KS 
2015/193 beslutad av KF 2015-09-21 § 52). 

Uppföljning 
Detta görs genom uppföljning av genomförandeprojektet exploatering av 
Dragets verksamhetsområde. 

__________ 

Beslut skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Kommundirektören 
Håbo Marknads AB 
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§ 66 Dnr 2016/00266  

Återtagande av uppdrag om detaljplan, Yttergran 2:8 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att återta lämnat beslut om planuppdrag gäl-
lande Yttergran 2:8 mot bakgrund av redovisade orsaker.  

Sammanfattning  
Tekniska nämndens arbetsutskott lämnade 2002 planuppdrag för att prova 
förutsättningarna för avstyckning av fem nya fastigheter på Yttergran 2:8 
samt ny lösning på tillfartsväg för fastigheterna Yttergran 2:22 och 2:23. 
Inget planaval finns och sökande bor idag inte längre kvar på fastigheten.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Översiktskarta 

______________ 
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 2016-04-18 KS 2016/266 

Bygg- och miljöförvaltningen 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Sarah Olsson, Planarkitekt 
sarah.olsson@habo.se 

 

Återtagande av planuppdrag för detaljplan för Yttergran 2:8 

Förslag till beslut  
1. Kommunstyrelsen beslutar att återta lämnat beslut om planuppdrag 
gällande Yttergran 2:8 mot bakgrund av redovisade orsaker. 
 

Sammanfattning 
Tekniska nämndens arbetsutskott lämnade 2002 planuppdrag för att prova 
förutsättningarna för avstyckning av fem nya fastigheter på Yttergran 2:8 
samt ny lösning på tillfartsväg för fastigheterna Yttergran 2:22 och 2:23. 
Inget planaval finns och sökande bor idag inte längre kvar på fastigheten.  
 
Ärendet 
Förfrågan om planavtal för Yttergran 2:8 inkom 2002 från dåvarande 
fastighetsägaren. Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2002 om att 
påbörja arbete med planläggning. Syftet med planen var att undersöka 
möjligheten för fem nya fastigheter samt en lösning på tillfartsväg. 

Kostnaden av planen skulle betalas av de berörda fastighetsägarna, vilket de 
avsade sig från. Dåvarande Vägverket sa nej till ny tillfartsväg. Planen har 
legat vilande sedan 2002 och sökande bor inte längre kvar på fastigheten. 
Av dessa anledningar anser bygg-och miljöförvaltningen att arbetet med 
planen bör avslutas.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Aktuellt beslut leder inte till några ekonomiska konsekvenser.  

Uppföljning 
Ingen uppföljning krävs.  

Beslutsunderlag 
– Översiktskarta 
__________ 

Beslut skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen 

 



Kartbilaga Yttegran 2:8 

 

 

Orienteringskarta 
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§ 67 Dnr 2013/00150  

Beslut om samråd och granskning: Detaljplan 427, 
Frösunda 3:1, Viby förskola och skola 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att samråda och 
därefter granska förslaget till detaljplan 427 för del av Frösunda 3:1, Viby 
förskola och skola.  

Sammanfattning  
Fastighetsavdelningen lämnade i november 2013 in en begäran om upphä-
vande av del av detaljplan K42 Södra Viby i den del som omfattar Viby för-
skola och skola. Fastighetsavdelningens önskemål kan inte uppfyllas med 
upphävandet utan att det upprättas en ny detaljplan.  

Viby förskola står idag på mark som är planlagd för natur med stöd av ett 
tillfälligt bygglov som inte längre kan beviljas. Skolan och förskolan behö-
ver större utrymme, fler avdelningar samt en gemensam matsal. Det är där-
för angeläget och av allmänt intresse att detaljplan för del av Frösunda3:1, 
Viby förskola och skola, kan hanteras skyndsamt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Plankarta 
Planbeskrivning, daterad 

______________ 
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 2016-04-29 KS 2013/00150 nr 67087 

 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Sarah Olsson, Planarkitekt 
sarah.olsson@habo.se 

 

Detaljplan 427, för del av Frösunda 3:1, Viby förskola och skola 

Förslag till beslut  
 
1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att samråda och 
därefter granska förslaget till detaljplan 427 för del av Frösunda 3:1 Viby 
förskola och skola. 

 
Sammanfattning 
Fastighetsavdelningen lämnade i november 2013 in en begäran om 
upphävande av del av detaljplan K42 Södra Viby i den del som omfattar 
Viby förskola och skola. Fastighetsavdelningens önskemål kan inte 
uppfyllas med upphävandet utan att det upprättas en ny detaljplan.  
 
Viby förskola står idag på mark som är planlagd för natur med stöd av ett 
tillfälligt bygglov som inte längre kan beviljas. Skolan och förskolan 
behöver större utrymme, fler avdelningar samt en gemensam matsal. Det är 
därför angeläget och av allmänt intresse att detaljplan för del av 
Frösunda3:1, Viby förskola och skola, kan hanteras skyndsamt. 
 
Ärendet 
Planområdets areal är ca 35 000m2 och omfattas idag av befintlig skola och 
förskola med tillhörande gård. Förskolan är placerad på parkmark och där 
ett tillfälligt bygglov inte längre kan medges. Skolan och förskolan saknar 
idag en tillfredställande matsal och förslaget är att byggnaderna byggs ihop 
med en gemensam matsal, utrustat med ett skolkök. Det är även ett 
önskemål och behov av större kapacitet och fler förskoleavdelningar därför 
är en större byggrätt tänkt att medges. 
 
Ett upphävande av §113 förordning behövs ske inom planområdet, detta 
hanteras separat i processen i samband med samråd.   

Planområdet ingår i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Bålsta tätort, 
antagen 2010-06-14. Planområdet är beläget i södra Bålsta, norr om 
Kalmarleden. I den fördjupade översiktsplanen är området Viby avsedd för 
boende och komplementservice. Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
är att detaljplanen är förenlig med intentionerna i den fördjupade 
översiktsplanen.  
 
En behovsbedömning har gjorts av kommunen för detaljplan utifrån 
gällande lagstiftning. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande 
miljöpåverkan. Länsstyrelsen har granskat översända handlingar och i likhet 
med kommunen funnit att detaljplanens genomförande utifrån en 
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sammanvägd bedömning av kriterierna i aktuella bilagor till MKB-
förordningen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.  

Bygg- och miljöförvaltningens bedömning är att planförslaget är redo för 
samråd med berörda sakägare och myndigheter, om än med mindre 
justeringar som kan komma att ske i underlaget. En fastighetsförteckning 
med sakägarlista ska tas fram före samrådstiden.  
 
Detaljplanen har dragit ut på tiden, det finns ett stort behov av mer kapacitet 
och det är av stor angelägenhet och allmänt intresse att byggstart sker så fort 
som möjligt. Detta är motivet bakom Bygg-och miljöförvaltningens förslag 
om beslut om både samråd och granskning. Kommunstyrelsen kommer att 
informeras under arbetets gång.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Detaljplanen uppförs och bekostas av Håbo kommun. 

Uppföljning 
Beslutet kräver ingen uppföljning.  

Beslutsunderlag 
– Plankarta, daterad 2016–04-26 
– Planbeskrivning, daterad 2016–04-29 
__________ 

Beslut skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Fastighetsförvaltningen 
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Detaljplaneprocessen  

Planprocessen inleds med ett initiativ från kommunen, privatperson eller exploatör. Kommunsty-
relsen ger sedan uppdrag att ta fram en ny detaljplan. Då påbörjas arbetet med att ta fram ett för-
slag till detaljplan och efter detta kan planen gå ut på samråd. Det är där i processen den här pla-
nen är nu. Under tiden för samrådet samlar kommunen in synpunkter på förslaget. De synpunkter 
som kommit in sammanställs och besvaras i en samrådsredogörelse.  

Förslaget omarbetas sedan och ställs ut en gång till för granskning. Under tiden för granskningen 
samlar kommunen in synpunkter på det justerade förslaget. De synpunkter som kommer in sam-
manställs och besvaras i ett utlåtande. Utifrån detta kan en del mindre ändringar göras i planen 
innan den lämnas över till kommunfullmäktige för antagande. Mellan antagande och laga kraft 
finns tre veckors prövotid då planen kan överklagas.  

 

Planförfarande 

 

 

Kommunala beslut i övrigt  

Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-11 (KS 2013/150 § 94) om uppdrag för detaljplan för del 
av Frösunda 3:1, Viby förskola och skola. Eftersom beslutet om planuppdrag togs innan den 1 
januari 2015 så handläggs planen med normalt planförfarande. Beslutet kräver ändring av gäl-
lande detaljplan K42 Södra Viby samt K34 Viby Gård. 

 

Tidplan 

Samråd  2:a kvartalet 2016 
Granskning  4:e kvartalet 2016 
Antagande  1:a kvartalet 2017 

Detaljplanen kan tidigast vinna laga kraft våren 2017 under förutsättning att den inte överklagas.  

 

Planekonomi 

Detaljplanen bekostas av Håbo kommun. 

Handlingar  

• Plankarta med bestämmelser 
• Illustrationer 
• Planbeskrivning 
• Behovsbedömning 
• Grundkarta 
• Fastighetsförteckning 
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INLEDNING  

Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att planlägga aktuellt område för allmänt ändamål, förskola/skola. 
Detta bör göras därför att en paviljong och en del av befintlig förskola är placerad på parkmark 
och där ett tidsbegränsat bygglov inte längre kan medges. Syftet är också att utöka byggrätten, att 
planlägga en ny infart för varutransporter och avfallshämtning. Allmänt intresse ligger till grund 
för det här planuppdraget. 

Befintliga bostäder kommer även att ingå i planen då de utgör en naturlig avgränsning.  

Förenligt med 3, 4 och 5 kap MB 

Förslaget till detaljplan är förenligt med miljöbalkens (MB) 3 kap som gäller lämplig användning 
av mark och vattenområden samt 5 kap som gäller miljökvalitetsnormer för utomhusluft, omgiv-
ningsbuller och vattenförekomster. Något riksintresse enligt 4 kap berörs inte.  

Miljökonsekvensbeskrivning har inte ansetts nödvändig då den tillkommande bebyggelsen inte 
bedöms innebära en väsentlig påverkan på miljön. 

PLANDATA  
Läge  

Planområdet är beläget vid Kalmarleden, Viby, ca 2 500 m sydväst om Bålsta Centrum. 

 
Figur 1. Översiktskarta. 

Planområde, areal och markägoförhållande 

Planområdet omfattar i huvudsak del av fastigheten Frösunda 3:1  som ägs av Håbo kommun och 
områdets areal är ca 48 000 m2.  Vidare innefattas de privatägda bostadsfastigheterna Viby 1:8, 
Viby 1:72, Kalmar Prästgård 1:16 och Kalmar Prästgård 1:17 för att få en ändamålsenlig utform-
ning av planområdet. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 
Riksintresse 

Planområdet omfattas inte av några riksintressen och bedöms inte heller påverka några.  

Översiktliga planer 

Planområdet ingår i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Bålsta tätort, antagen 2010-06-14. 
Planområdet ligger i södra Bålsta, norr om Kalmarleden. I den fördjupade översiktsplanen är 
området Viby avsedd för boende och komplementservice. Utökning av byggrätt för befintlig för-
skola är förenligt med intentionerna i fördjupad översiktsplan.  

Program 

Detaljplanen har inte föregåtts av program med programsamråd. 

Gällande detaljplaner/områdesbestämmelser och förordnanden 

Planområdet omfattas till större delen av en gammal detaljplan, K42 Södra Viby, som fastställ-
des av Länsstyrelsen i Uppsala län 1980-08-01. Genomförandetiden har passerat. Fastigheten 
Frösunda 3:1 är i detaljplanen delvis planlagd för allmänt ändamål, delvis för parkmark eller 
plantering.  

En mindre del av planområdet omfattas av en gammal detaljplan, K34 Viby Gård, som fastställ-
des av Länsstyrelsen i Uppsala län 1976-11-19. Genomförandetiden har passerat. Det aktuella 
området inom Frösunda 3:1 är i detaljplanen planlagd för park eller plantering. Länsstyrelsen fat-
tade beslut om förordnande enligt 113 § byggnadslagen för det aktuella området.  För att läsa 
mer om vad 113§ byggnadslagen innebär, se under rubriken ”Genomförande”. 

Strandskydd 

Planområdet påverkas inte av något strandskydd.  

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR/DAGSLÄGE 
Natur 

Mark och vegetation  
Området består till största del av en förskola, etablerad med stöd av ett tidsbegränsat bygglov, 
skola med tillhörande skolgård, naturområde samt en mindre del småkuperad skog. Området är 
svagt sluttande mot öster. 
 

Friytor - Lek och rekreation 
På fastigheten finns lekplats för barn som en viktig beståndsdel av förskoleverksamheten, det 
finns också en skolgård tillhörande skolan. Skolgården och förskolans gård är utrustade med lek-
ställningar av olika slag, fotbollsplaner och gröna öppna ytor, lämpliga för barns lek. 

Geotekniska förhållanden 
Marken består utav lera-silt.  

Risk för skred/höga vattenstånd 

Marken inom planområdet bedöms inte innebära någon risk för vare sig skred eller högt vatten-
stånd. 

Vattenområden 

Planområdet omfattas inte av något vattenområde eller någon annan vattenförekomst.  
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Förorenad mark 

Inga markföroreningar finns inom området.  

Radon 
Stora delar av Håbo kommun utgör högriskområde vad avser markradon då markförhållandena 
till stora delar utgörs av grusåsar eller sprickiga bergarter. Det saknas dock en heltäckande kart-
läggning av markradon i kommunen. Riktvärdet i bostäder, förskolor, skolor och andra allmänna 
lokaler får inte överskrida 200 Bq/m3.  

Radonundersökningar har under år 2006 gjorts på olika punkter i närområdet. Bland annat på 
Prästgårdsvägen 3 har radonhalten uppmätts till 40 Bq/m3, på Hällbyvägen 9 har den uppmätts 
till 160 Bq/m3 och på Sols väg 37 till 50 Bq/m3.  

Området ligger i ett normalriskområde, ny bebyggelse ska utföras radonsäkert. 

Fornlämningar 

Inom planområdet finns fem fornlämningar. Två av dessa ligger på lekområde där inga byggna-
der får uppföras och tre ligger på naturområde.  

Bebyggelse 

Bebyggelse 
Planområdet består idag av skolbyggnad, förskolebyggnad och paviljong samt gård och parke-
ringsplats tillhörande byggnaderna. De tre byggnader utgör tillsammans ca 2 500 m2 byggnads-
area.  
Även de fyra befintliga bostadsfastigheterna kommer att ingå i planområdet.  

  
Figur 2. Ortofoto över bebyggelsen idag 

Kommersiell service och offentlig service 

I Bålsta centrum finns det mesta av områdets offentliga och kommersiella service med bl.a. 
kommunal administration, gymnasieskola, bibliotek, vårdcentral, polis och arbetsförmedling. 

Tillgänglighet 

Planområdet är lättillgängligt med bil från Kalmarleden. Busshållsplats finns intill planområdet 
och för gående och cyklande finns flera olika vägar att ta sig till området på.  

Angränsande bebyggelse 

Angränsande bebyggelse utgörs av friliggande villor.   
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Skyddsrum 

Området ingår inte i någon skyddsrumsort.  

Gator, trafik, teknisk försörjning 

Gatunät  

Befintliga byggnader trafikförsörjs från Kalmarleden. Kalmarleden utgör huvudled för alla trafi-
kanter mellan centrala Bålsta och Viby samt för bussarna inom Bålsta tätort.  

Gång- och cykeltrafik 

Mellan busshållplatsen söder om Kalmarleden och korsningen med Torresta Byväg finns en se-
parat gång- och cykelbana. Det går även en gång- och cykelväg från skolan till Prästgårdsvägen 
och från skolan ut till Vibyleden. 

Kollektivtrafik 
Busshållsplatser finns på båda sidorna om Kalmarleden, direkt utanför skolbyggnaden. Buss 302 
går två gånger i timmen mellan Hagviken och Bålsta station.  

Parkering, varumottagning och utfarter 
Varumottagning sker idag mellan byggnad och Kalmarleden, där lastbilarna backar in över skol-
gården. Parkering sker framför skolbyggnad med infart från Kalmarleden.  

Två fastigheter har sina utfarter ut mot skolgårdens parkering.  

Vatten och avlopp 
Området är anslutet till det kommunala vatten-och avloppsnätet. VA-ledningar går tvärsöver 
planområdet.  

Dagvatten 
Planområdet är försett med dagvattenledning som går tvärsöver planområdet.  

Värme 
Planområdet är inte anslutet till fjärrvärmenätet. Fjärrvärmenätet är utbyggt i anslutning till plan-
området (norr om planområdet). 

El 
Befintlig bebyggelse är anslutet till elnätet.  

Tele och data 
Befintlig bebyggelse är anslutet till tele- och datanät.   

Avfall 
Idag sker avfallshämtning från Kalmarleden, där lastbilar backar in över skolgården för att hämta 
avfallet. Närmsta återvinningsstation finns inom planområdet och nås från Kalmarleden.  

Fastighetsrättsliga förhållanden 

Inom detaljplaneområdet gäller i dag till stor del detaljplan K42 Södra Viby. Detaljplanen inne-
bär ett enskilt huvudmannaskap på samtliga allmänna platser i detaljplanen, dvs. såväl vägmark 
som park eller plantering. En gemensamhetsanläggning, Frösunda ga:1, som förvaltas av Södra 
Viby samfällighetsförening, bildades år 1982. Denna har sedan dess formellt ansvarat för skötsel 
av grönområden. Det har dock aldrig bildats någon gemensamhetsanläggning för skötsel av 
vägar. Snöröjning och eventuellt underhåll har därför omhändertagits av kommunen. 

Inom detaljplaneområdet gäller också till viss del detaljplanen K34 Viby Gård. För allmänna 
platser i denna detaljplan gäller ett förordnande enligt 113 § byggnadslagen. En gemensamhets-
anläggning, Viby ga:1, som förvaltas av Viby Gårds samfällighetsförening, bildades år 1979. 
Denna har sedan dess formellt ansvarat för grönområden, lekplatser samt gång- och cykelvägar. 
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Det har inte heller här bildats någon gemensamhetsanläggning för skötsel av vägar. Snöröjning 
och eventuellt underhåll har därför omhändertagits av kommunen. 

 

 
 Figur 3. Detaljplan K34. 

 

 
Figur 4. Detaljplan K42.  
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PLANFÖRSLAG  
Allmänt 

Frösunda 3:1 är en stor fastighet som ägs av Håbo kommun. Fastigheten består till största del 
utav skog, natur och gatunät.  Planområdet består idag av förskola och f-6 skola med tillhörande 
komplement såsom förråd, lekplats och lekytor. Delar av förskolan har idag ett tidsbegränsat 
bygglov och står på mark planlagd för natur.  

I området Viby finns ett stort och trängande behov av allt fler såväl förskoleplatser som skolplat-
ser. En utbyggnad av Vibyskolan och Viby förskola bedöms som nödvändig och av allmänt in-
tresse.  

Idag har Viby förskola fyra förskoleavdelningar men det är ett önskemål och behov från Barn- 
och utbildningsförvaltningen att de istället kan få till sex till åtta avdelningar samt f-6 skola med 
gemensamt tillagningskök och matsal. Detaljplanen kommer att medge en större byggrätt och en 
ny väg för varutransporter.  

Vidare innefattas de privatägda bostadsfastigheterna Viby 1:8, Viby 1:72, Kalmar Prästgård 1:16 
och Kalmar Prästgård 1:17. För dessa fastigheter ska den nya detaljplanen dock inte föranleda 
några förändringar. 

Bebyggelse 

Byggnadssätt, byggnadsstorlek 
Inom området möjliggörs en förskole- och skolbyggnad med en gemensam matsal och tillag-
ningskök. Det medges en rätt att bygga i högst tre våningar och 5 000 m2 byggnadsarea. 

För de befintliga bostadsfastigheterna kommer planläggning inte innebära några förändringar.  

Placering, orientering 
De två befintliga byggnaderna kommer att byggas ihop, med bland annat en gemensam matsal 
och tillagningskök. Entrén kommer att vara mellan de två byggnaderna i riktning nordväst.   

 
Figur 5. Illustration gjord av Werket arkitekter.  

Friytor 
Trafikytor och andra hårdgjorda ytor ska ta hänsyn till infiltration av dagvatten. All ny bebyg-
gelse bedöms kunna utföras i enlighet med tillgänglighetskraven. Dessa behandlas närmare i 
bygglovsskedet.  
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Lek och rekreation 
På fastigheten finns lekplats och lekytor för barn som en viktig beståndsdel av förskoleverksam-
heten och till skolverksamheten finns en tillhörande skolgård. Skolgården och förskolans inhäg-
nade del är utrustad med lekställningar av olika slag, fotbollsplan och gröna ytor, alla lämpliga 
för barnens lek. På lekområdet finns två fornlämningar till vilka hänsyn ska tas vid anläggande 
av nya lekanordningar.  

Vägar, trafik och parkering 

Gatunät  

Varuleveranser samt avfallshämtning ska enligt planförslaget ske från Prästgårdsvägen. Varu-
transporter behöver då inte backa in på skolgården vilket bidrar till en säkrare utomhusmiljö för 
barn och personal. Det uppskattas komma cirka tre varuleveranser i veckan samt några spora-
diskt enstaka leveranser utan stående frekvens.  

Angöring till skolan och förskolan är viktig. Det handlar om personals och om föräldrars och 
barns möjlighet att angöra på ett trafiksäkert sätt. Angöring kommer fortsätta att ske från Karl-
marleden. En ny avlämningszon föreslås byggas till för att få en säkrare väg och ett bättre trafik-
flöde. 

Gång- och cykeltrafik 

Mellan busshållplatsen söder om Kalmarleden och korsningen med Torresta Byväg finns en se-
parat gång- och cykelbana. Det går även en gång- och cykelväg från skolan till Vibyleden och 
Prästgårdsvägen och en utefter Vibyleden. Idag går en gång- och cykelväg tvärs över planområ-
det, denna föreslås istället gå runt byggnaden till huvudentré och till Vibyleden.   

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
Planområdet ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp. En VA-ledning 
går tvärsöver planområdet. Denna kommer delvis att byggas över och ersättas med en ny led-
ning. Den nya ledingen kommer att läggas diagonalt och måste gå att nå från båda hållen. En 
brunn föreslås ligga där tryckledningen slutar. 

Dagvatten 
Riktlinjer i kommunens dagvattenpolicy, antagen av kommunfullmäktige 2012-09-24 § 102, ska 
efterföljas. Dagvattenledningar finns i planområdet.  

 
Värme 

Fjärrvärmenätet sträcker sig längs den norra delen av planområdet, möjligheten att ansluta för-
skola/skola till fjärrvärmenätet i framtiden ska prövas vid bygglovsansökan. Om det inte blir 
möjligt att förse bygganden med fjärrvärme så rekommenderas användning av förnybara energi-
källor.  

Håbos energi- och klimatstrategi Fossilbränslefri kommun 2050 innebär bland annat att: 

1. Förnybara energikällor ska användas framför fossila, där fjärrvärme inte är möjligt eller 
kostnadseffektivt.  

2. Uppvärmning med jord-/berg- eller sjövärmepumpar rekommenderas där så är lämpligt 
och kostnadseffektivt. Värmepumpen bör uppfylla Nuteks krav för klassning som el-
effektiv.  

3. Uppvärmning med direktel får endast ske om särskilda skäl föreligger.  

El, tele och data 
Inga nya el-, tele- eller datanätsanslutningar krävs. 
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Avfall 
Avfall kommer, enligt planförslaget, att hämtas ifrån Prästgårdsvägen. Detta sker för att förbättra 
tryggheten för barn och personal genom att undvika att fordon kör över skolgården.  

Avfall ska hanteras enligt Håbo kommuns avfallsföreskrifter antagna av kommunfullmäktige. 

Avfall bör hanteras och sorteras inom avfallsutrymmet för avfall och återvinningsmaterial, ut-
rymmet och behållarna ska vara dimensionerade för den avfallsmängd som verksamheten med-
för. Matavfall måste sorteras i en separat faktion enligt avfallsföreskriften.  

Andra typer av avfall som kan förekomma ska hanteras enligt kommunens avfallsföreskrifter. 
Närmaste återvinningscentral finns inom planområdet. Planförslaget är att denna flyttas cirka 
50 m nordväst för att få till ett bättre trafikflöde.  

 

KONSEKVENSBESKRIVNING 
Inverkan på miljön 

Behovsbedömning om betydande miljöpåverkan 
Enligt svensk lag ska konsekvenserna av en detaljplan beskrivas när de kan leda till betydande 
påverkan på miljön. Miljökonsekvensbeskrivningen används för att få en helhetssyn av den på-
verkan en plan kan få på miljön, hälsan och hushållningen av resurser.  

En behovsbedömning syftar till att bedöma om det finns behov av att en detaljplan ska miljöbe-
dömas och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. En behovsbedömning av detaljpla-
nen har gjorts. 

Behovsbedömningen med ställningstagande skickades till länsstyrelsen för samråd. Länsstyrel-
sen instämde i kommunens bedömning att planen inte kan bedömas medföra betydande miljöpå-
verkan. Kommunens bedömning är efter detta samråd att planen inte bedöms medföra betydande 
påverkan på miljön med följande motivering: 

• Detaljplanen berör inte något natura 2000-område. 
• Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan utifrån MKB-förordningens 

första eller tredje bilaga. 
• Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan utifrån MKB-förordningens 

fjärde bilaga. 

Alla detaljplaner som innehåller sammanhållen bebyggelse kan medföra en betydande miljöpå-
verkan (4 kap 34§ plan-och bygglagen). I detta fall bedöms planen inte medföra en betydande 
påverkan på miljön.  

Eftersom planen inte anses medföra betydande miljöpåverkan upprättas ingen miljökonsekvens-
beskrivning. I slutet på planbeskrivningen under avsnittet ”miljökonsekvenser” beskrivs vilka 
konsekvenser ett genomförande kan tänkas medföra. 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)/inverkan på miljön 
Eftersom planen inte anses medföra betydande miljöpåverkan upprättas ingen miljökonsekvens-
beskrivning.  

Miljökonsekvenser 
Trafikmängden ökar lokalt på Prästgårdsvägen då den blir ny tillfart för varuleveranser till sko-
lan. Kringliggande område kan då komma att bli mer bullerutsatt men inte i den utsträckningen 
att det innebär en risk. I övrigt bedöms inte omgivningen ge upphov till någon betydande miljö-
påverkan inom planområdet. 
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Sociala konsekvenser 

Trygghet och säkerhet 
Idag backar varuleveranser och bilar in över skolgården vilket skapar en otrygg plats för barn, 
föräldrar och personal. Genom att istället låta varuleveranser ske på baksidan av byggnaden görs 
utemiljön säkrare för barn, föräldrar och personal.  

I övrigt ska otrygghet så långt som möjligt byggas bort, genom att t.ex. undanskymda platser och 
skymmande vegetation undviks.  

Barnkonventionen 
Förskola och skola inom planområdet är och ska vara försedd med all utrustning som behövs och 
föreskrivs. Det ska finnas anordnade ytor avsedda för lek och barns utevistelse. Verksamheten 
kan lätt nås med bil, kollektivtrafik, cykel och till fots.  

Buller 
Bullernivåer tros inte öka från dagsläget då det inte innebär någon ökning av trafiken, enbart en 
mindre flytt av viss trafik.  

Planområdet är bullerutsatt från Kalmarleden samt av ny infart från Prästvägen. Villaområdet ös-
ter om planområdet kan bli något mer bullerutsatta då trafiken, om än i mindre utsträckning, 
kommer att öka i deras område när ny infart för varuleveranser kommer att ske därifrån. Bygg-
nationen av ett nytt kök på skolan innebär dock att färre varuleveranser än tidigare förväntas. 
 
Riksdagen har angett riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnat-
ion av bostadsbebyggelse. För att undvika buller bör lokaler för skola och barnomsorg inte place-
ras i anslutning till gator med mycket trafik, industriområden, eller parkeringar (SN RR 1983). 

Riktvärdena för trafikbuller är att buller från vägar inte bör överskrida 55 dBA ekvivalent ljud-
nivå vid fasad och 70dBA maximal ljudnivå vid uteplats. 

Inverkan på allmän infrastruktur/gatunät 

Då byggnaderna redan finns och tillbyggnad kommer att kopplas på befintliga ledingar tros de-
taljplanen inte ha någon särskild inverkan på den allmänna intrastrukturen. 

Ekonomiska konsekvenser 

Detaljplanen upprättas och bekostas av Håbo kommun. Kostnader för omprövning av gemen-
samhetsanläggningarna Viby ga:1 och Frösunda ga:1 bekostas av kommunen. Fastighetsregle-
ring av del av Viby s:1 bekostas av kommunen. 
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GENOMFÖRANDE 
Organisatoriska åtgärder 

Genomförandetid 
Genomförandetid är fem (5) år från det att detaljplanen vinner laga kraft. Efter genomförandeti-
dens utgång fortsätter detaljplanen att gälla tills den ändras eller upphävs.  

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning  
Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. Det innebär att kommunen ansvarar för utbygg-
nad, drift och skötsel av allmänna platser, gator, återvinning, natur- och parkmark samt vatten 
och avloppsledningar. 

Eventuell ledningsflytt eller annan förändring av befintliga anläggningar utförs av ledningsäga-
ren men bekostas av exploatören, i detta fall kommunen. Ledningsägare ska kontaktas i god tid 
före byggstart och före eventuell kabelutsättning, för att säkerställa att mark som ska schaktas el-
ler bebyggas är fri från belastningar. 

§ 113-förordnande m.m. 
Ett förordnande enligt 113§ byggnadslagen innebar att markägaren skulle avstå eller upplåta 
mark utan ersättning för allmänna platser med enskilt huvudmannaskap. Vanligtvis bildades en 
gemensamhetsanläggning och en samfällighetsförening som skulle förvalta gemensamhetsan-
läggningen vid en lantmäteriförrättning. 

I denna detaljplan berörs ett område av Frösunda 3:1 som är ianspråktaget av Viby ga:1 med stöd 
av ett § 113-förordnande. Området är avsatt för park eller plantering i den nu gällande detaljpla-
nen K34 och gemensamhetsanläggningens ändamål i denna del är ”grönområde”. I den nya de-
taljplanen tas del av detta område i anspråk till kartersmark för skoländamål. Detta görs med an-
ledning av att det finns ett allmänt intresse av att Vibyskolan och Viby förskola ska kunna bygg-
gas ut då det finns ett stort behov av fler förskole- och skolplatser i området samt att området na-
turligt sett nyttjas av skolan och skolans elever. En del av området som belastas av förordnandet 
ska fortsätta att vara parkmark men med kommunalt huvudmannaskap. 

För att mark som är belastad med ett förordnande enligt 113§ byggnadslagen ska kunna tas i an-
språk för annat ändamål krävs att Länsstyrelsen efter hemställan från kommunen fattar beslut om 
att upphäva förordnandet. Innan detta sker ska kommunen ha underrättat och hört berörda rättig-
hetshavare, i detta fall delägarna i Viby ga:1, och sammanställt synpunkterna som ska bifogas 
hemställan. Detta kommer att ske parallellt med detaljplanens samrådsskede. Ett beslut om upp-
hävande bör ha vunnit laga kraft innan detaljplanen antas. 

Vad gäller Frösunda ga:1 gjorde kommunen en framställan om § 113-förordnande i samband 
med att befintlig detaljplan K42 togs fram. Då kommunen ägde den aktuella marken ansåg inte 
Länsstyrelsen att ett sådant förordnande var nödvändigt. I den delen gäller således inget förord-
nande trots att marken är ianspråktagen av Frösunda ga:1. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Berörda fastigheter 
Detaljplanens utbredning är huvudsakligen inom den kommunägda fastigheten Frösunda 3:1. 
Fyra befintliga bostadsfastigheter, Viby 1:8, Viby 1:72 och Kalmar Prästgård 1:16-17, ingår 
också i planområdet eftersom de vid en naturlig avgränsning hamnar inom planområdet. Delar av 
Frösunda 3:1 är ianspråktagen av dels Viby ga:1 och Frösunda ga:1, se kartan nedan i avsnittet 
”Berörda ga-områden”.   Viby ga:1 har 130 delägande fastigheter och Frösunds ga:1 har 46 delä-
gande fastigheter. Vidare berörs en samfällighet, Viby s:1 som har två delägande fastigheter. To-
talt berör den nya detaljplanen 183 fastigheter, en samfällighet och två gemensamhetsanlägg-
ningar. Dessa är följande: 
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Frösunda 3:1, Frösunda 3:4-44, Frösunda 3:58, Kalmar Prästgård 1:16-17, Kalmar Prästgård 2:1, 
Kalmar Prästgård 2:4-6, Viby 1:3, Viby 1:8-9, Viby 1:11-72, Viby 2:44-111, Viby 3:1, Viby s:1, 
Viby ga:1 och Frösunda ga:1. 

Berörda ga-områden    

  
Figur 6. Skrafferade områden visar de planerade minskade skötsel- och rättighetsområdena för Viby ga:1 och Frösunda ga:1.  
Gles skraffering: Viby ga:1,113§. Tät skraffering: Frösunda ga:1.  

Fastighetsrättsliga åtgärder 
Detaljplanen innebär att gemensamhetsanläggningarna Viby ga:1 samt Frösunda ga:1 måste med 
anledning av de ändrade förhållandena omprövas i en lantmäteriförrättning med stöd av 35 § an-
läggningslagen. Kommunen avser att ansöka om omprövning av gemensamhetsanläggningarna 
med stöd av 18 § anläggningslagen. Omprövningarna kommer att innebära att områden för park 
och plantering som samfällighetsföreningarna förvaltar kommer att minskas till sin omfattning, 
se skrafferade områden i avsnittet ”Berörda ga-områden”. Samfällighetsföreningarna får således 
mindre mark att sköta om. 

Cirka 375 m2 av lokalgatan Vibyleden utgörs idag av Viby s:1. Med anledning av att den del av 
Vibyleden som ingår i området för den nya detaljplanen ska övergå från enskilt till kommunalt 
huvudmannaskap ska denna lösas in av kommunen vid en lantmäteriförrättning och fastighetsre-
gleras in i Frösunda 3:1, företrädesvis genom en frivillig överenskommelse mellan kommunen 
och delägarna i Viby s:1. Lämpligen fastighetsregleras hela Viby s:1 in i Frösunda 3:1. Det se-
nare får dock ske efter frivillig överenskommelse mellan kommunen och de två delägarna, Viby 
1:3 och Viby 3:1. 

För bostadsfastigheterna Viby 1:8, Viby 1:72 och Kalmar Prästgård 1:16 och Kalmar Prästgård 
1:17 ska detaljplanen inte innebära några förändringar. 

Konsekvenser av fastighetsrättsliga åtgärder 
Delägarna i Viby ga:1, dvs. Viby 1:9, Viby 1:11-71 och Viby 2:44-111 och delägarna i Frösunda 
ga:1, dvs. Frösunda 3:4-44, Frösunda 3:58, Kalmar Prästgård 2:1 och Kalmar Prästgård 2:4-6, 
kommer att få mindre parkmark att förvalta.  

Kvartersmark 
Håbo kommun ansvarar för genomförandet av planen på huvuddelen av kvartersmarken då Vi-
byskolan är en kommunal skola. Kvartersmarken för bostadsändamål är utbyggd och inga för-
ändringar med anledning av detaljplanen förväntas. 

Planavtal 
Planavtal tecknas inte då huvuddelen av marken ägs av Håbo kommun. 
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Tekniska åtgärder 

Idag går en VA-ledning tvärs över planområdet. Denna kommer delvis att byggas över och 
kommer att ersättas med en ny ledning. Den nya ledningen kommer att läggas diagonalt och 
måste gå att nå från båda hållen. En brunn föreslås ligga där tryckledningen slutar. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Planhandlingarna har upprättats av tjänstemän inom Håbo kommun. 

 

Bålsta, 29 april 2016 

Håbo kommun 

 

 

Anna-Karin Bergvall Sarah Olsson 
T.f. Plan- & utvecklingschef Planarkitekt 

 

 

Sara Veidemann 
Mark- och exploateringsingenjör 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 
 Sammanträdes-

datum 
 

 2016-05-10  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 68 Dnr 2016/00263  

Planuppdrag: Detaljplan för Bista 15:7 och del av Bista 
15:1 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att upprätta förslag till de-
taljplan för Bista 15:7 och del av Bista 15:1. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att samråda förslag till de-
taljplan för Bista 15:7 och del av Bista 15:1. 

3. Kommunstyrelsens beslutar att planuppdraget upphör att gälla om inte 
kommunen antagit detaljplanen inom två år.  

Sammanfattning  
En förändrad markanvändning för fastigheten Bista 15:7 till kontor och 
handel skulle innebära möjlighet till bland annat drygt 5000 kvm handel och 
1000 kvm kontor. Fastigheten är del i Dragets verksamhetsområde och före-
slagen markanvändning spelar väl med områdets användning. I och med att 
fastigheten inte är planlagd krävs framtagande av en ny detaljplan. Del av 
Bista 15:7 berör Håtunavägen och dess koppling till Sköldvägen(Draget). 
För att hantera den kopplingen och dagens obehöriga trafik föreslås även del 
av Bista 15:1 ingå i planen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Start-PM Bista 15:7  

______________ 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-04-22 KS 2016/00263 nr 67052 

Bygg- och miljöförvaltningen 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Anton Karlsson, Planarkitekt 
0171-464 378 
anton.karlsson@habo.se 

 

Planuppdrag för Detaljplan för Bista 15:7 och del av Bista 15:1 

Förslag till beslut:  

1. Uppdra till förvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för Bista 15:7 
och del av Bista 15:1. 

2. Uppdra till förvaltningen att samråda förslag till detaljplan för Bista 15:7 
och del av Bista 15:1. 

3. Att planuppdraget upphör att gälla om inte kommunen antagit 
detaljplanen inom två år.  
 

Sammanfattning 
En förändrad markanvändning för fastigheten Bista 15:7 till kontor och 
handel skulle innebära möjlighet till bland annat drygt 5000 kvm handel och 
1000 kvm kontor. Fastigheten är del i Dragets verksamhetsområde och 
föreslagen markanvändning spelar väl med områdets användning. I och med 
att fastigheten inte är planlagd krävs framtagande av en ny detaljplan. Del 
av Bista 15:7 berör Håtunavägen och dess koppling till Sköldvägen(Draget). 
För att hantera den kopplingen och dagens obehöriga trafik föreslås även del 
av Bista 15:1 ingå i planen.  
 
Ärendet 
Den 15 jan 2016 inkom, från fastighetsägaren Bista Business Park AB 
(tidigare Chemetall), en ansökan om planbesked för fastigheten Bista 15:7. 
Ansökan gällde förändrad användning för befintlig byggnad (tidigare ej 
planlagd kemisk industri) till kontor och handel samt avstyckning av två 
tomter på vardera 2000 kvm. Vid möte efter givet planbesked framkom att 
avstyckning inte längre var aktuellt, men att samma byggrätt, för ytterligare 
omkring 3000 kvm handel var av intresse.  

Fastighetsägaren utrycker en ambition om att skapa ett kontorscenter samt 
butikslokaler för sällanköpsvaror i befintlig byggnad samt ytterligare handel 
för sällanköp i nya byggnader. Tomten ligger i slutet på Sköldvägen och är 
del i Dragets verksamhetsområde. En markanvändning i form av handel och 
kontor spelar väl med områdets befintliga verksamheter. De nya 
byggnaderna är tänkta dels mot Södra Bålstaleden och dels mot Mälarbanan. 
Läget längs Södra Bålstaleden är på vägen mellan E18 och Bålsta och med 
god gestaltning av tillkommande byggnader finns förutsättningar för att 
förstärka och förbättra entrén. 

Fastigheten är på omkring 20 000 kvm varav omkring 4 750 kvm är bebyggt 
idag. En utökning av byggarean till omkring 8 000 kvm bedöms inte 
äventyra angöring av butikslokaler samt möjligheten att tillgodose 
tillräckligt med parkeringsplatser inom fastighet.  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2016-04-22 KS 2016/00263 nr 67052 

 

Vägkopplingen norr om fastigheten mellan Håtunavägen och Sköldvägen är 
idag belagd med genomfartsförbud för obehörig trafik (boende längs 
Väppebyvägen och två fastigheter i Draget har tillstånd). Antalet fordon per 
dag är dock uppemot 700. Detaljplanen föreslås därför inkludera även del av 
Håtunavägen norr om fastigheten Bista 15:7(del av Bista 15:1 som ägs av 
kommunen) för att möjliggöra åtgärder för minskad obehörig trafik. Se sida 
2 i Start-PM för översikts och avgränsningskarta. 

Detaljplanen berör ej detaljplanelagd mark, men både riks- och 
allmänasintressen i form av bland annat Mälarbanan, Bålstas södra entré 
samt kopplingen mellan Håtunavägen och Sköldvägen. Planarbetet föreslås 
därför bedrivas enligt så kallat standardförfarande, med samråd och 
granskning. Det finns dock möjlighet att uppdraget kan övergå till så kallat 
begränsat förfarande om samtliga sakägare ställer sig positiva till 
samrådsförslaget. I sådant fall görs ingen granskning. 

Närmare beskrivning av platsens förutsättningar och förslag till förändring 
framgår i bifogat Start-PM. Mot bakgrund och med stöd i den beskrivningen 
föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen samtidigt med att beslut om 
planuppdrag lämnas även beslutar godkänna planförslaget för 
samrådsförfarande. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Planläggningen finansieras till största del av fastighetsägaren. I och med att 
kopplingen mellan Håtunavägen och Sköldvägen tas med i arbetet har även 
kommunen ett intresse och förtjänst av planen. Vid givet planuppdrag 
påbörjas inte planarbetet förrän ett planavtal mellan kommunen och 
fastighetsägaren upprättats. I Planavtalet regleras och fördelas kostnaderna 
för planarbetet mellan fastighetsägare och kommunen. 

Uppföljning 
Ingen uppföljning krävs. 

Beslutsunderlag 
– Start-PM Bista 15:7  
– Planbesked för Bista 15:7 (KS 2016/00035) 
__________ 

Beslut skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen  
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Start PM – Uppdragsbeskrivning 

Detaljplan för Bista 15:7 
UPPDRAGSBESKRIVNING  

Bakgrund 

BJ Business inkom 2016-01-15 med en ansökan om planbesked för fastigheten Bista 15:7. 
Ansökan gällde en förändrad funktion av befintliga byggnader från industri till handel och 
kontor, avstyckning av två tomter om vardera 2000 m2 för handelsverksamhet, förfrågan om 
anläggande av parkering på kommunal naturmark samt avverkning av skog mot Södra 
Bålstaleden. 

Positivt planbesked lämnades 2016-03-23, men där det i förstudien konstateras att parkering 
sker inom fastigheten då föreslagen kommunal mark krävs för trafikhantering (vändplan) för 
Sköldvägen. Avverkning av skog hanteras inte inom planarbetet, utan sker i samspråk med 
gatuenheten.  

Vid ett avstämningsmöte efter lämnat planbesked framkom att det inte längre var aktuellt 
med avstyckning av fastigheten. Samtidigt var avsikten fortsatt att bebygga marken mot 
Södra Bålstaleden. Vidare framkom att även en del av fastigheten mot Mälarbanan skulle 
vara intressant att bebygga, om än längre bort i tid. Parkeringen konstateras även som möjlig 
att hantera inom fastigheten. En ytterligare förändring är att fastighetsägaren är Bålsta 
Business Park AB(tidigare Chemetall) och inte BJ Business. 

Syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen för Bista 15:7 är att möjliggöra en förändrad användning av 
befintliga byggnader till handel och kontor. Planen syftar även till att möjliggöra för 
ytterligare exploatering för handel på omkring 2000 kvm mot Södra Bålstaleden samt för 
omkring 1000 kvm på del av fastigheten mot Mälarbanan. 

Befintlig bebyggelse varierar mellan en till tre våningar och planen avses begränsa 
våningstalen i enlighet med befintlig byggnad över två våningar. Tillkommande bebyggelses 
utformning och läge avses regleras i enlighet med gällande detaljplan för dragets 
verksamhetsområde.  

Detaljplanen kommer att hanteras med standardförfarande enligt PBL (2010:900). 
 
Fastighetsägare/beställare Bålsta Business Park AB 
Handläggare kommunen Anton Karlsson, planarkitekt Håbo kommun 
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Översiktskarta över Bålsta tätort                      Förslag till avgränsning av detaljplan för Bista 15:7 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE, KOMMUNALA OCH STATLIGA 
INTRESSEN 
Översiktliga planer 
I Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Bålsta tätort från 2010 ingår fastigheten i 
verksamhetsområdet Draget. Stora delar av verksamhetsområdet är särskilt känsligt för 
miljöfarligt läckage till grundvatten och i planen konstateras att detta ska tas i beaktande vid 
etablering av verksamheter i området. Planen konstaterar också att det vid planering för ny 
bebyggelse inom 100 meter från Mälarbanan alltid ska göras en riskanalys. En annan följd 
av läge nära Mälarbanan är frågan om vibrationer som enligt FÖP bör beaktas vid 
nybyggnation av bostäder och lokaler. 

Gällande detaljplaner 
Planområdet omfattas inte av detaljplan, men ansluter till ett antal. Främst i öster till 
Väppeby 7:52 Dragets verksamhetsområde (325) från 2008 samt i söder till Bista 1_159 
m.fl. Lillsjöns företagspark (323) från 2005. Båda planerna behandlar verksamheter i form 
av småindustri, handel och kontor men plan 325 behandlar även del av naturområdet 
Bålstaåsen samt hantering av grustäkt i samma ås. Genomförandetiden för detaljplan 323 har 
gått ut, men för plan 325 gäller genomförandetiden fram till 2018. Det är inom denna 
fortfarande aktiva plan som sökande vill anlägga parkering. Detaljplanen reglerar ytan som 
Natur med möjlighet till anläggande av en transformatorstation. För ändring av detaljplan 
under genomförandetiden kan kommunen bli ersättningsskyldig. 
 
Norr om fastigheten finns detaljplanen Bålsta 1:2, Väppeby 7:2 m.fl. Mälarbanan (260) från 
1994 som främst behandlar Mälarbanan, men bland annat även bostadsbebyggelsen norr om 
Bista 15:7. Genomförandetiden har även här gått ut. 
 
I närområdet finns även två pågående detaljplaneprojekt, i nordväst Väppeby 7:18 m.fl. den 
så kallade Tvåhusplanen med syfte att skapa cirka 350 bostäder och i sydväst del av 
Kalmarsand, även det med huvudsyfte kopplat till bostadsutbyggnad. 
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Genomförda utredningar 
Inom fastigheten har det genomförts ett antal undersökningar kring markföroreningar, se 
avsnittet Förorenad mark. 

I anslutning till föreslaget planområde har även riskanalys för Mälarbanan och buller- och 
dagvattenutredningar för Dragets industriområde gjorts. 

Behovsbedömning om betydande miljöpåverkan 

Enligt svensk lag ska konsekvenserna av en detaljplan beskrivas när de kan leda till 
betydande påverkan på miljön (4 kap 34 § plan- och bygglagen). Miljökonsekvens-
beskrivningen används för att få en helhetssyn av den påverkan en plan kan få på miljön, 
hälsan och hushållningen av resurser. 

I Håbo kommun finns en behovsbedömningsgrupp som gör en bedömning om betydande 
miljöpåverkan. Avstämning med behovsbedömningsgruppen ska ske 14 april 2016 för 
förslag till beslut om behovsbedömning. Förslaget skickas sedan till Länsstyrelsen för 
samråd med förväntat svar inom tre till fyra veckor. 

Strandskydd 
Planområdet berörs inte av något strandskydd. 

Riksintressen 
Fastigheten berörs av riksintresset för Mälarbanan 
och del av fastigheten är belastad med ett servitut 
kopplat till Mälarbanan som sträcker sig 8 m in 
på fastigheten. Trafikverket menar dock att ett 
avstånd på 35 m från närmaste spårs mitt krävs 
för att säkra framtida satsningar och med dem 
följande säkerhetsavstånd. 35 m från spårmitt 
innebär att en zon som sträcker sig 23 m in på 
fastigheten inte får bebyggas med byggnad, utan 
att särskilda säkerhetsåtgärder vidtas, i rött på 
kartan till höger. I övrigt visar kartan servitut 
kopplat till järnvägen i rosa, linjen söder om 
fastigheten säkrar åtkomst till området från söder. 
De blåmarkerade områdena visar ledningsrätt för 
Graninge elnät AB. 

  



 

 UPPDRAGSBESKRIVNING 4(8) 
 Datum Vår beteckning 
 2016-04-22 KS 2016/00263 

 

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN – FÖRUTSÄTTNINGAR 
Läge, markägoförhållanden och areal 
Fastigheten Bista 15:7 ligger i sydöstra Bålsta utmed järnvägen i verksamhetsområdet 
Draget. Marken är privatägd och har en areal på 20 427 m2 

Nuvarande markanvändning 
På platsen finns ett byggnadskomplex i form av olika former av lager, kontor och 
fabriksytor. Byggnaden har en yta i markplan på ca 4250 m2 och varierar i våningar upp till 
tre plan. På tomten finns även ett antal lagerbyggnader samt ett bostadshus från 50-talet. De 
västra och sydliga delarna av tomten tas upp av gles skog. Skogen fortsätter även söderut på 
fastigheten Bista 15:1 och ner mot Södra Bålstaleden i form av en slänt med ett fall på 
omkring 6 meter. Slänten följer något söder om fastighetsgränsen i öst för att sedan vika in 
mot gränsen emot väster. 

I nordöst inkluderar fastigheten även en bit av Håtunavägen precis innan den övergår i 
Sköldvägen.  

Gator och trafik 
Fastigheten nås från Håtunavägen via Stockholmsvägen eller från Sköldvägen via Södra 
Bålstaleden. Där Bålstaleden vid Dragetrondellen är verksamhetsområdets entré. 
Håtunavägen och Sköldvägen är sammankopplade, men kopplingen går i dagsläget över 
privat tomtmark som har ett genomfartsförbud. Boende längs Väppebyvägen (norr om 
området) och sopbil är undantagna förbudet, men även många andra kör där. Vägen används 
i viss mån som genväg till och från Dragets industriområde från Stockholmsvägen. Den 
typen av genomfart är inte lämplig, bland annat på grund av den smala underfarten av 
järnvägen. Framtida sträckning av vägen på västra sida är även under arbete i 
detaljplanearbetet för Väppeby 7:18 m.fl. (Tvåhus). 

 
Trafikstruktur – angöring via Södra Bålstaleden, Bista 15:7 markerad med röd ram 
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VA och dagvatten 
Befintlig byggnad på fastigheten är ansluten till det kommunala VA-nätet och även 
dagvatten från byggnad är draget ut till gata och dess dagvattensystem. Det finns även VA-
ledningar till bostadshuset i väster. 

Eftersom stora delar av verksamhetsområdet Draget lutar ned mot söder och Lillsjön anlades 
en dagvattendamm söder om Bålstaleden för att samla upp och fördröja dagvattnet från 
Dragetområdet i sin färd mot Lillsjön.  

Förorenad mark 
I och med fastighetens tidigare bruk för kemisk industri är risken för miljö- och hälsofarliga 
markföroreningar en självklar fråga. Delar av fastigheten och huvudbyggnaden har 
undersökts vid ett antal tillfällen. 

I december 2001 tog tekniska förvaltningen fram en rapport för preliminär riskklassning av 
Dragets industriområde vad gäller potentiellt förorenade områden, Inventering av Dragets 
industriområde. I en första fas klassades de olika fastigheterna utifrån en samlad bedömning 
utifrån spridningsrisk, känslighet, skyddsvärde samt föroreningarnas farlighet. Från riskklass 
1 till 4 där 1 är högst risk.  

Bista 15:7 klassades som en 1:a och därmed följde en andra fas med provtagning (2003) som 
fokuserade på uppgifter som kommit fram under fas 1. Kompletterande undersökningar 
genomfördes 2010 i och med att verksamheten gick in i en ny fas med uthyrning av 
lokalerna. 2014 genomfördes ytterligare provtagning på ytor som inte omfattats av tidigare 
kontroller. 

Slutsatser av de genomförda undersökningarna sammanfattas 2016-02-17 i skrivelsen 
Utredning av föroreningssituationen vid nedlagda ytbehandlingsverksamheten Chemetall 
AB med fastighetsbeteckning Bista 15:7 som konstaterar att det förekommer 
markföroreningar i och under betonggolvet, främst i produktionslokalen. Det genomförs en 
sanering av ytskikt av golv samt att sediment från en tank tas om hand. Bedömningen från 
Miljöavdelningen på Håbo kommun är att en oförändrad användning av fastigheten inte 
innebär någon miljö- eller hälsorisk. Miljöavdelningen har i samråd med Länsstyrelsen även 
kommit fram till att riskklassen för fastigheten ska revideras till en 3:a. 

Bedömning tar därmed inte ställning till en förändrad användning i form av h exploatering 
av fastighetens sydöstra del. Den delen av fastigheten har inte heller ingått i någon av 
undersökningarna. 

Vilka utredningar och inventeringar kan behöva göras? 
 Dagvattenutredning 

 Miljöteknisk markundersökning (MIFO fas 2) 

 Riskanalys kopplad till Mälarbanan 

 Gatu- och trafikutredning 



 

 UPPDRAGSBESKRIVNING 6(8) 
 Datum Vår beteckning 
 2016-04-22 KS 2016/00263 

 

GENOMFÖRANDE AV PROJEKTET 
 Avtal Planavtal 
 Planförfarande Standard förfarande 
 Huvudmannaskap (beroende av hantering av kopplingen mellan 

Håtunavägen och sköldvägen) 
 Behov av upphandling (Om inget annat anges står exploatören för 

framtagande/beställning av utredningar) 

EKONOMI OCH KALKYLER 
Preliminära kostnader i planprocessen  

 Grundkarta  
 Ortofoto 
 Fastighetsförteckning 
 Annonsering 
 Utskick 
 
 Dagvattenutredning  
 Riskanalys 
 Gatu- och trafikutredning 
 Miljöteknisk markundersökning (MIFO fas 2) 

 
Preliminära kostnader vid genomförande 
 
PRELIMINÄR TIDPLAN 
Samråd 3:a kvartalet 2016 
Granskning 4:e kvartalet 2016 
Antagande 1:a kvartalet 2017 

Observera att tidplanen är preliminär och endast gäller under förutsättning att inget oförutsett 
inträffar.  

Start PM - Resursbehov 
 

PROJEKTARBETETS BEDRIVANDE 
Planarbetet kommer att bedrivas i en projektgrupp med följande representanter 
 
Förslag till organisation 
- Beslutsgrupp:  Kommunstyrelsens arbetsutskott/KS/KF 
- Styrgrupp:  Plan- och utvecklingsavdelningen 
- Projektledare: Anton Karlsson, Planarkitekt & Anne-Marie Engman, 

Mark- och Exploaterings ingenjör 
- Projektgrupp: Kommunstyrelsens förvaltning (VA avdelningen, 

Gatuavdelningen, Avfallsavdelningen) 
Bygg- och miljöförvaltningen (Plan- och utvecklings-
avdelningen, Byggavdelningen, Miljöavdelningen) 
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RESURSBEHOV 
Tiden beräknas utifrån behovet av att delta på projektmöten, granska och uppdatera hand-
lingar. I projektet beräknas följande: 

1. Startmöte  
2. Behovsbedömningsmöte 
3. Projektmöte, kravspec. utredningar och ekonomi 
4. Projektmöte, utredningar 
5. Projektmöte, inför samråd 
6. Projektmöte, inför samråd slutversion 
7. Projektmöte, uppföljning samrådet 
8. Projektmöte, inför granskning 
9. Projektmöte, inför godkännande och antagande 

 

 
Observera att resursbehovet är en preliminär uppskattning. 
 

Avdelning  Kompetens Person Tid 
(timmar) 

Plan- och utveckling Uppdragsledning/samordning 
detaljplan, planfrågor, granskning 

Anton Karlsson 70 

Plan- och utveckling Uppdragsledning/samordning 
genomförande, 
exploateringsfrågor, avtal 

 30 

Plan- och utveckling Behovsbedömning Anna Atterlöf & 
Marie Pettersson 

3 

Plan- och utveckling Administratör Susanne Nyström 10 
Bygg Gestaltningsfrågor, bygglov Klas Klasson 5 
Gata Trafik/anslutning, 

tillgänglighet/utformning, 
parkering   

… 15 

VA Vatten och avlopp, lednings 
dragningar, anslutningspunkt, 
dagvatten 

… 12 

Kart- och mät Kartunderlag, grundkarta Erik Sundqvist 2 
Miljö, buller, 
föroreningar  

Miljö, föroreningar Frida Halling/ 
Anna-Lena Wilson 

12 

Avfall Avfallshantering  4 
    
Kultur och livsmiljö Kultur Samråd - 
Fastighet Fastigheter Samråd - 
Räddningstjänsten Brand, risker, tillsyn Samråd - 
Summa:   163 



 

 UPPDRAGSBESKRIVNING 8(8) 
 Datum Vår beteckning 
 2016-04-22 KS 2016/00263 

 

PLANKOSTNAD 
Planarbetet inleds formellt med tecknande av ett plankostnadsavtal och ett startmöte där 
sökanden får information om planeringsarbetets fortskridande. Aktuellt planuppdraget ingår 
i kategorin ”Övriga detaljplaner” enligt kommunens taxa Plan- och byggavdelningen (MTN 
2009/59 nr 2011.620). Övriga detaljplaner upprättas till självkostnadspris enligt tid ersätt-
ning, se punkt 9 i taxan. Utöver timkostnaden tillkommer även kostnad för grundkarta, 
fastighetsförteckning, annonsering, kopiering samt kostnader för eventuella utredningar. I 
planavtalet framgår den uppskattade plankostnaden. Fakturering sker vid planavtalets 
tecknande, vid beslut om samråd samt vid beslut om antagande. 
 
Sammanställning Kostnad exl. Moms Moms 
Plankostnad   
Personalkostnader, myndighetsutövning 31 000  
Personalkostnader, projekt  126 375 
Flygfoto  1 000 
Grundkarta  4 000 
Fastighetsförteckning  15 000 
Annonsering  5 000 
Material – utskick och tryck  1 500 
   
Summa:  183 875 
Buffert 25 procent på plankostnad  229 844 
   
Möjliga utredningar (kostnader uppskattas ej)   
Dagvattenutredning   
Riskanalys   
Gatu- och trafikutredning   
Miljöteknisk markundersökning (MIFO fas 2)   
Total summa:  230 000 
 
Plankostnaden beräknas till 230 000 kr ink. Moms. Utöver plankostnaden till kommer 
kostnader för utredningar. 
 
Kostnaderna är preliminära och kan inte ses som slutgiltiga. 
 
 
 
Anna-Karin Bergvall      Anton Karlsson 
Bygg- och miljöförvaltningschef   Planarkitekt 
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JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 69 Dnr 2015/00055  

Antagande av tillägg till detaljplan K11 Råby 4:24,4:26 
för Råby 4:123 m.fl. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta tillägg till detaljplan K11 Råby 4:24, 
4:26 för fastigheter Råby 4:123 m.fl. enligt 5 kap. 27§ Plan- och bygglagen 
(2010:900).  

Sammanfattning  
Syftet med detta tillägg är att anpassa en del av planbestämmelserna till den 
redan bebyggda miljön. Detta tillägg syftar till att medge större byggrätt 
samt möjliggöra vidareutveckling (ombyggnad/tillbyggnad) med hänsyn till 
områdets karaktär.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Granskningsutlåtande 
Plankarta med planbestämmelser och planbeskrivning 

______________ 
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Bygg- och miljöförvaltningen 
Plan- och utvecklingsavdelning 
Domagoj Lovas, Planarkitekt 
0171-525 90  
domagoj.lovas@habo.se 

 

Antagande av tillägg till detaljplan K11 Råby 4:24, 4:26 för 
fastigheter Råby 4:123 m.fl., i Bålsta, Håbo kommun  

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta tillägg till detaljplan K11 Råby 4:24, 
4:26 för fastigheter Råby 4:123 m.fl. enligt 5 kap. 27§ Plan- och 
bygglagen (2010:900).  
 

Sammanfattning 
Syftet med detta tillägg är att anpassa en del av planbestämmelserna till den 
redan bebyggda miljön. Detta tillägg syftar till att medge större byggrätt 
samt möjliggöra vidareutveckling (ombyggnad/tillbyggnad) med hänsyn till 
områdets karaktär.  
 
Ärendet 
Bebyggelsen i planområdet skiljer sig från det som medges i gällande 
detaljplan K11 Råby 4:24, 4:26. Anledningen till dessa skillnader beror på 
att det tidigare funnits större möjligheter att bevilja bygglov för hus som 
avviker från detaljplanens bestämmelser än vad som är möjligt idag. 

Planområdet omfattar endast kvartersmark som är bebyggd med fristående 
enfamiljshus i ett eller två plan, och i princip med större byggnadsyta än 
gällande plan medger. Planområdet är numera permanent bebott och försett 
med kommunala vatten- och avloppsledningar. Kvartersmark som omfattas 
av detta tillägg utgör sammanlagt en areal på ca 7,80 ha. Ursprunglig 
detaljplan K11 kvarstår att gälla över vägar och allmän mark samt 
vattenområdet. 

Tillägg till detaljplan handläggs genom enkelt planförfarande, enligt nya 
plan- och bygglagen (2010:900). Enligt delegationsordning har 
kommunstyrelsen rätt att anta planen. 

Förslag till tillägg till detaljplan har varit utsänt på samråd t.o.m. 2015-07-
02. Under samrådstiden inkom 8 yttranden varav 3 med synpunkter. De 
synpunkter som inkommit berör brandvatten, komplettering av plankartan, 
begränsning av fastighets utnyttjande mm.  

Reviderat förslag till tillägg till detaljplan skickades ut på granskning t.o.m. 
2016-03-23. De synpunkter som inkommit under granskningstiden 
redovisas i granskningsutlåtande.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Tillägget till byggnadsplan bekostas av kommunen. Respektive 
fastighetsägare erlägger planavgift i samband med bygglov. 

mailto:domagoj.lovas@habo.se
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Uppföljning 
Inte aktuellt. 

Beslutsunderlag 
– Plankarta med planbestämmelser och planbeskrivningen 
– Granskningsutlåtande  
__________ 

Beslut skickas till 
Plan- och utvecklingsavdelningen  



 

 GRANSKNINGSUTLÅTANDE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-04-22 KS 2015/00055 nr 240 

Bygg- och miljöförvaltning 
Plan- och utvecklingsavdelning 
Domagoj Lovas, Planarkitekt 
0171-525 90  
domagoj.lovas@habo.se 
 

 

 

 
Tillägg till detaljplan K11 Råby 4:24, 4:26 för fastigheter Råby 4:123 m.fl., i Bålsta tätort, 
Håbo kommun - upprättat i mars 2016, reviderad i april 2016. 
 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Förslag till tillägg till detaljplan K11 Råby 4:24, 4:26 för fastigheter 4:123 m.fl. har enligt underrättelse 
2016-02-23 varit utsänt på granskning t.o.m. 2016-03-23. 

Under granskningstiden inkom 10 yttranden varav 2 med synpunkter. Följande remissinstanser tillstyrker 
eller har inget att invända mot förslaget: Trafikverket, Polisen, Svenska Kraftnät, Kollektivförvaltningen 
UL, Lantmäteriet, E.ON Elnät Stockholm AB, Länsstyrelsen i Uppsala län och Vattenfall. 

De synpunkterna som inkommit berör ungdomar och väg över parkmark. 

Inkomna yttranden i originaltext finns hos Bygg- och miljöförvaltningen. 

Nedan redovisas en sammanfattning av inkomna synpunkter tillsammans med avdelningens kommenta-
rer: 

1. Kultur & livsmiljö/Ung & Hälsa 
  

När ett bostadsområde utvecklas, förtätas och byggs ut 
behöver behovet av trygga utemiljöer, säkra GC-vägar, 
bra belysning, möjlighet till spontanidrott och så vidare 
inte minst för våra barn och unga ses över. 

Berör förslaget barn och unga? Vilka? På vilket sätt? Har 
barn och unga hörts på ett sätt som passar dem? Vad säger 
förslaget? Går förslaget i linje med principen om barns 
bästa? Vad säger forskning, samlad kunskap och beprövad 
erfarenhet? 

 Plan- och utvecklingsavdelningens 
kommentar 

Planförslag berör inte barn och unga på negativt sätt ef-
tersom den inte omfattar allmänna ytor och utemiljöer vik-
tiga för boende, barn och unga utan endast kvartersmark 
som består av bebyggda tomter i privat ägo.  

   

2 TRAFIKVERKET Har inga synpunkter. 

   

3. POLISEN Har inga synpunkter.  

   

4. SVENSKA KRAFTNÄT Har inga synpunkter. 

   

5. Landstinget i Uppsala län, Kol-
lektivtrafikförvaltningen UL 

Har inga synpunkter.  
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6. LANTMÄTERIET 
 

Har inga synpunkter. 

   

7. Britt-Marie Woud, Robert Woud  

 

Undrar över hur den nya vägen som ligger på Getbergets 
parkmark har kommit till. Har beställaren verkligen upp-
fyllt alla erforderliga krav inför planering och utförande 
av vägbygget? Utöver dragningen av den nya vägen, så 
har man fortsatt utfyllnaden på parkmarken närmast vägen 
i samma nivå som marken till den befintliga tomten och 
även börjat plantera på den och därmed utökat sin tomt-
mark! 

 

Plan- och utvecklingsavdelningens 
kommentar 

Getbergets parkmark ligger utanför omfattning av detta 
tillägg till gällande detaljplan K11 Råby 4:24, 4:26. Till-
ägget omfattar endast kvartersmark. Allt vägbygge som 
äger rum på parkmarken sker med Getbergets Samfällig-
hetsförening samtycke.  Getbergets Samfällighetsförening 
äger och förvaltar fastighet i fråga (huvudman för allmän 
plats). Genomförande av tillägget till detaljplanen orsakar 
inga förändringar bland befintliga rättigheter som finns 
inom omfattning av detaljplan K11 Råby 4:24, 4:26. 

   

8. E.ON Elnät Stockholm AB Har inga synpunkter. 

   

9. LANSTYRELSEN UPPSALA LÄN Har inga synpunkter. 

   

10. VATTENFALL Har inga synpunkter. 

   
   

 

Sammanfattande kommentar 

Inkomna synpunkter under granskningstiden leder inte till någon ändring av förslaget till tillägg till detalj-
plan. 

Detaljplanen överlämnas till kommunstyrelsen för antagande enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen 
(2010:900). 

Bålsta 2016-04-22 

Domagoj Lovas 

Planarkitekt 



Niv¬kurvor

G¬ngvªg

Avvªgd hºjd

Rutnªtspunkt

Vªg

Bostad, uthus

Fastighetsbeteckning.

Fastighetsgrªns

PLANBEST MMELSER

Fºljande gªller inom omr¬den med nedanst¬ende beteckningar. Endast

angiven anvªndning och utformning ªr till¬ten. Bestªmmelser utan

beteckning gªller inom hela planomr¬det.

GR NSER

Planomr¬desgrªns

Egenskapsgrªns

ANV NDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark

BostªderB

BEGR NSNINGAR AV MARKENS

BEBYGGANDE

Byggnad f¬r inte uppfºras

Marken f¬r med undantag av uthus och garage inte

fºrses med byggnader

u Marken skall vara tillgªnglig fºr allmªnna

underjordiska ledningar

UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING

e
1

20 Stºrsta byggnadsarea i procent av fastighetsarea

e
6

Minsta tomtstorlek ªr 1200 m

2

PLACERING, UTFORMNING, UTF¥RANDE

Utformning

II Hºgsta antal v¬ningar

fril Endast friliggande hus

v
5

Hºgsta byggnadshºjd av komplementbyggnad ªr 3.0

meter

+9.5

Hºgsta nockhºjd av huvudbyggnad i meter ºver

golvets ºversida i nedersta v¬ningen

ADMINISTRATIVA BEST MMELSER

Genomfºrandetid

Genomfºrandetiden ªr 5 ¬r fr¬n den dag planen vinner laga kraft. Efter

genomfºrandetidens utg¬ng fortsªtter tillªgget att gªlla tills det ªndras eller

upphªvs.
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Planinformation

Ursprunglig detaljplan K11 R¬by 4:24, 4:26 kvarst¬r att gªlla ºver vªgar och

allmªn mark samt vattenomr¬det.

Vªgar och allmªn mark (R¬by 4:121) inom K11 (utanfºr detta tillªgg) omfattas

av Lªnsstyrelsens fºrordnande enligt 113 Ä byggnadslagen.

UPPGIFTER OM GRUNDKARTAN:

Skala A2 1:2000

ENKELT PLANF¥RFARANDETILL GG TILL PLANKARTA F¥R DETALJPLAN K11 R¡BY 4:24, 4:26

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

Grundkartan ªr upprªttad genom utdrag ur och

komplettering av kommunens primªrkarteverk.

Grundkartan upprªttades i september 2014.

Ajourfºres av: Bygg- och miljºfºrvaltningen, H¬bo

kommun

Koordinatsystem:  SWEREF99 Zon 18.00

Hºjdsystem: Rikets 1900 (RH00)

200 meter18016014012080 1006040200

FLYGFOTO 2013

Handlingarna best¬r av:

UPPR TTAD

H¡BO KOMMUN UPPSALA L N

Beslutsdatum

Lagakraft

Nr:

Antagen

Godkªnd

- Behovsbedºmning

- Fastighetsfºrteckning- Planbeskrivning

- Grundkarta- Plankarta

Planarkitekt

Domagoj Lovas

tf. Plan- och utvecklingschef

Anna-Karin Bergvall

ANTAGANDEHANDLING

K11 R¡BY 4:24, 4:26 

fºr fastigheter R¬by 4:123 m.fl.

B¡LSTA

K11T

TILL GG TILL DETALJPLAN

APRIL 2016

K11 R¡BY 4:24, 4:26 GETBERGET

Upphªvda bestªmmelser

Planbestªmmelser i gªllande detaljplan K11 R¬by 4:24, 4:26 som upphªvs

eller ªndras/ersªtts genom detta tillªgg:

1 Ä Inledande bestªmmelser

2 Ä Byggnadsplaneomr¬dets anvªndning

3 Ä Mark som icke f¬r bebyggas

4 Ä Byggnadssªtt

5 Ä Tomtplats storlek

6 Ä Byggnadsyta ¬ tomtplats

7 Ä Byggnads hºjd

8 Ä V¬ningsantal

9 Ä Boningsrum i g¬rdsbyggnad

10 Ä Utfºrande, konstruktion

PLANBESKRIVNING

PLANHANDLINGAR

Tillªgg till gªllande detaljplan best¬r av fºljande handlingar:

Denna plankarta som redovisar:

- Tillªgg till plankarta och planbestªmmelser och planbeskrivning

BAKGRUND

Bebyggelsen i planomr¬det skiljer sig fr¬n det som medges i gªllande detaljplan K11

R¬by 4:24, 4:26 Getberget. Anledningen till dessa skillnader beror p¬ att det tidigare

funnits stºrre mºjligheter att bevilja bygglov fºr hus som avviker fr¬n detaljplanens

bestªmmelser ªn vad som ªr mºjligt idag.

PLANOMR¡DETS OMFATTNING

Planomr¬det omfattar endast kvartersmark som ªr bebyggd med frist¬ende enfamiljshus

i ett eller tv¬ plan, och i princip med stºrre byggnadsyta ªn gªllande plan medger.

Planomr¬det ªr numera permanent bebott och fºrsett med kommunala vatten- och

avloppsledningar. Kvartersmark som omfattas av detta tillªgg utgºr sammanlagt en areal

p¬ ca 7,78 ha.

SYFTE MED TILL GG TILL G LLANDE DETALJPLAN

Syftet med detta tillªgg ªr att anpassa en del av planbestªmmelserna till den redan

bebyggda miljºn. Detta tillªgg har fºr syfte att medge stºrre byggrªtt samt mºjliggºra

vidareutveckling (ombyggnad/tillbyggnad) med hªnsyn till omr¬dets karaktªr.

Med detta tillªgg ªndras fºljande:

• Inledande bestªmmelser upphªvs (1 Ä),

• definition av prickad mark (3 Ä)

(fr¬n "Mark som icke f¬r bebyggas" till "Byggnad f¬r inte uppfºras")

• byggnadsyta ¬ tomtplats (6 Ä)

(fr¬n 80+30 kvm BYA till procent av fastighetsarea)

• byggnadshºjd fºr huvudbyggnad (7 Ä)

(fr¬n 3,5m byggnadshºjd till 9,5 nockhºjd fr¬n golvets ºversida i nedersta

v¬ningen)

• v¬ningsantal (8 Ä)

(fr¬n 1 till 2 v¬ningar),

• utfºrande och konstruktion upphªvs (10 Ä)

• ej byggbar prickad mark ªndras till korsmark p¬ vissa stªllen

(med hªnsyn till befintlig bebyggelse).

STRANDSKYDD

Detaljplan K11 R¬by 4:24, 4:26 Getberget faststªlldes 1964-01-01 och inneh¬ller inte

bestªmmelser om strandskydd. Enligt lagen om infºrande av miljºbalken (1998:811) ska

strandomr¬den som vid utg¬ngen av juni 1975 ingick i faststªlld generalplan, stadsplan

eller byggnadsplan inte omfattas av strandskydd enligt miljºbalken, om det inte bestªms

n¬got annat.

Eftersom planªndring avses ske som tillªgg till detaljplan (s¬ att ursprunglig plan kvarst¬r

att gªlla i delar som inte ªndras med denna plan) ska dªrfºr bestªmmelser i 7 kap 14 Ä

Miljºbalken om ¬terintrªdande av ett generellt strandskydd av 100 m p¬ land och i vatten

nªr en detaljplan ersªtts med en ny detaljplan inte tillªmpas.

F¥RENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJ¥BALKEN

De ¬tgªrder som detta tillªgg medger bedºms vara fºrenliga med en ur allmªn synpunkt

lªmplig anvªndning av mark- och vattenresurser enligt bestªmmelserna i miljºbalkens 3,

4 och 5 kap.

KOMMUNALA BESLUT

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade i sitt beslut fr¬n 2014-05-26 gett fºrvaltningen i

uppdrag att upprªtta fºrslag till ªndring (modernisering) av en rad gamla detaljplaner:

203, K5, K6A, K8, K11, K48 och Y2. Eftersom planªndringarna ans¬gs ha en principiell

betydelse fºr allmªnheten (t.ex. fºrfr¬gan om att ta bort prickmark eller fr¬ga om att gºra

befintlig bebyggelse planenlig) beslutades att ªndring av ovannªmnda planer ska ske

med enkelt planfºrfarande som tillªgg till gªllande detaljplaner.

¥VERSIKTLIGA PLANER

Planomr¬det omfattas av fºrdjupad ºversiktsplan fºr B¬lsta tªtort 2010 (F¥P) som

antogs av Kommunfullmªktige 2010-06-04 och vann laga kraft 2010-07-28. I den

fºrdjupade ºversiktsplanen fºr B¬lsta tªtort ªr Getberget markerat som bostadsomr¬de.

Tillªgg till gªllande detaljplan bedºms vara fºrenligt med fºrdjupad ºversiktsplan fºr

B¬lsta tªtort och med gªllande ºversiktsplan fºr H¬bo kommun.

G LLANDE DETALJPLANER

Planomr¬det omfattas av detaljplan K11 R¬by 4:24, 4:26 Getberget faststªlld 1964-01-01

och vars genomfºrandetid g¬tt ut.

BEHOVSBED¥MNING OM BETYDANDE MILJ¥P¡VERKAN

Enligt 4 kap. 34 Ä  plan- och bygglagen ska en miljºkonsekvensbeskrivning upprªttas

om detaljplanen medger en anvªndning av mark, byggnader eller andra anlªggningar

som innebªr en betydande p¬verkan p¬ miljº, hªlsa eller hush¬llning med mark och

vatten eller andra resurser.

Planomr¬det berºrs av riksintresset ò Mälaren med öar och strandområden ò enligt MB 4
kap 1 och 2 Ä Planomr¬det ªr planlagt sedan tidigare och dess nuvarande och

planerade anvªndning ªr fºrenligt med 4 kap 2-8 ÄÄ miljºbalken.

Inom planomr¬det finns ingen fºrorenad mark eller zon med fºrhºjd risk fºr

inomhusradon. Fastigheterna inom planomr¬det ªr ianspr¬ktagna med enfamiljshus

enligt gªllande plan.  ndring av planbestªmmelser som reglerar placering, utformning

och utfºrande av byggnader bedºms inte medfºra betydande miljºp¬verkan.

Samr¬d med lªnsstyrelsen om behovsbedºmning av tillªgget hade skett i samband

med detaljplanesamr¬det.

VATTEN OCH SPILLVATTEN

Omr¬det Getberget ªr anslutet till kommunalt vatten- och spillvattennªt.

DAGVATTEN

Ledningsnªt fºr kommunalt dagvatten ªr inte utbyggt.

Hantering av dagvatten som uppst¬r p¬ kvartersmark ska fºlja huvudprinciper

faststªllda i kommunens dagvattenpolicy. Dagvatten ska i princip tas omhand lokalt p¬

fastigheten genom LOD-anlªggning s¬som:

• Stenkista (om marken till¬ter);

• Infiltration p¬ grªsytor;

• Genomslªppliga belªggningar;

• Samla upp takvatten i en tunna fºr till exempel bevattning.

ANSVARSF¥RDELNING/HUVUDMANNASKAP

Ansvarsfºrdelningen gªllande befintlig infrastruktur fºrblir detsamma som idag.

Allmªnplats omfattas inte av tillªgget till detaljplan K11.Getbergets

samfªllighetsfºrening ªr huvudman fºr allmªnplats.

Rªttighet fºr VA-ledningar som delvis g¬r ºver fastigheterna R¬by 4:138 och R¬by

4:139 ªr reglerad med servitut till fºrm¬n fºr Yttergrans-Valla 1:63 (akt

C-03-IM1-73/1623.3 respektive C-03-IM1-72/3166.1). Fastigheter som ªr belastade

med servitut ªr R¬by 4:138 respektive R¬by 4:139.

Genomfºrande av tillªgget till detaljplanen orsakar inga fºrªndringar bland befintliga

rªttigheter som finns inom omfattning av detaljplan K11 R¬by 4:24, 4:26 Getberget, VA,

TELE och vªg.

Fastighetsªgarna inom planomr¬det ansvarar fºr genomfºrandet av planen. Eventuell

ledningsflytt eller annan fºrªndring av befintliga anlªggningar bekostas av

fastighetsªgare och utfºrs i samr¬d med ledningsªgaren. Ledningsªgare ska kontaktas

i god tid fºre byggstart och fºre eventuell kabelutsªttning, fºr att sªkerstªlla att mark

som ska schaktas eller bebyggas ªr fri fr¬n ledningar.

PLANF¥RFARANDE

Tillªgg till detaljplan handlªggs genom enkelt planfºrfarande, enligt nya plan- och

bygglagen (2010:900).

TIDPLAN

Samr¬d hºlls under sommaren 2015 och antagande bedºms kunna ske v¬ren 2016.

FASTIGHETS GARE

Fastigheterna inom planomr¬det, R¬by 4:111 - 4:116, 4:122 - 4:139, 4:162, 4:169,

4:184 och 4:192, ªgs av privatpersoner.

PLANEKONOMI

Tillªgget till detaljplan bekostas av kommunen. respektive fastighetsªgare erlªgger

planavgift i samband med bygglov.

MEDVERKANDE TJ NSTEM N

Planhandlingarna har upprªttats av tjªnstemªn inom H¬bo kommun.

TILL GG TILL PLANBEST MMELSER

K11

K11

K11T

K11T

K11T

K11T

K11T

K11T

K11T

K11T

Faststªlld 1964-01-01

Tillªgg till detaljplan K11

K11T

Plangrªns K11T



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 
 Sammanträdes-

datum 
 

 2016-05-10  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 70 Dnr 2015/00277  

Tillägg till köpeavtal: Försäljning, del av Väppeby 6:1 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen godkänner tilläggsavtal till Köpeavtal mellan Håbo 
kommun och Håbohus AB.  

Sammanfattning  
Tillägget innebär att Håbohus AB erlägger en fast summa utifrån detaljpla-
nens byggrätt och inte utifrån det bygglov som söks. Delar av fastigheten 
kommer att bebyggas vid ett senare tillfälle. Kommunen har inget krav på 
att Håbohus ska bebygga hela fastigheten inom 2 år. Kommunen har en rätt 
att köpa tillbaka fastigheten om Håbohus inte har för avsikt att bebygga fas-
tigheten.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Tillägg till Köpeavtal  
Köpeavtal 

______________ 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-04-25 KS 2015/00277 nr 67120 

 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Anne-Marie Engman, Mark- och exploateringsingenjör 
0171-528 35 
anne-marie.engman@habo.se 

 

Försäljning, del av Väppeby 6:1 

Förslag till beslut  

1. Tilläggsavtal till Köpeavtal godkänns.  
 

Sammanfattning 
Tillägget innebär att Håbohus AB erlägger en fast summa utifrån 
detaljplanens byggrätt och inte utifrån det bygglov som söks. Delar av 
fastigheten kommer att bebyggas vid ett senare tillfälle. Kommunen har 
inget krav på att Håbohus ska bebygga hela fastigheten inom 2 år. 
Kommunen har en rätt att köpa tillbaka fastigheten om Håbohus inte har för 
avsikt att bebygga fastigheten.   
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har 2015-11-23, § 199 (KS 2015/277) tagit beslut om 
markförsäljning till Håbohus AB. 

Inför antagandet av detaljplan nr 429, har Kommunen nu blivit 
uppmärksammad på att det som Håbohus söker bygglov för i ett första 
skede inte kommer att vara hela byggrätten som möjliggörs på fastigheten.  

Parterna har kommit överens om att Håbohus ska betala för hela byggrätten 
vid ett och samma tillfälle oberoende av när Håbohus söker bygglov. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kommunen får in intäkter från markförsäljningen.   

Uppföljning 
Ekonomi följs upp genom redovisningen i Exploateringsredoviningen i 
Kommunen årredovisning. 

Beslutsunderlag 
– Tillägg till Köpeavtal  
__________ 

Beslut skickas till 
Anne-Marie Engman, Mark- och exploateringsingenjör 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
 
 
 
 
 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2016-04-25 KS 2015/00277 nr 67120 

 

  

 



Slutlig 2016-05-02 

 

 

 

Tillägg till KÖPEAVTAL 
Fast egendom och parter 

 

Fastighet: Del av Håbo Väppeby 6:1 
(nedan kallat område A) 

 
Säljare:  Håbo kommun, 212000-0241 

746 80 Bålsta 
(nedan kallad Kommunen) 

  
Köpare:  Håbohus AB, 556463-1694 

Box 24 
746 21 Bålsta 
(nedan kallad Bolaget) 

 

Detta tillägg ersätter § 3 och § 10 samt upphäver tidigare  § 9, i  Köpeavtalet undertecknat 
20151102 respektive 20160108 samt reglerar två ny paragrafer.  

Ny § 3 Köpeskilling 

Köpeskillingen utgör 

SJUMILJONERETTHUNDRAFYRATUSEN / 7 104 000:- / KRONOR  

Köpeskillingen inbetalas till Håbo kommuns plusgirokonto 102200-3 med angivande av ”Kö-
peskilling för område A, del av Håbo Väppeby 6:1”. Köpeskillingen erlägges kontant senast 
på tillträdesdagen. 

Köpeskillingen beräknas utifrån en byggrätt om 5920 kvm. Priset är satt till 1200 kronor per 
kvm byggrätt. 

Om Bolaget inte erlägger köpeskillingen senast på tillträdesdagen har Kommun rätt att häva 
köpet eller begära fullgörande av Bolagets åtagande. 

§ 9 Vite upphävs 

§ 10 Bebyggelse på område A 

Bolaget förbinder sig att påbörja bygnation på område A senast 12 månader efter Tillträdes-
dagen. Bolaget ska ansöka om bygglov innebärande att uppföra en bebyggelse som överens-
stämmer med illustrationer och bilder(bilagor) till den nya detaljplanen DPL 429. Boende-
formen ska vara hyresrätter.  

Ny § 22 Byggnation och Återgång 

Om Bolaget inte har för avsikt att bygga ut fastigheten inom två år från Tillträdedagen ska 
Bolaget först erbjuda Kommunen att återta fastigheten till pris enligt detta avtal. 



Slutlig 2016-05-02 

 

 

 

Parternas gemensamma avsikt är att även för tid överstigande två år först förhandla med 
varandra om återköp men är medvetna om att denna avsiktsförklaring inte kan göras rättsligt 
gällande gentemot varandra. 

 

Ny § 23 Servitut 

Exploatören ska medge inrättande av servitut för gångpassage över fastigheten om detta be-
hov skulle uppstå i en framtid. Parterna ska då träffa särskild överenskommelse och teckna 
avtalsservitut. 

 

Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar varav Kommunen och Bolaget samt 
lantmäterimyndigheten tagit var sitt. 

 

Bålsta 2016-    Bålsta 2016-05- 

 

Håbo kommun   Håbohus AB 

Säljare, Kommunen   Köpare, Bolaget 

 

………………………………  ……………………………… 
Carina Lund, KS Ordf.   Leif Zetterberg, Ordf   
 

 

………………………………  ………………………… 
Per Nordenstam, Kommundirektör  Mats Norrbrand, VD 
 

 

Säljarnas egenhändiga namn- 

teckningar bevittnas: 

 

 

1) ……………………………… 

 

  

2) ……………………………… 
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Bilagor 

 

1. Karta 

 















 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 
 Sammanträdes-

datum 
 

 2016-05-10  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 71 Dnr 2016/00273  

Exploateringsavtal berörande del av av Väppeby 6:1, 
Håbohus  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen godkänner exploateringsavtal mellan Håbo kommun 
och Håbohus AB.  

Sammanfattning  
Exploateringsavtalet innebär att Håbohus AB ska bebygga fastigheten uti-
från den nya detaljplanen nr 429 och de illustrationer som planhandlingarna 
redovisar. Håbohus AB ska även erläggas gatukostnader för gatuutbyggna-
den med 50% för den del av Lindegårdsvägen som är belägen utanför Ex-
ploateringsområdet. Håbohus AB ska även vara med och bekosta 13% av 
utbyggnad av cirkulationsplats i korsningen Lindegårdsvägen, Centrumle-
den.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Exploateringsavtal del av Väppeby 6:1, Håbohus AB, inkl. bilagor 

______________ 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-04-22 KS 2016/00273 nr 67095 

 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Anne-Marie Engman, Mark- och exploateringsingenjör 
0171-528 35 
anne-marie.engman@habo.se 

 

Exploateringsavtal berörande del av Väppeby 6:1, Håbohus  

Förslag till beslut  

1. Exploateringsavtal mellan Håbo kommun och Håbohus AB godkänns.  
 

Sammanfattning 
Exploateringsavtalet innebär att Håbohus AB ska bebygga fastigheten 
utifrån den nya detaljplanen nr 429 och de illustrationer som 
planhandlingarna redovisar. Håbohus AB ska även erläggas gatukostnader 
för gatuutbyggnaden med 50% för den del av Lindegårdsvägen som är 
belägen utanför Exploateringsområdet. Håbohus AB ska även vara med och 
bekosta 13% av utbyggnad av cirkulationsplats i korsningen 
Lindegårdsvägen, Centrumleden.   
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har 2015-11-23, § 199 (KS 2015/277) beslutat om 
markförsäljning till Håbohus AB. 

Detta beslut avviker från den rutin som finns angiven i Markanvisnings- 
policyn (KS 2014/1 hid. nr 2014.915).  Köpeavtal ska tecknas i samband 
med att Exploateringsavtal tecknas. 

Med anledning av denna avvikelse behöver ett Tillägg till Köpeavtalet 
skrivas som reglerar frågor som uppkommit inför antagandet av 
detaljplanen, så som betalning vid bygglov när allt inte bebyggs vid samma 
tidpunkt samt återgång av köp se vidare KS 2015/277, Tilläggsavtal till 
Köpeavtal. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kommunen får in intäkter vid markförsäljningen av fastigheten som 
Exploatören köper av Kommunen, samt Exploatören betalar för sin del 
andel av gatuutbyggnaden utanför fastigheten som Exploatören köper av 
kommunen. 

KF har tagit beslut om budget i ärende KS 2016/95. 

Uppföljning 
Projektets ekonomiska resultat följs upp under Exploateringsredovisningen i 
Kommunens Årsredovisning. 

Beslutsunderlag 
– Exploateringsavtal del av Väppeby 6:1, Håbohus AB, inkl. bilagor 
__________ 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2016-04-22 KS 2016/00273 nr 67095 

 

Beslut skickas till 
Anne-Marie Engman,  Mark- och exploateringsingenjör 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Bygglovavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Tekniska avdelningen 
Håbohus AB 
Upphandling 
 

 



Slutlig 2016-05-02 

 

 

 

Tillägg till KÖPEAVTAL 
Fast egendom och parter 

 

Fastighet: Del av Håbo Väppeby 6:1 
(nedan kallat område A) 

 
Säljare:  Håbo kommun, 212000-0241 

746 80 Bålsta 
(nedan kallad Kommunen) 

  
Köpare:  Håbohus AB, 556463-1694 

Box 24 
746 21 Bålsta 
(nedan kallad Bolaget) 

 

Detta tillägg ersätter § 3 och § 10 samt upphäver tidigare  § 9, i  Köpeavtalet undertecknat 
20151102 respektive 20160108 samt reglerar två ny paragrafer.  

Ny § 3 Köpeskilling 

Köpeskillingen utgör 

SJUMILJONERETTHUNDRAFYRATUSEN / 7 104 000:- / KRONOR  

Köpeskillingen inbetalas till Håbo kommuns plusgirokonto 102200-3 med angivande av ”Kö-
peskilling för område A, del av Håbo Väppeby 6:1”. Köpeskillingen erlägges kontant senast 
på tillträdesdagen. 

Köpeskillingen beräknas utifrån en byggrätt om 5920 kvm. Priset är satt till 1200 kronor per 
kvm byggrätt. 

Om Bolaget inte erlägger köpeskillingen senast på tillträdesdagen har Kommun rätt att häva 
köpet eller begära fullgörande av Bolagets åtagande. 

§ 9 Vite upphävs 

§ 10 Bebyggelse på område A 

Bolaget förbinder sig att påbörja bygnation på område A senast 12 månader efter Tillträdes-
dagen. Bolaget ska ansöka om bygglov innebärande att uppföra en bebyggelse som överens-
stämmer med illustrationer och bilder(bilagor) till den nya detaljplanen DPL 429. Boende-
formen ska vara hyresrätter.  

Ny § 22 Byggnation och Återgång 

Om Bolaget inte har för avsikt att bygga ut fastigheten inom två år från Tillträdedagen ska 
Bolaget först erbjuda Kommunen att återta fastigheten till pris enligt detta avtal. 



Slutlig 2016-05-02 

 

 

 

Parternas gemensamma avsikt är att även för tid överstigande två år först förhandla med 
varandra om återköp men är medvetna om att denna avsiktsförklaring inte kan göras rättsligt 
gällande gentemot varandra. 

 

Ny § 23 Servitut 

Exploatören ska medge inrättande av servitut för gångpassage över fastigheten om detta be-
hov skulle uppstå i en framtid. Parterna ska då träffa särskild överenskommelse och teckna 
avtalsservitut. 

 

Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar varav Kommunen och Bolaget samt 
lantmäterimyndigheten tagit var sitt. 

 

Bålsta 2016-    Bålsta 2016-05- 

 

Håbo kommun   Håbohus AB 

Säljare, Kommunen   Köpare, Bolaget 

 

………………………………  ……………………………… 
Carina Lund, KS Ordf.   Leif Zetterberg, Ordf   
 

 

………………………………  ………………………… 
Per Nordenstam, Kommundirektör  Mats Norrbrand, VD 
 

 

Säljarnas egenhändiga namn- 

teckningar bevittnas: 

 

 

1) ……………………………… 

 

  

2) ……………………………… 



Slutlig 2016-05-02 

 

 

 

Bilagor 

 

1. Karta 
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Bilaga 2  Gestaltning och Illustration 
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PLANBEST MMELSER

Fºljande gªller inom omr¬den med nedanst¬ende beteckningar. Endast angiven anvªndning

och utformning ªr till¬ten. Bestªmmelser utan beteckning gªller inom hela planomr¬det.

GR NSER

Planomr¬desgrªns

Egenskapsgrªns

ANV NDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark

Bostªder (PBL 4 kap. 5 Ä punkt 3)

B

BEGR NSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

Byggnad f¬r inte uppfºras (PBL 4 kap. 11 Ä punkt 1)

u Marken skall vara tillgªnglig fºr allmªnna underjordiska ledningar

(PBL 4 kap. 6 Ä)

UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING

e
1

00 Stºrsta till¬tna byggnadsarea i m

2

 (PBL 4 kap. 11 Ä punkt 1)

MARKENS ANORDNANDE (utformning av

kvartersmark)

Mark och vegetation

n
1

Minst 50% av egenskapsytan ska vara genomslªpplig fºr dagvatten

och f¬r inte h¬rdgºras (PBL 4 kap. 10 Ä)

n
2

Marken f¬r inte bebyggas (PBL 4 kap. 11 Ä punkt 1)

Utfart, stªngsel

Kºrbar utfart f¬r inte anordnas (PBL 4 kap. 9 Ä)

PLACERING, UTFORMNING, UTF¥RANDE

Utformning

0.0

Hºgsta byggnadshºjd i meter (PBL 4 kap. 11 Ä punkt 1)

I Hºgsta antal v¬ningar (PBL 4 kap. 11 Ä punkt 1)

ADMINISTRATIVA BEST MMELSER

Genomfºrandetid

Genomfºrandetiden ªr 5 ¬r fr¬n den dag planen vinner laga kraft (PBL 4 kap. 21 Ä)

UPPGIFTER OM GRUNDKARTAN:

Niv¬kurvor

G¬ngvªg

Avvªgd hºjd

Rutnªtspunkt

Vªg

Bostad, uthus

Fastighetsbeteckning.

Fastighetsgrªns

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

Grundkartan ªr upprªttad genom utdrag ur och komplettering

av kommunens primªrkarteverk.

Grundkartan upprªttades i september 2015.

Ajourfºres av: Bygg- och miljºfºrvaltningen, H¬bo kommun

Koordinatsystem: SWEREF99 Zon 18.00

Hºjdsystem: Rikets 1900 (RH00)

Mªtklass II

1:44

Ledningsrªtt

FLYGFOTO 2015

ILLUSTRATION

Skala A2 1:1000, A3 1:2000

STANDARDF¥RFARANDEPLANKARTA - NY PLAN

100 meter9080706040 503020100

Handlingarna best¬r av:

UPPR TTAD

H¡BO KOMMUN UPPSALA L N

Beslutsdatum

Lagakraft

Nr:

Antagen

Godkªnd

- Behovsbedºmning

- Fastighetsfºrteckning- Planbeskrivning

- Grundkarta- Plankarta

Planarkitekt

Paulina Cifuentes Vargas

Tf. Plan- och utvecklingschef

Anna-Karin Bergvall

APRIL 2016

B¡LSTA

DEL AV V PPEBY 6:1

429

DETALJPLAN F¥R

ANTAGANDEHANDLING

domagoj.lovas
Textruta
BILAGA 1



Slutlig 2016-04-28 
 

Sign Exploatören, Kommunen 

EXPLOATERINGSAVTAL för del av Väppeby 6:1, (Håbohus 
AB) 

§1 PARTER 

Mellan Håbo kommun (212000-0241), nedan kallad Kommunen och Håbohus AB (556463-
1694), nedan kallad Exploatören, träffas följande exploateringsavtal, nedan kallad Avtalet, 
avseende del av fastigheten Väppeby 6:1 i Håbo kommun. 

§2 DETALJPLAN 

Exploateringen avser ett 13900 kvm stort område för avsett för bostäder. Som grund för ex-
ploateringen ligger förslag till detaljplan del Väppeby 6:1 (plan nr 429). Exploateringsområ-
det sammanfaller med detaljplanegränsen.  

Till Avtalet hör följande handlingar: 

Bilaga 1 Förslag till detaljplan, endast plankarta biläggs. 

Bilaga 2  Illustrationer 

Bilaga 3     Angränsande detaljplan (plan nr 425 Antagande Plankarta) 

Bilaga 4     Köpeavtal och  förslag Tilläggsavtal Köpeavtal 

§3 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Detta Avtal är giltigt endast under förutsättning att Håbos kommunfullmäktige godkänner det-
samma genom beslut som vinner laga kraft samt antar förslaget till detaljplan genom beslut 
som vinner laga kraft. Om någon av dessa förutsättningar inte är uppfyllt är Avtalet förfallet 
om någon av parterna så påfordrar. 

§4 MÅL OCH ANSVAR 

Parternas avsikt är att Exploateringsområdet ska bebyggas i enlighet med detaljplanen och 
dess illustration och övriga gestaltning enligt bilaga 1 och 2 i § 2. 

Exploatören ansvarar för utbyggnad inom kvartersmark, bilaga 1. 

Kommunen ansvarar för utbyggnad av allmän platsmark i angränsande detaljplan bilaga 3. 
Kommunen är huvudman för allmän plats inom angränsande detaljplan enligt bilaga 3, d v s 
ytor som i plankartan är markerade med bestämmelserna HUVUDGATA, LOKALGATA, 
GC-VÄG, NATUR och PARK. 

Exploateringsområdet är beläget inom område där Kommunen är huvudman för VA-nätet. 
Kommunen ansvarar för VA-ledningar fram till för fastigheten upprättad förbindelspunkt 
(servisavsättning). 
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§5 FASTIGHETSBILDNING OCH MARKÖVERLÅTELSE 

5.1 Marköverlåtelse 

Kommunen överlåter till Exploatören del av fastigheten Håbo Väppeby 6:1. Ett särskilt Köpe-
avtal och tilläggsavtal har tecknats mellan Parterna, se bilaga 4. 

Överlåtelsen gäller med de justeringar av gränserna för det överlåtna området som eventuellt 
sker i samband med fastighetsbildningen. 

5.2 Fastighetsbildning 

Kommunen har ansökt om den fastighetsbildning som erfordras för marköverlåtelsen enligt 
5.1. Genom undertecknande av detta Avtal biträder Exploatören ansökan om fastighetsbild-
ning.  

Exploatören ska bekosta fastighetsbildning samt de förrättningar som krävs för genomföran-
det av Detaljplanen, så som t.ex. bildande av ledningsrätt för VA. 

5.3 Tillträde 

Exploatören medges tillträde i enlighet med skrivningen i § 4 i Köpeavtalet, bilaga 3. 

5.4 Servitut och ledningsrätt 

Inom område markerat med u på bilaga 1 medger Exploatören att Kommunen har rätt att utan 
ersättning anlägga och för all framtid nyttja, underhålla och bygga om ledningar för vatten- 
och avlopp, dagvatten.   

Exploatören medger att ovan angivna rättigheter får inskrivas som servitut, upplåtas med led-
ningsrätt eller inrättas som officialservitut i samband med fastighetsbildning. 

Eventuella ledningars placering kommer att avgöras under projekteringsskedet av ledningar 
för VA-ledningar i samband med genomförande enligt bilaga 3. 

§6 GENOMFÖRANDE AV EXPLOATERING 

6.1 Utförande av allmänna anläggningar 

Kommunen ska på Exploatörens bekostnad projektera, upphandla och utföra följande anlägg-
ningar; 

- Del av Nybyggnad av LOKALGATA (inom detaljplan 425, bilaga 3). 

- Del av Nybyggnad av Cirkulationsplats (inom detaljplan 425, bilaga 3). 

Fördelning av kostnaderna för dessa anläggningar regleras i § 8. 

Kommunen ska på egen bekostnad projektera och utföra VA-anläggningar i området fram till 
förbindelsepunkt (tomtgräns). 

Eventuella erforderliga omläggningar av VA-, tele-, el- eller andra ledningar som kan komma 
att krävas med anledning av exploateringen ombesörjs och bekostas av Exploatören. 
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6.2 Återställning av allmänna anläggningar 

Exploatören ansvarar för och bekostar projektering och genomförande av återställande- och 
anslutningsarbeten, som måste göras i allmän platsmark invid Exploateringsområdet och som 
är en följd av Exploatörens bygg- och anslutningsarbeten inom Exploateringsområdet. Projek-
tering och utförande av alla återställande- och anslutningsarbeten ska utföras i samråd med 
Kommunen enligt kommunens standard (den Tekniska handboken). 

6.3 Bebyggelse på kvartersmark 

Exploatören ska, i enlighet med i §2 angivna handlingar och vederbörligt bygglov, svara för 
all bebyggelse och alla anläggningar på kvartersmark inom Exploateringsområdet.  

Färdigställandet förutsätts hela tiden ske i samverkan med, inom och i anslutning till Exploa-
teringsområdet, belägna fastigheter och med berörda myndigheter. Exploatören förbinder sig 
att aktivt verka för genomförandet av detaljplanen. 

6.4 Dagvatten 

Så långt det är möjligt ska dagvatten inom Exploateringsområdets kvartersmark omhändertas 
lokalt, utjämnas och fördröjas innan avledning sker till ledningsnät. Om möjligt ska avledning 
ske i öppna ledningsstråk. Exploatören åtar sig att följa dagvattenutredningens fördröjnings-
lösningar och ska uppfylla målet icke försämring enligt Miljökvalitetsnormen. 
 
Den i samband med detaljplanearbetet framtagna dagvattenutredningen och kommunens dag-
vattenpolicy ska följas, bl. a. innebärande att 55m3 dagvatten ska fördröjas innan avledning 
till kommunens damm norr om planområdet sker 

6.5 Parkering 

Boende- och besöksparkering ska ske inom kvartersmark.  Exploatören ska följa kommunens 
gällande Riktlinjer för Parkering. Exploatören ska se till att möjlighet för laddning av elbilar 
ska finnas. Kommunen ser positivt på att exploatören etablerar samarbete med andra fastig-
hetsägare och Exploatörer i närområdet, för att hitta lösningar för bilpool. Exploatören ska 
anordna minst 1,5 cykelparkeringsplats per lägenhet och det beräknas utifrån 2 stycken per 
100 kvadratmeter BTA.  
 
Samtliga ytor för parkering behöver inte byggas ut, utan anläggas utifrån det behov som upp-
står. Exploatören ska aktivt arbeta för att får ner bilandvändingen i området. Utanför Exploa-
teringsområdet har Kommunen för avsikt att anlägga en busshållplats. 

6.6 Teknisk försörjning 

 

Värme, energi: Vid val av uppvärmning ska Exploatören utgå från Kommunens Vision samt 
kommunens Miljöstrategi. Den bebyggelse som Exploatören ska uppföra enligt detta Avtal 
bör anslutas till fjärrvärmenätet. 
 

El, Tele och Fiber: Exploatören träffar överenskommelser med ledningsägare om villkor för 
anslutning. 
 
Avfall: Exploatören ska se till att avfallshanteringen inom Exploateringsområdet under bygg-
tiden och under byggnadernas drift i sin helhet anpassas till långtgående källsortering och 
återvinning i enlighet med för Kommunen vid tidpunkten för byggandet gällande avfallsföre-
skrifter. Avfallsföreskrifter består av föreskrifter, definitioner, sorteringsanvisningar och av-
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fallsplan. Placering av hanteringssystem för avfall ska ske i samråd med avfallsenheten innan 
bygglovhandlingar lämnas in. 

6.7 Tidplan 

Kommunen och Exploatören förbinder sig ömsesidigt att 

- genomföra exploatering inom Exploateringsområdet och intilliggande allmän plats 
i enlighet med detta Avtal, 

- kontinuerligt samordna sina exploateringsåtgärder såväl i tid som i utformning och 
kvalitet. Exploatören är skyldigt att samordna sina entreprenader med Kommunens 
olika entreprenörer och annan byggherre i angränsande planområde samt med de 
ledningsdragande bolagen. 

Kommunen ska, i samråd med Exploatören, upprätta en huvudtidplan för anläggande av 
Lokalgata i angränsande detaljplan.  

6.8 Etablering/upplag 

Uppställning av bodar, upplag och dylikt ska i första hand ske på egen kvartersmark. Bygg-
etablering ska hanteras i samband med marklov/ bygglov. Exploatören äger inte rätt att utan 
tillstånd nyttja Kommunens mark eller allmän platsmark utanför Exploateringsområdet för 
upplag eller annat ändamål som står i samband med områdets bebyggande. Sådan mark får 
inte heller utan tillstånd nyttjas som parkeringsplats av anställd hos Exploatören eller av 
denna anlitad entreprenör. 
 
Innan mark och/ eller byggnadsarbeten påbörjas ska Exploatören upprätta en etableringsplan 
och färdigställande plan, som ska godkännas av Kommunens Gatu- och parkenhet.  Plats för 
bodar och upplagsplats under byggnadstiden ska redovisas.  
 
Allmän plats får inte till någon del tas i anspråk för etablering utan ett beviljat polistillstånd 
enligt ordningslagen. I samband med polistillstånd tar Kommunen ut en avgift enligt taxa för 
upplåtelse av allmän plats. Polistillståndet är förenat med villkor om till exempel städning, 
avgränsning och återställande. 
 
Exploatören ska på egen bekostnad ordna VA- och elförsörjning under byggtiden. 

I de fall kommunal mark tas i anspråk utan polistillstånd ska Exploatören erlägga vite till 
Kommunen som utgår med 150 kronor per påbörjad vecka och kvadratmeter som Exploatören 
eller dess entreprenörer nyttjar utanför godkänd byggetableringsyta. 

Sker etablering på annan plats än allmän platsmark ska avtal skrivas med Kommunen om 
upplåtelsen.  

6.9  Byggtrafik/ Tillfart 

För byggtrafik till och från Exploateringsområdet ska trafikanordningsplan upprättas av Ex-
ploatören. Planen ska skriftligen godkännas av Kommunen (gatuenheten). Denna ska bl.a. re-
dovisa placering av stängsel runt byggarbetsplatsen, in- och utfartsvägar från byggarbetsplat-
sen, byggtrafik till och från byggarbetsplatsen samt var och hur avlastning av gods kommer 
ske. Planen ska även redovisa åtgärder för framkomlighet och säkerhet för fordon samt gång- 
och cykeltrafik. 
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6.10  Uppföljning under byggtiden 

Förekommer i plan-, genomförande- och konsekvensbeskrivningar åtgärder och förslag till åt-
gärder och därmed förknippade kontrollprogram så ska dessa följas. 

§7 VA-ANLÄGGNINGSAVGIFT 

VA-anläggningsavgift erläggs enligt vid varje tidpunkt gällande VA-taxa. Kommunen har rätt 
att ta ut VA-anläggningsavgiften när förbindelsepunkten har upprättats. 

§8  GATUKOSTNADER 

Exploatören ska till Kommunen erlägga sin andel (50%) av ersättningen  för de faktiska kost-
nader som projektering, upphandling, byggledning och anläggande av LOKALGATA medför. 

Exploatören ska till Kommunen erlägga sin andel (13%) av ersättningen  för de faktiska kost-
nader som projektering, upphandling, byggledning och anläggande av Cirkulationsplats med-
för. 

Gatukostnader är en myndighetsavgift för vilka ingen moms utgår. Kommunen fakturerar där-
för Exploatören kostnaderna exklusive moms.  

Ersättning för kostnader för projektering, upphandling och byggledning ska erläggas löpande 
enligt andelar ovan mot av kommunen ställd faktura. 

Ersättning för Kommunens kostnader för anläggande av LOKALGATA, Cirkulationsplats  
ska erläggas vid godkänd slutbesiktning. 

I egenskap av huvudman svarar Kommunen för framtida drift och skötsel av de allmänna an-
läggningarna utanför Exploateringsområdet. 

Har Exploatören till alla delar fullgjort sina förpliktelser enligt detta Avtal, ska ägare till fas-
tighet inom exploateringsområdet anses ha erlagt på fastigheten belöpande ersättning för ga-
tukostnad. Detta gäller inte kostnader för framtida förbättringar av gator eller andra allmänna 
platser med därtill hörande anordningar. 

§9 ÖVRIGA VILLKOR 

9.1 Dröjsmålsränta 

Erlägger inte Exploatören beloppen enligt §§7-8 i rätt tid så utgår dröjsmålsränta motsvarande 
en räntesats som med åtta (8) procentenheter överstiger Sveriges Riksbanks vid varje tidpunkt 
gällande referensränta. 

9.2 Giltighetstid 

Avtalet är giltigt under angränsande detaljplans genomförandetid, d v s 10 år från det att den 
detaljplanen vinner laga kraft, bilaga 3. 

9.3 Överlåtelse av Avtalet 

Detta Avtal får inte utan Kommunens skriftliga medgivande överlåtas på annan. 
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Om Exploatören överlåter fastighet eller del av fastighet inom Exploateringsområdet till an-
nan exploatör ska Exploatören tillse att den nye exploatören övertar förpliktelserna enligt 
detta Avtal genom att i överlåtelsehandlingen upplysa om detta Avtal och att kommande ägare 
förbinder sig att följa Avtalet och att kommande ägare gör på samma sätt så att Avtalet blir 
gällande mot varje kommande ägare av fastigheten/fastigheterna.  

Upplysningen ska fullgöras genom att bestyrkt kopia av detta avtal ska överlämnas till den 
nya ägare. 

§10 TVIST 

Tvist angående tolkning av detta Avtal ska avgöras av allmän domstol. 

_______________________________________________________________________ 

Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Bålsta  2016-      Bålsta 2016-  
För Håbo Kommun     För Håbohus AB    
 

………………………………………..   ……………………………………………… 
Carina Lund , KS-Ordf     Leif Zetterberg , Ordf 
 
 
………………………………………..   ……………………………………………… 
Per Nordenstam, Kommundirektör   Mats Norrbrand, VD 
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JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 72 Dnr 2013/00126  

Antagande av detaljplan för del av Väppeby 6:1 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av Väppeby 6:1 
enligt 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen (2010:900).   

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen beslutade 2015-08-31 (KS 2015-08-31, § 135) om upp-
drag för detaljplan för del av Väppeby 6:1. Eftersom beslutet togs efter den 
2 maj 2011 handläggs detaljplanen enligt nya plan- och bygglagen (PBL 
2010:900) i dess lydelse från 2 januari 2015. 

Syftet med detaljplanen är att förbättra möjligheterna att bebygga den aktu-
ella delen av Väppeby 6:1. Området är en fortsättning på befintlig bebyggel-
sestruktur inom Väppeby äng. Planförslaget medger byggrätt för flerbo-
stadshus. För området planeras minst en byggnad med boende enligt LSS, 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Bebyggelsen före-
slås hålla en skala om en till fyra våningar, där de högre husen placeras i 
norr och de lägre i söder. Totalt beräknas området rymma ca 86 lägenheter 
samt 6-12 lägenheter i LSS-boende. En buffertzon på 7m i form av mark 
som inte får bebyggas föreslås hållas mot befintlig villabebyggelse i söder.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Plankarta upprättad i april 2016 
Planbeskrivning upprättad i april 2016 
Illustrationsplan 20160128 
Utlåtande 

______________ 
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Plan- och utvecklingsavdelningen 
Paulina Cifuentes-Vargas, Planarkitekt 
0171-525 08 
paulina.cifuentes@habo.se 

 

Antagande av detaljplan för del av Väppeby 6:1 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av Väppeby 6:1 
enligt 5 kap. 27§ Plan- och bygglagen (2010:900).   
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-08-31 (KS 2015-08-31, § 135) om 
uppdrag för detaljplan för del av Väppeby 6:1. Eftersom beslutet togs efter 
den 2 maj 2011 handläggs detaljplanen enligt nya plan- och bygglagen (PBL 
2010:900) i dess lydelse från 2 januari 2015. 

Syftet med detaljplanen är att förbättra möjligheterna att bebygga den 
aktuella delen av Väppeby 6:1. Området är en fortsättning på befintlig 
bebyggelsestruktur inom Väppeby äng. Planförslaget medger byggrätt för 
flerbostadshus. För området planeras minst en byggnad med boende enligt 
LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Bebyggelsen 
föreslås hålla en skala om en till fyra våningar, där de högre husen placeras i 
norr och de lägre i söder. Totalt beräknas området rymma ca 86 lägenheter 
samt 6-12 lägenheter i LSS-boende. En buffertzon på 7m i form av mark 
som inte får bebyggas föreslås hållas mot befintlig villabebyggelse i söder.   
 
Ärendet 
Förslag till detaljplan har varit utsänt för granskning mellan den 4 april 2016 
och 18 april 2016. Under granskningstiden inkom 9 yttranden varav 3 med 
synpunkter. 

Inkomna yttranden från boende i närområdet omfattar framförallt 
synpunkter om minskad utsikt, att de varken vill ha bebyggelse eller 
parkeringar så nära deras bebyggelse eller en genomfartsled. Därutöver 
omfattar synpunkterna från remissinstanser några mindre synpunkter på 
konsekvensbeskrivningen i planbeskrivningen gällande bl.a. ledningsrätt. 

I utlåtandet sammanfattas och kommenteras de yttranden som innehållit 
synpunkter på planförslaget. 

Ändringar gjorda efter granskningen 
Planhandlingarna har genomgått mindre redaktionella ändringar. 
Planbeskrivningen har förtydligats gällande ledningsrätt och 
gemensamhetsanläggning. Plankartan har justerats så att bebyggelsen i 
söder har sänkts till att medge högst en våning av hänsyn till befintlig 
bebyggelse 
 
Kommunen gör bedömningen att aktuellt planförslag förbättrar 
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byggnationen inom området och bidrar till mindre påverkan för 
omkringliggande befintlig bebyggelse än den nu gällande detaljplanen från 
1992. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kostnaden för detaljplanen regleras i planavtal. Exploateringsavtal och 
köpeavtal redovisas i separata ärenden.  

Kommunen får en intäkt vid markförsäljning som sker när detaljplanen 
vinner laga kraft. 

Byggherren bär det ekonomiska ansvaret för genomförandet av planen. 

Uppföljning 
Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 
– Plankarta upprättad i april 2016 
– Planbeskrivning upprättad i april 2016 
– Illustrationsplan 20160128 
– Utlåtande  
__________ 

Beslut skickas till 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
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Förslag till detaljplan för del av Väppeby 6:1, Håbo kommun, Uppsala län 
 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

Hur samrådet har bedrivits 
Förslag till detaljplan har varit utsänt för samråd mellan den 1 december 2015 till 4 januari 2016. 
Ett samrådsmöte ägde rum tisdagen den 15 december, kl.17.30–19.30, i kommunhuset. 
Samrådsmötet hölls i form av öppet hus med en allmän presentation där förslaget till detaljplan 
presenterades. En person närvarade på samrådsmötet och ställde frågor.  

Under samrådstiden inkom 7 yttranden varav 3 med synpunkter. Följande remissinstanser 
tillstyrker eller har inget att invända mot förslaget: Trafikverket, Räddningstjänsten Enköping-
Håbo, Eon Elnät Stockholm och TeliaSonera Skanova. 

Hur granskningen har bedrivits 
Förslag till detaljplan har enligt underrättelse varit utsänt för granskning mellan den 4 april 2016 
och 18 april 2016. Handlingarna fanns tillgängliga för granskning i kommunhuset, biblioteket 
och på kommunens hemsida. 

Under granskningstiden inkom 9 yttranden varav 3 med synpunkter. Följande remissinstanser 
tillstyrker eller har inget att invända mot förslaget: Länsstyrelsen, Trafikverket, UL, Polisen, 
Svenska kraftnät och Eon elnät Stockholm. 

Inkomna yttranden under granskningen 
Nedan sammanfattas och kommenteras de yttranden som innehållit synpunkter på planförslaget 
under granskningsskedet. Inkomna yttranden går att begära ut i sin helhet i originaltext. 

 Lantmäteriet  1.
Plankartan bör ses över med anledning av eventuella u-områden för anläggande av allmännyttiga 
ledningar såsom VA-ledningar m.m. Även konsekvensbeskrivningen bör kompletteras med om 
det är meningen att ledningsrätt för allmännyttiga ledningar kan eller ska bildas inom 
planområdet.  
 
Det finns anledning att tro att även bildande av ledningsrätt kan bli aktuellt på samma sätt som i 
intilliggande plan, nr 361. Då plankartan kompletterats med ett u-område i västra delen av 
planområdet finns förutsättningar att ansöka om att bilda ledningsrätt i den delen. Detta behöver 
förtydligas i konsekvensbeskrivningen. 
 
Det kan vara bra att förtydliga att gemensamhetsanläggning kan bildas inom kvartersmark i ett 
scenario där området styckas upp i flera fastigheter.  
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Kommentar 

Planbeskrivningen har förtydligats med information att den nya bebyggelsen inom planområdet 
ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet via förbindelsepunkt. 
Konsekvensbeskrivningen har förtydligats angående ledningsrätt (Lr 0305-0631.1) samt att 
planen medger ledningsrättsområde i västra delen mot Lindegårdsvägen. Om ledningsrätt ska 
bildas inom planens u-område kommet detta att hanteras vidare i projekteringsfasen i 
angränsande detaljplan 425. Ledningsrättsområdet behöver eventuellt inte tas i anspråk. 
 
Planbeskrivningen har kompletterats med information om att planen medger att 
gemensamhetsanläggning kan bildas om området styckas av i flera fastigheter, detta har dock 
inte markerats på plankartan. 
 

 Hälso- och trygghetsrådet 2.
Den yttre miljön i bostadsområdet har en avgörande betydelse för hälsa, känslan av trygghet och 
funktionalitet. När ett bostadsområde utvecklas, förtätas och byggs ut behöver behovet av trygga 
utemiljöer, säkra gång- och cykelvägar, bra belysning, möjlighet till spontanidrott för den 
målgrupp som avses att bo i området särskilt beaktas.  
Förbättringsförslag: 

 Förråd vid LSS-boende saknas. 
 Förrådet öster om 3-våningshuset och LSS-boendet bör flyttas och ersättas med en 

vändplan för de transporter som avser LSS-boendet. 
 Särskild uteplats för LSS-boendet bör planeras. 
 Viktigt med en tydlig avgränsning mot ån för ökad trygghet. 
 Se över möjligheten att anlägga en övergång över ån mellan området och Gröna 

Dalenskolan. 

Kommentar 

Kommunen håller med Hälso- och trygghetsrådet angående den yttre miljöns betydelse för hälsa, 
känslan av trygghet och funktionalitet. Detaljplanen har därför arbetats fram i samarbete med 
Socialförvaltningen och personal verksamma inom befintliga LSS-boende.  

 Angående förråd så finns de inne i varje lägenhet och ytterligare förrådsutrymme finns i 
den gemensamma delen. I dagsläget har det inte ansetts behövas något utvändigt förråd, 
däremot vid ett eventuellt behov så finns det utrymme för detta enligt planförslaget. 

 De transporter som kommer ske till LSS-boendet bedöms kunna vända enligt förslaget då 
det mest handlar om mindre transporter såsom minibussar samt mindre varuleverans. 

 Söder om LSS-bebyggelsen skapas en skyddad gemensam uteplats för de boende, se 
illustrationsplan. 

 Gröna dalen diket (ån) ligger inte i direkt anslutning till det planerade området utan ca 
200m nordöst om området.  

 Möjligheten om att anlägga övergång över diket/ån finns med i det pågående 
detaljplaneprogramarbetet för Gröna Dalen.  
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  Boende Åkervägen (Åkervägen 12, 14, 16, 18, 20, 22 och 24) 3.
Motsätter sig förslaget. När de skrev på köpeavtal på deras villor på Åkervägen låg ingen 
detaljplan för åkern utanför dem. Därför tyckte de att området låg exemplariskt, då barnen kan gå 
till skolan utan att behöva oroa sig för bilar och bussar m.m. Visionen som de fick var att husen 
och lägenheterna bakom var byggda för att blicka ut över åkern. Den utsikten försvinner i och 
med förslaget som planeras.  
 
De vill varken ha lägenheter eller parkeringar utanför vardagsrumsfönstret eller en 
genomfartsled. De upplever att det planerade området med framförallt parkeringarna ligger 
alldeles för nära tomtgränserna och kommer störa de boende på Åkervägen med både ljud och 
belysning från fordon. 

Kommentar 

För området finns en gällande detaljplan nr 239 som 
fastställdes 1992-05-20. För aktuellt område medger 
detaljplan 239 bostäder i 2-3 våningar (se rödmarkering i 
kartbilden till höger). Inom området finns en lokalgata, och i 
den norra delen av planområdet finns ett stort område som 
inte får bebyggas (prickmark). Största bruttoarea ovan mark 
för aktuellt område är ca 2600 m2.  

Söder om aktuellt område har delar av detaljplan 239 blivit 
ersatt med detaljplan 361 som omfattar villabebyggelsen på 
Åkervägen (se blåmarkering i kartbilden till höger).  

Detta innebär att enligt gällande detaljplan skulle byggnation 
kunna göras dikt an villabebyggelsen på Åkervägen. 
Kommunen har dock gjort bedömningen att detta inte är 
lämpligt utan föreslår att detaljplanen ändras för aktuellt 
område enligt planförslag.  

Syftet med planförslaget är att förbättra möjligheterna att 
bebygga den aktuella delen av Väppeby 6:1 så att en god 
boendemiljö kan skapas för både befintlig och tillkommande 
bebyggelse. En buffertzon på ca 7 meter i form av mark som 
inte får bebyggas föreslås i söder närmast den befintliga 
villabebyggelsen. Detta område har fått planbestämmelsen n2 
”marken får inte bebyggas” (se utdrag ur plankartan till 
höger) som är en extra styrande bestämmelse. Den innebär att 
ingenting får uppföras inom det området varken byggnad 
eller annan anläggning. Därmed skyddas området närmast 
villabebyggelsen.  
Däremot inom den prickade marken ”byggnad får inte 
uppföras” får olika slags anläggningar såsom exempelvis 
parkering anordnas. Avståndet mellan befintliga villors 
tomtgräns och parkering är därmed ca 7 meter, och avståndet 
från villatomtgräns till ny bebyggelse är ca 14 meter.  

Figur 1Kartbild som visar gällande 
detaljplaner för området. 
Rödmarkering omfattar aktuellt 
planförslag och blåmarkering 
omfattar befintlig bebyggelse på 
Åkervägen. 

Figur 2 Utdrag ur plankartan för 
aktuellt planförslag. 
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Byggrätten i söder sänks till att medge högst en våning av hänsyn till befintlig bebyggelse. Detta 
samt höjdskillnaderna i området gör att befintlig bebyggelse kan behålla så mycket som möjligt 
av sin utsikt över Gröna Dalen 

Kommunen gör bedömningen att aktuellt planförslag förbättrar byggnationen inom området och 
bidrar till mindre påverkan för omkringliggande befintlig bebyggelse än den nu gällande 
detaljplanen från 1992. 
 
Aktuellt planförslag omfattas inte av lokalgatan som planeras för Lindegårdsvägens förlängning 
utan den ingår i pågående detaljplan 425. När det gäller lokalgatan så har även denna stöd i redan 
gällande detaljplan 239 från år 1992. Detaljplanen har däremot inte exploaterats fullt ut och 
Lindegårdvägen har inte utförts helt enligt gällande detaljplan. Anledningen till att lokalgatan 
tagits med i pågående planarbete för dpl 425 är att den konstgräsplan som är gjord går in i det 
reserverade vägområdet för lokalgatan. För att möjliggöra en utbyggnad av lokalgatan har 
därmed vägen tagits med i dpl 425 så att den kan anpassas till dagens förhållanden. 

Lindegårdsvägen kommer att ha förbud för genomfartstrafik med undantag för busstrafik i 
linjetrafik. Kommunen gör bedömningen att Lindegårdsvägen därmed inte kommer att bli en 
smitväg speciellt då Lindegårdsvägen kommer att ha låg skyltad hastighetet.  
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SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER UNDER PROCESSEN 
Inkomna yttranden från boende i närområdet omfattar framförallt synpunkter om minskad utsikt, 
att de varken vill ha bebyggelse eller parkeringar så nära deras bebyggelse eller en 
genomfartsled. Därutöver omfattar synpunkterna från remissinstanser några mindre synpunkter 
på konsekvensbeskrivningen i planbeskrivningen gällande bl.a. ledningsrätt. 

Ändringar gjorda efter samrådet 
Planhandlingarna har kompletterats efter inkomna yttranden. Planbeskrivningen har genomgått 
redaktionella ändringar samt kompletterats med information om bland annat beräknade 
trafikmängder, uppgifter om antalet bostäder, om radon- och geoteknisk undersökning för 
området. Planbeskrivningen har förtydligats angående konsekvenser av planens genomförande.  

Plankartans bestämmelser och grundkarta har justerats för att öka läsbarheten. Plankartan har 
förtydligats vad gäller byggrätt och kompletterats med befintliga ledningsrätter i området, u-
område och bestämmelse om markens genomsläpplighet för dagvatten.  

Ändringar gjorda efter granskningen 
Planhandlingarna har genomgått mindre redaktionella ändringar. Planbeskrivningen har 
förtydligats gällande ledningsrätt och gemensamhetsanläggning. Plankartan har justerats så att 
bebyggelsen i söder har sänkts till att medge högst en våning. 
 
KVARSTÅENDE SYNPUNKTER 
Nedan följer en sammanställning av de sakägare som vars synpunkter under samrådsskedet och 
granskningsskedet inte har blivit tillgodosedda i det förslag till detaljplan som förs fram till 
antagande. 

Sakägare med besvärsrätt: 
Åkervägen 12, 14, 16, 18, 20, 22 och 
24 

Synpunkt inkom under granskningen 

 
Detaljplanen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 27 § plan och 
bygglagen (2010:900).  
 

Bålsta april 2016 

 

 

Anna-Karin Bergvall   
Tf. Plan- och utvecklingschef  

 

 

Paulina Cifuentes Vargas Anne-Marie Engman 
Planarkitekt   Mark- och exploateringsingenjör 
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  STANDARDFÖRFARANDE 
PBL 2010:900 

Detaljplan för    DPL 429 
del av Väppeby 6:1 
Bålsta 
Håbo kommun, Uppsala län   ANTAGANDEHANDLING 
 
PLANBESKRIVNING 
 

 
Illustrationsflygvy mot nordost för möjlig bebyggelsestruktur inom planområdet. 
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HANDLINGAR 
 

 

 
 

Plankarta med bestämmelser 
Planbeskrivning 
Illustration 
Behovsbedömning 
Grundkarta 
Fastighetsförteckning 
Dagvattenutredning ÅF 2015-07-10 
Bullerutredning ÅF 2015-11-16 
Radonundersökning, Bjerking 2015-10-23 
Geoteknisk utredning, Bjerking 2015-12-07 
 

PLANPROCESSEN Planprocessen inleds med ett initiativ från kommunen, privatperson 
eller exploatör. Kommunstyrelsen ger sedan uppdrag att ta fram en 
ny detaljplan. Då påbörjas arbetet med att ta fram ett förslag till 
detaljplan och efter detta kan planen gå ut på samråd. Under tiden 
för samrådet samlar kommunen in synpunkter på förslaget. De 
synpunkter som kommit in sammanställs och besvaras i en 
samrådsredogörelse.  
 
Förslaget omarbetas sedan och ställs ut en gång till för granskning. 
Under tiden för granskningen samlar kommunen in synpunkter på 
det justerade förslaget. De synpunkter som kommer in sammanställs 
och besvaras i ett utlåtande. Utifrån detta kan en del mindre 
ändringar göras i planen innan den lämnas över till 
kommunfullmäktige för antagande. Mellan antagande och laga kraft 
finns en tre veckors prövotid då planen kan överklagas.  
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PLANENS SYFTE 
OCH HUVUDDRAG 

Syftet med detaljplanen är att förbättra möjligheterna att bebygga 
den aktuella delen av Väppeby 6:1. Området är en fortsättning på 
befintlig bebyggelsestruktur inom Väppeby äng. Planförslaget 
medger byggrätt för flerbostadshus. För området planeras minst en 
byggnad med boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade. Bebyggelsen föreslås hålla en skala om en 
till fyra våningar, där de högre husen placeras i norr och de lägre i 
söder. En buffertzon i form av mark som inte får bebyggas föreslås 
hållas mot befintliga villor i söder.  
 
Gällande plan (Dpl 239) medger bebyggelse men i och med att 
denna delvis ersatts av en ny plan i söder (Dpl 361) utgörs det 
aktuella planområdet i norr av mark som inte får bebyggas 
(prickmark) medan mark i söder, närmast den nya bebyggelsen, får 
bebyggas. Nu gällande plan (Dpl 239) anses därmed inaktuell för 
planområdet och föreslås därför att ersättas. Kartan nedan visar 
aktuellt planområde ritat på den gällande planen, med nya och 
planerade planer.  
 

 
Figur 1 Planmosaik som illustrerar gällande planer, pågående planer och aktuellt 
planområde. 
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FÖRENLIGT MED 3, 4 
OCH 5 KAP. MB 
 

Förslaget till detaljplan är förenligt med miljöbalkens (MB) 3 kap. 
som gäller lämplig användning av mark och vattenområden samt  
5 kap. som gäller miljökvalitetsnormer för utomhusluft, 
omgivningsbuller och vattenförekomster. Något riksintresse enligt 4 
kap. berörs inte.  

Miljökonsekvensbeskrivning har inte ansetts nödvändig då den 
tillkommande bebyggelsen inte bedöms innebära en väsentlig 
påverkan på miljön. För beskrivning av resonemang se avsnitt 
”Behovsbedömning om betydande miljöpåverkan”. 

PLANDATA  

Läge Planområdet ligger i Väppeby äng, Gröna dalen, 600 m väster om 
Bålsta centrum. Området avgränsas av Centrumleden i norr och ett bo-
stadsområde i söder. I väster angränsar Väppebyberget och i öster 
Gröna dalen. 
 

 
Figur 2 Översiktskarta för Bålsta tätort. 

Areal Planområdets areal är ca 13 900 m2. 

Markägoförhållanden Planområdet omfattar del av fastigheten Väppeby 6:1 som ägs av 
Håbo kommun.  

 



5(19) 
 

TIDIGARE 
STÄLLNINGS-
TAGANDEN 

  

Översiktliga planer Detaljplanen överensstämmer med intentionerna i den fördjupade 
översiktsplanen för Bålsta tätort, antagen 14 juni 2010. Där anges 
att Bålsta ska förtätas. Väppeby äng utpekas som utbyggnadsområde 
för bostäder och service (Gröna Dalen, Fördjupad översiktsplan för 
Bålsta, s. 84).  
 
I den fördjupade översiktsplanen karaktäriseras den framtida 
bebyggelseutvecklingen i Gröna dalen av stadstypen småstad med 
byggnader på upp till fyra våningar och med fokus på gröna inslag. 
Områdenas struktur bör utformas småskaligt med offentliga 
promenadstråk inom gårdsmiljöer. Genom Gröna dalen föreslås ett 
vattenstråk för att stärka känsla av att Bålsta centrum ligger i 
närheten av Mälaren. Därtill föreslås ett gångstråk inom en 
stadsparkmiljö för att binda ihop Aronsborg, Gröna dalen och 
Centrum.  

Riksintressen Inom planområdet finns inga riksintressen och planförslaget bedöms 
inte heller påverka några riksintressen. 

Program Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta 
detaljplanearbetet, ska kommunen ange planens utgångspunkter i ett 
särskilt program. Detaljplanen har inte föregåtts av program med 
programsamråd.  

Detaljplaner och 
förordnanden 

Planområdet omfattas idag av detaljplan för Väppeby äng (Dpl 
239). Planen fastställdes 1992-05-20 och genomförandetiden har 
gått ut.  
 
Detaljplan 239 medger bostäder i 2-3 våningar. Inom området finns 
en lokalgata, och i den norra delen av planområdet finns ett stort 
område som inte får bebyggas. Största bruttoarea ovan mark för hela 
planområdet är cirka 2600 m2.  
 
En lokalgata finns utlagd genom området från Centrumleden till 
Kalmarvägen, med en parallellgående gång och cykelväg. Enligt 
gällande detaljplan bör vissa hastighetsnedsättande åtgärder vidtas 
på den genomgående lokalgatan. Vägen ska även planeras med 
lägen för busshållplatser för en planerad kollektivtrafiklinje. Vid 
genomförande av detaljplanen har utbyggnad av lokalgatan inte 
utförts fullt ut. I samband med antagande av aktuellt planförslag 
ersätts delar av dpl 239 med denna detaljplan. För redan bebyggda 
och tomtindelade områden inom södra Väppeby kommer dpl 239 
fortsätta att gälla. 

Strandskydd Inom planområdet finns inga vattendrag som omfattas av strand-
skyddsbestämmelserna i Miljöbalken.  
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Behovsbedömning 
om betydande 
miljöpåverkan 

Enligt svensk lag ska konsekvenserna av en detaljplan beskrivas när 
de kan leda till betydande påverkan på miljön (4 kap. 34 § plan- och 
bygglagen). Miljökonsekvensbeskrivningen används för att få en 
helhetssyn av den påverkan en plan kan få på miljön, hälsan och 
hushållningen av resurser. 

En behovsbedömning syftar till att bedöma om det finns behov av 
att en detaljplan ska miljöbedömas och en 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas. En behovsbedömning av 
detaljplanen har gjorts.  
 
Behovsbedömningen med ställningstagande skickades till 
länsstyrelsen för samråd. Länsstyrelsen instämde i kommunens 
bedömning att planen inte kan bedömas medföra betydande 
miljöpåverkan. Kommunens bedömning är efter detta samråd att 
planen inte bedöms medföra betydande påverkan på miljön med 
följande motivering:  
 
Detaljplanen berör inte något natura 2000-område. 
 
Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan utifrån 
MKB-förordningens första eller tredje bilaga. 
 
Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan utifrån 
MKB-förordningens fjärde bilaga. 
 
Eftersom planen inte anses medföra betydande miljöpåverkan 
upprättas ingen miljökonsekvensbeskrivning. I slutet på 
planbeskrivningen under avsnittet ”miljökonsekvenser” beskrivs 
vilka konsekvenser ett genomförande av planen kan tänkas medföra. 

Kommunala beslut i 
övrigt 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-08-31 (KS 2015-08-31, § 135) 
om uppdrag för detaljplan för del av Väppeby 6:1. Eftersom beslutet 
togs efter den 2 maj 2011 handläggs detaljplanen enligt nya plan- 
och bygglagen (PBL 2010:900) i dess lydelse från 2 januari 2015. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR, 
FÖRÄNDRINGAR OCH 
KONSEKVENSER 

 

Natur Mark och vegetation 
Området består av åkermark. Marken arrenderades tidigare 
för jordbruk, men arrendeavtalet har nu avslutats. 

 Geotekniska förhållanden 
Gröna dalen utgör botten av en dalgång och den del där 
området ligger sluttar flackt mot öster. Geologiska karta, SGU 
redovisar postglacial finlera inom området. Rikligt med sand 
och siltlager finns inom vissa områden i leran.   

  
Figur 3 Geologiska karta, SGU. 

 Tre geologiska utredningar har sedan 1970-talet gjorts i eller i 
angränsning till området. Bostadsområde Väppeby, Bålsta 
Grundundersökning togs fram 1972. Under 1990 gjordes 
ytterligare en översiktlig grundundersökning för Väppeby 
gärde. Den senare med utgångspunkt i den äldre. 
Undersökningarna redovisar att marknivån inom området 
varierar kraftigt från +4 till +40 och att det består av lera 
underlagrad av sand och grus. Grundvattennivån lutar mot 
öster och kan på vissa ställen läcka ut som s.k. artesiskt 
vatten. Undersökningen förordar en ytlig grundläggning för 
lättare byggnader (byggnader vars vikt understiger 1-2 
ton/m2) medan tyngre byggnader förordas stödpålas till fast 
botten. Ytterligare en utredning, Översiktlig geoteknik för 
Bålsta centrum, utfördes 2011. Utredningen avgränsas utanför 
planområdet, gränsen ligger knappt 400 mot öster. 
Utredningen konstaterar att leran är känslig för sättningar och 
förordar bl.a. att alla dränerande åtgärder och uppfyllning bör 
undvikas då det skulle kunna sänka grundvattenytan.  
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För projektet har en specifik geoteknisk utredning över 
planområdet utförts (Bjerking 2015-12-07) på uppdrag av 
Håbohus AB som bekräftar tidigare undersökningars bild. 
Slutsatsen i utredningen är att samtliga bostadshus 
rekommenderas pålgrundläggning. Grundläggningen föreslås 
ske med spetsburna pålar av stål eller betong till en pållängd 
upp till som mest 19 m. 

 Risk för skred/höga vattenstånd 
Delar av området i Gröna dalen har stabilitetsproblem då det 
består av gyttjelera med dåliga stabilitetsegenskaper, samt 
eventuellt sulfidleror. Förstärkning av markstabiliteten 
bedöms behövas vid en utbyggnad.  
 
Vid Mälaren bedöms mark som ligger under +1,30 till +2,30 i 
Rikets höjdsystem 1900 (RH00) som område med sannolikhet 
för översvämning. Marken inom planområdet ligger som lägst 
på +5 meter. Ingen risk för höga vattenstånd bedöms därför 
finnas. 

 Förorenad mark 
Inga kända markföroreningar finns inom området. 

 Radon 
Stora delar av Håbo kommun utgör högriskområde vad avser 
markradon då markförhållandena till stora delar utgörs av 
grusåsar eller sprickiga bergarter. Det saknas dock en 
heltäckande kartläggning av markradon i kommunen. 
  
För projektet har en särskild radonundersökning utförts 
(Bjerking, 2015-10-23) på uppdrag av Håbohus AB. I denna 
konstateras att marken i området sammantaget klassas som 
normalradonmark, med undantag för sydöstra delen som 
klassas som högradonmark. Detta medför att de planerade 
byggnaderna ska utföras radonskyddat samt radonsäkert. För 
ny bebyggelse får radonhalten i inomhusluft inte överstiga 
200 Bq/m³.   

 Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns i området.  
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Bebyggelseområden Bostäder 
Planförslaget utgörs av totalt sex flerbostadshus, varav två byggnader är 
tänkta för boende enligt Lagen om Service och stöd till vissa 
funktionshindrade, LSS. Dessa är placerade i södra delen och föreslås till 
envåningshus av hänsyn till befintlig villabebyggelse. Medan 
fyravåningshus tillåts i den norra delen och trevåningshus i den sydöstra 
delen av området. Totalt beräknas området rymma ca 86 lägenheter samt 6-
12 lägenheter i LSS-boende.  Mellan bostadshusen planeras en gård med 
gräsytor. En buffertzon på ca 7m i form av mark som inte får bebyggas 
föreslås i söder närmast den befintliga bebyggelsen. Illustrationerna nedan 
visar möjligt upplägg och utformning på den föreslagna bebyggelsen. 
Byggherren planerar bygga ut området etappvis där sista etappen utgör det 
sydöstra LSS-huset.  

 
Figur 4 Illustrationsplan för möjlig bebyggelsestruktur. 
 

 
Figur 5 Illustrationsflygvy mot nordost för möjlig variant av bebyggelsestruktur inom planområdet. 
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Figur 6 Illustrationsvy från Gröna dalen på fyrvåningshusen. 

 
Figur 7 Illustrationsvy från befintliga villor i söder, norrut mot byggnaderna för LSS-boende. 

 Tillgänglighet 
Ny bebyggelse ska uppfylla kraven på tillgänglighet enligt svensk lag. Den 
nya bebyggelsen planeras så att den uppfyller tillgänglighetskraven enligt 
Boverkets Byggregler (BBR) i den yttre och inre bostadsmiljön. Även 
tillgängligheten utomhus, till exempel beträffande markens lutning vid 
exempelvis entréer ska vara god. Detta behandlas närmare i bygglovskedet. 

 Angränsande bebyggelse 
Området angränsar i norr och öster till de öppna ytorna i Gröna dalen. I 
söder ligger ett område med villor och flerfamiljshus. Husen uppfördes i 
samband med en tävling om ny bostadsbebyggelse. En av grundtankarna i 
förslaget var att bevara möjligheterna till utblickar mot Gröna Dalen. 
Villorna är placerade i en solfjäderliknande form.  
 
På andra sidan Lindegårdsvägen finns två-våningshus byggda kring en gård 
enligt konceptet Boklok. Fler bostäder av den typen planeras även längre 
norr ut längs Lindegårdsvägen, söder om Centrumleden. Den nya 
bebyggelsen på andra sidan vägen föreslås utgöras av hus i två till fyra 
våningar. 
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 En solstudie har gjorts över den föreslagna bebyggelsen för att se hur 
eventuell skuggning kan komma att påverka villorna i söder. Bilden nedan 
visar skuggning vid vårdagjämning. Tillkommande bebyggelse bedöms 
påverka befintlig bebyggelse i ringa omfattning speciellt då 
byggnadshöjden hålls nere i södra delen.  

 
Figur 8 Skuggbild för vårdagjämning. 
 
Friytor Lek och rekreation 

I mitten av planområdet planeras en gårdsplan med gräsytor med plats för 
vistelse och lek. Det finns lekplatser i närområdet och Gröna dalens fria 
ytor utgör naturliga lek- och rekreationsområden. Vid Åbergs museum 
ligger även en lekplats och Buseum. I planerna för bostadsområdet på andra 
sidan Lindegårdsvägen planeras en mindre parkyta som anordnas som en 
lekpark. Denna planeras inrymma bland annat en pulkabacke och 
naturlekredskap. 

Gröna dalens idrottsplats ligger på Badhusvägen. Där finns allvädersbanor. 
På arenan bedrivs framförallt friidrott av Bålsta IK. Det spelas också 
fotbollsmatcher på den upplysta arenan.  

 Naturmiljö 
Väster om planområdet ligger det skogsbeklädda Väppebyberget. Cirka 1,5 
km nordöst om planområdet, på andra sidan järnvägen finns Bålstaåsen 
med skogsområde. Upplandsleden går även förbi här. 

Gator och trafik Gatunät  
Inom planområdet planeras infartsväg från Lindegårdsvägens förlängning 
och parkering. I planerna för bostadsområdet på andra sidan 
Lindegårdsvägen ingår planer på att bygga ut Lindegårdsvägen och 
förlänga den till Centrumleden.  
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 Gång- och cykeltrafik 
I dagsläget går en gång- och cykelväg från planområdet mot Centrumleden 
och vidare mot Bålsta centrum. Söder om planområdet finns gång- och 
cykelväg längs med Kalmarleden. Kartbilden nedan visar den planerade 
förlängningen av Lindegårdsvägen, samt planområdet med en möjlig 
vägstruktur.  
 

 
Figur 9 Framtida gatustruktur för Väppeby äng och planområdet. 

 Parkering och utfarter 
Utfart planeras mot Lindegårdsvägen. Denna utfart ska samordnas med 
planerade utfarter från den pågående planen på andra sidan vägen (dpl 425) 
så att god trafiksäkerhet uppnås.  
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 Parkeringsnormen för 1:or är 0,6 och för 2:or 0,8. Enligt föreslagen 
bebyggelse i planförslaget avses minst 52 p-platser placeras inom 
planområdet. Därutöver finns plats för ytterligare ca 20 p-platser i sydöstra 
delen som kan byggas vid eventuellt behov. Detta enligt fördelningen 26st 
1:or, 60st 2:or samt 6-12 platser för LSS-boende. Parkeringsbehovet 
bedöms därmed rymmas inom planområdet.   

För området planeras ca 115 cykelplatser fördelat på 6st platser.  

 Kollektivtrafik 
När Lindegårdsvägen byggs ut med anslutning till Centrumleden planeras 
och dimensioneras vägen för busstrafik. Kollektivtrafiken ses över årligen 
och tillskottet av bostäder kan leda till att en busshållplats skulle kunna 
ordnas i norra delen av planområdet. Preliminärt kan linje 303 eller linje 
302 komma att gå igenom området och även stanna vid Åbergs museum, 
diskussion pågår med UL. 
 
Buss- och järnvägsstation finns ca en kilometer öster om planområdet. Med 
direkttåg tar det knappt 30 minuter till Stockholms central och med 
pendeltåg tar det knappt 40 minuter. I takt med att Bålsta växer utvecklas 
även busstrafiken, för närvarande finns 12 busslinjer som trafikerar Bålsta. 
Planområdet ligger mellan två busshållsplatser (Minigolfbanan och Åbergs 
museum) med ca 800 m till vardera. 

 Trafikflöden 
Den nya bebyggelsen förväntas generera ca 250 fordon per genomsnittligt 
dygn på ett år, även kallat ÅDT (årsmedeldygnstrafik). Teoretiskt skulle 
detta innebära att den befintliga bebyggelsen och nya bebyggelsen i denna 
plan samt intilliggande plan genererar ca 1415 ÅDT.  
 
60% av trafiken bedöms ha målpunkter norrut (Centrumleden) och 40% sö-
derut (Kalmarvägen) detta gäller för både det nya och de befintliga områ-
dena i Väppeby äng.  
 
Den förväntade, totala trafiken för prognosår 2025 har beräknats för områ-
det. Vid den tillkommande nya anslutningen av Lindegårdsvägen till Cent-
rumleden i norr beräknas trafikflödet till 900 fordon/dygn år 2025. Trafiken 
till anslutningen mot Kalmarvägen i söder beräknas öka med ca 370 for-
don/dygn.  
 

 Trafikbuller 
En bullerutredning har tagits fram (ÅF 2015-11-16). Bullerutredningen 
baseras på regeringens förordning om trafikbuller vid bostäder SFS 
2015:216 (2015-04-09). Enlig denna bör följande riktvärden inte 
överskridas: 
 
1. 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och  
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en 
uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.  

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller istället för vad som anges i 
första stycket att bullret inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
bostadsbyggnadens fasad. 
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 Enligt utredningen kan riktvärdet på som mest 55 dBA ekvivalentnivå vid 
fasad hållas för alla byggnader. Två balkonger på bostadshuset närmast 
Lindegårdsvägen ligger över riktvärdet för uteplats på maximalt 70 dBA, 
och föreslås därför glasas in för att få lägre bullernivå. Ett annat alternativ 
är att fälla in balkongerna i byggnaden.   

 

 
Figur 10 Kartbild från bullerutredningen som redovisar maximal ljudnivå från vägtrafik år 2025. 

Barnkonventionen Bebyggelsen som planeras ligger nära grundskolan Gröna Dalen och 
förskolan Gröna Dalen. På innegården finns enligt planförslaget plats för 
gräsytor för vistelse och lek, även i sydöstra delen av området finns 
utrymme för vistelse och lek. I planerna för bostadsområdet på andra sidan 
Lindegårdsvägen (dpl 425) planeras ytterligare en förskola och en mindre 
allmän parkyta som anordnas som en lekpark. 

Teknisk försörjning Vatten och avlopp 
Den nya bebyggelsen inom planområdet ansluts till det kommunala vatten- 
och avloppsnätet via förbindelsepunkt. 

 Dagvatten 
Riktlinjer i kommunens dagvattenpolicy, antagen av kommunfullmäktige 
2012-09-24 § 102, ska efterföljas.  

Recipient för dagvatten är Kalmarviken i anslutning till Mälaren, ca en 
kilometer nedströmms från planområdet. Den kemiska statusen för denna 
vattenförekomst klassas som ej god på grund av förhöjda halter av 
kvicksilver och kvicksilverföroreningar. Den ekologiska statusen betraktas 
däremot som god men med risk för försämring till 2015. Förorenat 
dagvatten är en utsläppskälla som kan försämra den kemiska och 
ekologiska statusen vid recipient, därför är det vid all planering av ny 
bebyggelse viktigt att planera för ett gott lokalt omhändertagande av 
dagvatten, liksom för att förhindra översvämningar vid höga vattenflöden.  
 
Planområdet har dåliga infiltrationsmöjligheter för dagvatten. Området 
täcks till stor del av lera som har begränsade infiltrationsmöjligheter, varför 
infiltration och fördröjning istället bör skapas i LOD-lösningar där leran 
byts ut mot mer infiltrationsvänlig fyllning som exempelvis makadam.  
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 En dagvattenutredning har utförts (ÅF 2015-07-10). I utredningen föreslås 
att dagvattnet fördröjs inom planområdet för att sedan ledas norrut till 
befintlig dagvattendamm. Volymer för makadamfyllda svackdiken har 
tagits fram i utredningen och infiltration av dagvatten föreslås genom 
genomsläppliga parkeringsytor samt armerade grönytor i anslutning till 
bebyggelse. Den genomsläppliga beläggningen bidrar med en utjämning av 
flöden, reduktion av flödeshastigheter och rening av dagvattnet. 
Sammantaget innebär åtgärderna lokalt omhändertagande av dagvatten, så 
att de befintliga systemen inte belastas ytterligare. Dagvattenutredningen 
ska följas vid planens genomförande.  

 Värme 
Håbo kommuns energi- och klimatstrategi Fossilbränslefri kommun 2050 
innebär bland annat att:  
 
1. Förnybara energikällor skall användas framför fossila, där fjärrvärme ej 
är möjligt eller kostnadseffektivt.  
2. Uppvärmning med jord-/berg- eller sjövärmepump rekommenderas där 
så är lämpligt och kostnadseffektivt. Värmepumpen bör uppfylla Nuteks 
krav för klassning som eleffektiv.  
3. Uppvärmning med direktel får endast ske om särskilda skäl föreligger. 

 El 
E-on svarar för elförsörjningen av området. 

 Tele och data 
Telia Sonera svarar för telenätet. För kabel-TV ansvarar Bålsta kabel TV. 
För fiberförsörjning ansvarar Lyssna och Njut och Bålsta kabel TV. Strategi 
för bredbandsutbyggnad i Håbo kommun ska följas. 

 Avfall 
Avfall ska hanteras enligt Håbo kommuns Renhållningsordning. 
Avfallshanteringen föreslås lösas med Molok som delvis är nedgrävda vid 
infarten från Lindegårdsvägen. Hämtning sker via en ficka längs med 
Lindegårdsvägen, se illustrationsplan. Närmaste återvinningsstation med 
batteriholk finns vid simhallens parkering, ca 500 m nordöst om 
planområdet.  

Trygghet och  
säkerhet 

Detaljplanen medför att miljön förtätas med nya bostäder i olika form. 
Utbyggnad enligt detaljplanen kan bidra till att öka trygghet och säkerhet 
genom att fler människor befolkar området. Närheten till skola, service och 
bostäder kan också främja tryggheten genom att utemiljön används under 
olika delar av dygnet. 

Miljökonsekvenser Åkermark tas i anspråk och ger ökad avledning av dagvatten. Detta hanteras 
dock genom lokalt hanterande av dagvatten som utretts i 
dagvattenutredningen.  
 
Förslaget anses bidra till hållbar stadsutveckling då det möjliggör relativt 
hög bostadstäthet i ett ganska centralt läge och genererar underlag för 
service.  
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 Bebyggelse intill Gröna dalen ger konsekvenser för rekreation och 
landskapsbild då de öppna ytorna minskas genom förtätning.  
 
Trafikmängden ökar lokalt på vägar till det nya området och medför 
störningar inom planområdet och i begränsad utsträckning utanför. 
Trafiksituationen förbättras av den planerade förlängningen av 
Lindegårdsvägen och den trafiklösning som planeras vid anslutning till 
Centrumleden.  
 
Planen har att förhålla sig till miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet och 
luftkvalitet. I och med planens kompensatoriska åtgärder för utsläpp av 
dagvatten från ny exploatering och anslutningen till befintlig 
gatuinfrastruktur med god kollektivtrafikförsörjning, så bedöms påverkan 
vara mycket måttlig på förutsättningarna för uppsatta miljömål. 

GENOMFÖRANDE  

Organisatoriska  
åtgärder 

Planförfarande 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Detaljplanen handläggs 
enligt nya plan-och bygglagen (PBL 2010:900) i dess lydelse från 2 januari 
2015. 

 Tidplan 
Samråd 3:e kvartalet 2015  
Granskning 2:a kvartalet 2016 
Antagande 2:a kvartalet 2016  

 Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från och med den dag detaljplanen vinner laga 
kraft.  
 
Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla till den 
ändras eller upphävs.   

 Ansvarsfördelning/huvudmannaskap 
Detaljplanen omfattar kvartersmark, vilket innebär att fastighetsägaren 
ansvarar för drift och skötsel av infartsgata, parkering och gård.  
 
Håbo kommun är huvudman för VA-ledningar. Reglering av utbyggnaden 
av gator och VA-ledningar utanför planområdet regleras i 
exploateringsavtal mellan Håbohus AB och Håbo kommun.  

E-on ansvarar för utbyggnad av el- och fjärrvärmenät i anslutning till 
planområdet.  

Övriga nätägare (bredband, tele) ansvarar för utbyggnad av sina ledningar 
inom planområdet. 
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 Avtal 
Planområdet har tidigare varit utarrenderat. Detta avtal är uppsagt. 
 
Inom ramen för detta planarbete ska följande avtal träffas mellan 
kommunen och Håbohus AB. Enligt Håbo kommuns markanvisningspolicy 
ska ett exploateringsavtal samt ett separat köpeavtal skrivas. 

 Exploateringsavtal 
I detta avtal regleras vilka kostnader som Håbohus AB ska bära med 
anledning av exploateringen inom detaljplanen. 
 
Kostnader som Håbohus AB ska vara med och bära är utbyggnaden av 
gatan utanför planområdet samt Håbohus ska vara med och betala en 
cirkulationsplats in från Centrumleden till den nya anslutningen av 
Lindegårdsvägen. Den nya cirkulationsplatsens anslutning möjliggörs i 
angränsande detaljplaneförslag för plan nr 425. 
 
Exploateringsavtalet kommer att reglera hur samordningen ska ske mellan 
Håbohus AB och kommunen med anledning av kommunens arbeten inom 
angränsande planområde. 
 

 Köpeavtal 
I köpeavtalet regleras när tillträdet av marken sker samt vilket pris som 
Håbohus AB ska betala för marken. Köpeavtal har behandlats av 
kommunstyreslen 2015-11-23, § 199. 

Konsekvenser av 
organisatoriska  
åtgärder 

Tidplan 
Avtalsprocesser ska vara färdiga för att detaljplanen ska kunna antas och 
genomföras.  Exploateringsavtalet ska vara godkänt av styrelsen i Håbohus 
AB innan detaljplanen tillsammans med exploateringsavtalet tas upp för 
godkännande/antagande av KS/KF. 
 
Det är viktigt att Håbohus AB följer exploateringsavtalet och kommunens 
tidplanering. 

Fastighetsrättsliga 
åtgärder 

Berörda fastigheter 
Detaljplanen berör den kommunägda fastigheten Väppeby 6:1. 

Fastighetsbildning 
En avstyckning ska göras från Väppeby 6:1. Kommunen ansöker om 
avstyckning och Håbohus AB bekostar denna. 

Gemensamhetsanläggning 
Planen medger att en gemensamhetsanläggning kan bildas om området 
styckas av i flera fastigheter, detta har dock inte markerats på plankartan. 

Ledningsrätt (Lr 0305-0631.1) 
Planen medger ledningsrättsområde i västra delen mot Lindegårdsvägen. I 
dagsläget är det dock tveksamt om ledningen kommer placeras i detta läge.  
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Konsekvenser av 
fastighetsrättsliga 
åtgärder 

Del av lantbruksfastigheten Väppeby 6:1 blir fastighet för bostadsändamål, 
för aktuellt område är denna dock redan planlagd för bostäder i dpl 239. 

Om ledningsrätt ska bildas inom planens u-område kommet detta att 
hanteras vidare i projekteringsfasen i angränsande detaljplan 425. 
Ledningsrättsområdet behöver eventuellt inte tas i anspråk. 

Ekonomiska 
åtgärder 

Planekonomi 
Kommunens kostnader för handläggning av detaljplan betalas av Håbohus 
AB i enlighet med tecknat planavtal.  

 Markköp 
Håbohus AB köper planlagd kvartersmark i enlighet med tecknat köpeavtal. 

Gatuutbyggnad 
Håbohus AB erlägger ersättning till kommunen för utbyggnad av gata 
utanför planområdet. 

 Fastighetsbildning 
Kostnaden för den avstyckning som ska göras ska Håbohus AB bekosta. 

 Bygglovavgift 
Avgift för bygglov tas ut enligt taxa. 

 Anslutningsavgifter 
Anslutningsavgifter erläggs enligt respektive ledningsägares gällande taxa. 

Konsekvenser av 
ekonomiska 
åtgärder 

Kommun  
Kommunen får en intäkt vid markförsäljningen som sker när detaljplanen 
vinner laga kraft. 
 
Exploatör  
Håbohus AB bär det ekonomiska ansvaret för genonförandet av planen. 

Tekniska åtgärder Värme  
I Lindegårdsvägen finns fjärrvärmeledningar för anslutning.  

Tekniska utredningar  
En dagvattenutredning är framtagen för området (ÅF 2015-07-08) och 
redovisas under rubriken Dagvatten. En bullerutredning (ÅF 2015-11-16) 
har tagits fram, och beskrivs under rubriken Trafikbuller. En 
radonundersökning (Bjerking 2015-10-23) har tagits fram för området och 
beskrivs under rubriken Radon. En geoteknisk undersökning är framtagen 
för området (Bjerking 2015-12-07) och redovisas under rubriken 
Geotekniska förhållanden.  

Projektering av gata, VA-, dagvattenanläggningar, el och fjärrvärme ska ske 
i samråd mellan Håbohus AB (byggherren) och Håbo kommun. 

Radon  
Ny bebyggelse ska utformas på radonsäkert sätt och följs upp i samband 
med bygglovsprövning genom upprättande av en kontrollplan.  
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 Dagvatten 
Svackdiken och genomsläppliga parkeringsytor blir aktuella då planen ska 
genomföras enligt dagvattenutredning. Detaljplanen reglerar att minst 50% 
av planområdets area ska vara genomsläpplig för dagvatten.   

Parkering 
Parkering ska ske inom kvartersmark. 

Konsekvenser av 
tekniska åtgärder 

Utredningarna är till för att säkerställa detaljplanens genomförbarhet. Om 
dessa är kända under planarbetet så kommer det inte som en överraskning 
under genomförandet. Eventuella kompletterande tekniska utredningar ska 
ombesörjas och bekostas av Håbohus AB. 

MEDVERKANDE 
TJÄNSTEMAN 

Planhandlingarna har upprättats av tjänstemän på Håbo kommun. 

 

 

Bålsta april 2016 
Håbo kommun 

 

 

 

 

Anna-Karin Bergvall   
Tf. Plan- och utvecklingschef  

 

 

 

 

Paulina Cifuentes Vargas Anne-Marie Engman 
Planarkitekt   Mark- och exploateringsingenjör 

 



TILLHÖR GRANSKNINGSHANDLING 
ILLUSTRATIONSPLAN FÖR MÖJLIG 
BEBYGGELSESTRUKTUR

TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR DEL 
AV VÄPPEBY 6:1

SKALA 1:500 (A3)

4 VÅNINGAR

4 VÅNINGAR

3 VÅNINGAR

4 VÅNINGAR

1 VÅNING 
LSS

1 VÅNING 
LSS

FÖRRÅD

FÖRRÅD

FÖRRÅD



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 
 Sammanträdes-

datum 
 

 2016-05-10  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 73 Dnr 2016/00293  

Lokaliseringsalternativ för särskilt boende 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att lokalisera särskilt boende om cirka 60 lä-
genheter vid Kyrkcentrum.  

Sammanfattning  
Med anledning av kommundirektörens utökade uppdrag för lokalisering av 
särskilt boende, § 28 2016/83, har Bygg- och miljöförvaltningen, i samar-
bete med Socialförvaltningen och Tekniska avdelningen, utvärderat gamla 
och nya alternativ. Slutsatsen är att flera av alternativen är möjliga, men att 
en lokalisering till Kyrkcentrum bedöms som mest lämplig utifrån närhet till 
liv, rörelse och aktiviteter samt goda möjligheter att ta sig mellan tomten 
och befintliga äldreboenden och centrum.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Kartbilaga – Lokaliseringsalternativ för särskilt boende 

______________ 
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Bygg- och miljöförvaltningen 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Anton Karlsson, Planarkitekt 
0171-464 378 
anton.karlsson@habo.se 

 

Lokaliseringsalternativ för särskilt boende 

Förslag till beslut  

1. Att lokalisera särskilt boende om cirka 60 lägenheter vid Kyrkcentrum  
 

Sammanfattning 
Med anledning av kommundirektörens utökade uppdrag för lokalisering av 
särskilt boende, § 28 2016/83, har Bygg- och miljöförvaltningen, i 
samarbete med Socialförvaltningen och Tekniska avdelningen, utvärderat 
gamla och nya alternativ. Slutsatsen är att flera av alternativen är möjliga, 
men att en lokalisering till Kyrkcentrum bedöms som mest lämplig utifrån 
närhet till liv, rörelse och aktiviteter samt goda möjligheter att ta sig mellan 
tomten och befintliga äldre boende och centrum.  
 
Ärendet 
Med anledning av det utökade uppdraget för lokalisering av särskilt boende 
för äldre, § 28 2016/83, redovisas en sammanställning av identifierade 
tomter för en ny etablering samt tillbyggnad av Dalängen.  

Åsleden - En lokalisering till Åsleden har varit aktuell tidigare. Platsen är 
planlagd för allmänt ändamål. Allmänt ändamål inkluderar inte permanent 
boende och det skulle därför krävas en ny detaljplan. Tomten är stor nog att 
rymma upp till 60 lägenheter i två plan. Samtidigt ligger omkringliggande 
bostadskvarter nära inpå tomten. Läget har tidigare kritiserats av både 
handikapsrådet och pensionärsrådet utifrån att det är för perifert och för 
kuperad terräng mot centrum. Kommunstyrelsen beslutade därför, § 136 
2015/202, att specificera lokalisering i centrumnära läge. 

Dalängen - En lokalisering till Dalängen har utretts tidigare, både strax 
väster om och, på uppdrag av KS, § 159 2015/252, genom till- eller 
påbyggnad av befintlig verksamhet med 20 lägenheter. Här finns det 
förutsättningar i gällande detaljplan för en byggnation i upp till två 
våningar. Läget är centralt och det finns potential till en effektivare drift av 
den befintliga verksamheten med ett större antal lägenheter. 
Fastighetsenheten har i samarbete med Håbohus (fastighetsägaren) bedömt 
förutsättningarna för lokaliseringen och kommit fram till att en tillbyggnad 
gör driften ineffektiv och dyrare. En stor del av dagens utegård skulle tas i 
anspråk samtidigt som antalet boende dubbleras. En påbyggnad bedöms 
som mindre problematisk i driftsskedet, men innebär samtidigt att befintlig 
verksamhet inte kan bedrivas under byggnationen som uppskattas till minst 
ett 1 år. En påbyggnad riskerar även att medföra stora kostnader för 
kompletterande grundläggning av befintlig byggnad samt att byggnaden 
skulle behöva utredas/byggas om för att garantera brandsäkerheten (nya 
brandceller). 
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Dalvägen - Läget vid Dalvägens inre början är relativt centralt och terrängen 
mot centrum är flack. Tomten ligger i ena hörnet av bostadsområdet 
Västerängen och i närområdet finns även Västerängsskolan. Det finns 
därmed naturliga rörelser förbi tomten och ett visst mått av liv och rörelse i 
närområdet. Samtidigt skiljer en större byggnad ut sig mot bostadsområdets 
annars lågskaliga bebyggelse. I gällande plan är tomten reglerad för dels 
allmänt ändamål och dels parkmark, det krävs därför en ny detaljplan för att 
få till stånd en verksamhet här. Enligt § 159 2015/252, gavs förvaltningen i 
uppdrag att upprätta förslag till detaljplan med syfte att samlokalisera 
förskola och äldreboende på tomten. I ett tidigt skede visar det sig dock 
olämpligt med en så pass stor förskola så långt in på Dalvägen, främst med 
tanke på den trafik som verksamheten skulle ge upphov till. En lokalisering 
till platsen skulle samtidigt innebära att en och samma gata huserar tre 
skilda äldreboenden. 

Kyrkcentrum - Ett lokaliseringsalternativ som uppmärksammats under 
arbetet med planuppdraget för Dalvägen är den parkering med omgivande 
naturmark (samt tillfälligt virkesupplag) strax sydväst om Kyrkcentrum. 
Tomten ligger i direkt anslutning till en busshållplats vid Västerhagsvägen 
som trafikeras av flertalet linjer, däribland den mjuka linjen. Tomten ligger i 
närheten av bostadsbebyggelse, men avskärmas samtidigt av både 
skogspartier och Västerhagsvägen. I likhet med Åsleden är platsens läge 
högre än både Bålsta centrum och Gamla Bålsta, men det finns samtidigt 
promenadvägar som sträcker ut nivåskillnaderna. I gällande planer är 
marken reglerad till parkmark och det krävs därmed en ny detaljplan. Även 
här bedöms det möjligt att tillskapa cirka 60 lägenheter.  

Det finns en samstämmighet mellan Bygg- och miljöförvaltningen, 
Socialförvaltningen och Teknisk avdelningen kring att, både Dalvägen och 
Kyrkcentrum är möjliga lokaliseringar. En till/påbyggnad av Dalängen 
bedöms som för kostsam, dels konstruktionsmässigt, dels i och med att så få 
lägenheter tillförs och dels för att befintlig verksamhet skulle tvingas 
evakuera fastigheten under minst ett års tid. Åsleden har bedömts som 
olämplig tidigare i och med påfrestningen att röra sig mellan tomten och 
centrum. I jämförelse ger Kyrkcentrum bättre alternativ vad gäller 
möjligheter till rörelse i närområde och anknytning till centrum. 
Kyrkcentrum drar även stora fördelar av kommunikationsläget och 
närliggande verksamhet. Innan Tomten vid Kyrkcentrum 
uppmärksammades bedömdes Dalvägen som bästa alternativ, men i 
jämförelse har Kyrkcentrum bättre och friare förutsättningar för uppförande 
av en ny byggnad. Ytan som tas i anspråk vid Dalvägen är även mer 
välanvänd än den vid Kyrkcentrum och själva kopplingen till Kyrkcentrums 
verksamhet är positiv. 

Ytterligare aspekter som lyfts fram under arbetet har rört möjligheter att ta 
sig från tomten till andra delar av Bålsta, samt möjligheten att se och delta i 
liv, rörelse och aktiviteter i närområdet. Utifrån sammanställning 
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rekommenderar involverade förvaltningar och avdelning en lokalisering till 
tomten vid Kyrkcentrum. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Budget för planering och byggande av särskilt boende hanteras i 
investeringsbudgeten. 

Uppföljning 
Inge uppföljning krävs 

Beslutsunderlag 
– Kartbilaga – Lokaliseringsalternativ för särskilt boende 
__________ 

Beslut skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Socialförvaltningen 
Tekniska avdelningen  
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§ 74 Dnr 2016/00294  

Planuppdrag: Detaljplan för särskilt boende vid Kyrk-
centrum, Gillmarken 1:1 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till bygg- och miljöförvaltningen att upprätta 
förslag till detaljplan för särskilt boende vid Kyrkcentrum, Gillmarken 1:1 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till bygg- och miljöförvaltningen att samråda 
förslag till detaljplan för särskilt boende vid Kyrkcentrum, Gillmarken 1:1 

3. Kommunstyrelsen beslutar att planuppdraget upphör att gälla om inte 
kommunen antagit detaljplanen inom två år.  

Sammanfattning  
I utvärderingen av olika lokaliseringsalternativ för särskilt boende (KS 
2016/293) föreslår Bygg-och miljöförvaltningen, Socialförvaltningen och 
tekniska avdelningen att ett nytt särskilt boende för äldre förläggs vid Kyrk-
centrum. Platsen vid Kyrkcentrum ger goda förutsättningar för ett särskilt 
boende och ger kvalitéer för både boende och besökande i form av bra an-
slutning med kollektivtrafik, omkringliggande naturområde samt närhet till 
Kyrkcentrum och dess aktiviteter. Förslaget till planuppdrag föreslås syfta 
till en ny byggnad om cirka 60 lägenheter i två till tre plan med varierade 
utemiljöer.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Kartbilaga – Särskilt boende vid Kyrkcentrum  

______________ 
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Bygg- och miljöförvaltningen 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Anton Karlsson, Planarkitekt 
0171-464 378 
anton.karlsson@habo.se 

 

Detaljplan för särskilt boende vid Kyrkcentrum, Gillmarken 1:1 

Förslag till beslut  

1. Att uppdra till Bygg- och miljöförvaltningen att upprätta förslag till 
detaljplan för särskilt boende vid Kyrkcentrum, Gillmarken 1:1 

2. Att uppdra till Bygg- och miljöförvaltningen att samråda förslag till 
detaljplan för särskilt boende vid Kyrkcentrum, Gillmarken 1:1 

3. Att planuppdraget upphör att gälla om inte kommunen antagit 
detaljplanen inom två år.  
 

Sammanfattning 
I utvärderingen av olika lokaliseringsalternativ för särskilt boende (KS 
2016/293) föreslår Bygg- och miljöförvaltningen, Socialförvaltningen och 
tekniska avdelningen att ett nytt särskilt boende för äldre förläggs vid 
Kyrkcentrum. Platsen vid Kyrkcentrum ger goda förutsättningar för ett 
särskilt boende och ger kvalitéer för både boende och besökande i form av 
bra anslutning med kollektivtrafik, omkringliggande naturområde samt 
närhet till Kyrkcentrum och dess aktiviteter. Förslaget till planuppdrag 
föreslås syfta till en ny byggnad om cirka 60 lägenheter i två till tre plan 
med varierade utemiljöer.  
 
Ärendet 
I tjänsteskrivelsen, Lokaliseringsalternativ för särskilt boende (KS 2016/293 
nr 67192), redovisas en utvärdering av fyra olika platser för lokalisering av 
särskilt boende. Slutsatsen av utvärderingen är att Bygg- och 
miljöförvaltningen, Socialförvaltningen och tekniska avdelningen föreslår 
Kommunstyrelsen att besluta om en lokalisering av särskilt boende om cirka 
60 lägenheter till en tomt strax intill Kyrkcentrum.  

Den aktuella tomten ligger inom fastigheten Gillmarken 1:1 som ägs av 
kommunen. Området är sedan 70-talet detaljplanelagt som park/naturmark 
genom byggnadsplanerna Västerhagen-Norrhagen (Y18) samt Gillmarken 
(K17a). För att möjliggöra en byggnation för särskilt boende krävs därför en 
ny detaljplan. 

Området avgränsas av en höjd i väster, Västerhagsvägen i norr, 
Kyrkcentrum i öst samt Naturområdet Norrhagen, med en sluttning och 
mindre ravin i syd och sydöst. Marken som berörs består till del av en stor 
parkeringsplats som försörjer Kyrkcentrum vid större evenemang men som 
även fungerar som tillfälligt virkesupplag för kommunen. Utöver 
parkeringen berörs även del av naturområdet.  
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Med en ny (offentlig) byggnad på platsen är ambitionen att ta tillvara på 
områdets natur och ströv vänliga kvalitéer för verksamheten och för 
besökande eller passerande. Samtidigt finns möjligheten att förstärka denna 
norra entré till naturområdet, då platsen i dag upplevs som en enslig 
baksida. Närheten till Kyrkcentrum och dess aktiviteter samt naturområdet 
och i förlängningen även Dalängen och Solängen ger goda förutsättningar 
för både boende och besökande att uppleva och delta i aktiviter även utanför 
boendet. Samtidigt som själva området lätt nås både via bil och buss med 
busshållplats precis intill längs Västerhagsvägen. Platsen ger även 
förutsättningar för att skapa varierade utemiljöer, med skugga från den 
omkringliggande väl uppvuxna naturen och med öppnare ytor närmare 
byggnaden. 

Planuppdraget föreslås syfta till att möjliggöra byggnation av ett boende på 
cirka 60 lägenheter i två eller tre våningar. Där byggnadens höjd bedöms 
kunna spela mot det omkringliggande naturområdets höga träd. En 
ytterligare aspekt är möjligheten att skapa både öppna och avskilda delar av 
en utemiljö för de boende.  

Viktiga frågor i det kommande planarbetet kommer bland annat att vara: 

 Hur dagens och framtida parkering kan samutnyttjas av boendet 
och Kyrkcentrum. 

 Hur byggnad och utegård placeras och utformas för att samspela 
med platsen och dess del i entrén till naturområdet. 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår därför att Kommunstyrelsen uppdrar 
till förvaltningen att upprätta och samråda detaljplan för särskilt boende vid 
Kyrkcentrum. 

Detaljplanen bedöms vara av allmänt intresse med tanke på att den rör ett 
särskilt boende för äldre samt är en viktig del av naturområdet. Planarbetet 
bedrivs därför enligt så kallat standard förfarande, med samråd och 
granskning. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Planläggningen finansieras av kommunen. Bygg- och miljöförvaltningen 
och tekniska avdelningen, genom fastighetsenheten, träffar ett planavtal, 
som innebär att tekniska avdelningen bekostar planarbetet. Kostnaderna 
läggs därmed i investeringsbudgeten. 

Uppföljning 
Ingen uppföljning krävs. 

Beslutsunderlag 
– Kartbilaga – Särskilt boende vid Kyrkcentrum  
__________ 

Beslut skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen
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Kartbilaga – Detaljplan för Särskilt boende vid 
Kyrkcentrum 

 
Föreslaget planområdes läge i Bålsta 

 
Preliminär avgränsning av föreslaget planområde (I öster begränsar 
terrängen genom en brant sluttning) 
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§ 20 Dnr 2016/00282  

Taxor och avgifter inom Kultur- och livsmiljö  

Kultur- och livsmiljöutskottets förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till nya taxor och av-
gifter inom Kultur- och Livsmiljös verksamhetsområde. Taxor och avgifter 
ska gälla från och med 1 januari 2017. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslutade taxor och avgifter KF 
2008-12-15, dnr 2008/23.  

Sammanfattning  
Taxor och avgifter för användningen av kommunens olika lokaler har inte 
justeras sedan 2010. En justering av taxor och avgifter behöver göras. Vid 
en jämförelse med intilliggande kommuner är utdebiteringen låg. En juste-
ring av framför allt taxorna för användningen av idrottslokaler och planer 
kommer att medföra en ökad tillgänglighet. En höjning av taxorna syftar till 
att stävja en överkonsumtion, det ska löna sig att boka av de tider som man 
inte har för avsikt att använda. De nya taxorna och avgifterna träder i kraft 
den 1 januari 2017. 

Justeringarna omfattar även taxor och avgifter inom biblioteksverksamhet-
en. Nya tjänster och produkter har tillkommit.   

I förvaltningens förslag, som skickats ut inför utskottets sammanträde, utgår 
taxan för "övernattning lägerverksamhet, per hall och natt" på sid. 7, då 
kommunen inte har några hallar som uppfyller brandskyddskraven för över-
nattning. Handlingen kommer därför revideras.  

Protokollsanteckning 
Johan Tolinsson (S) reserverar sig mot föreslagna taxor och avgifter i föl-
jande poster i underlaget avseende taxor och avgifter, dnr. 2016/00282, nr 
67363 
Sid 1  

 Standardtaxa per lokal om ingen annan anges, per timme 
Sid 3  

 Rehabföretag per timme max 30 personer 
Sid 4 

 Bidragsberättigade föreningar inom Håbo kommun, per timme  
 Bidragsberättigade föreningar inom Håbo kommun vid arrangemang 

med entréavgift, per tillfälle och max fyra timmar/dygn 
 Övriga förhyrare inom Håbo kommun vid arrangemang med entré-

avgift, per tillfälle och max fyra timmar/dygn 
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 Övriga förhyrare inom Håbo kommun vid arrangemang med entré-
avgift, per tillfälle max fyra timmar/dygn 

 Externa förhyrare, per tillfälle max fyra timmar/dygn 
  Externa förhyrare vid arrangemang med entréavgift, per tillfälle 

max fyra timmar/dygn 
 Café Fridegård, endast lokal, ej tillgång till kök/servering 

Sid 5  
 Bidragsberättigade föreningar inom Håbo kommun vid arrangemang 

med entréavgift, per tillfälle och max fyra timmar/dygn 
 Övriga förhyrare inom Håbo kommun, per tillfälle och max fyra 

timmar/dygn 
 Övriga förhyrare inom Håbo kommun vid arrangemang med entré-

avgift, per tillfälle max fyra timmar/dygn 
 Externa förhyrare, per timme max fyra timmar/dygn 
 Externa förhyrare vid arrangemang med entréavgift, per tillfälle max 

fyra timmar/dygn 
 Hyra av teknik för bidragsberättigade föreningar, per tillfälle  

Sid 6  
 Hyra av teknik för övriga, per tillfälle 
 Hyra av tekniker, per timme 
 Medborgarhuset Rotundan per timme/dygn  
 Medborgarhuset B-salen och cellen per timme/dygn,  

 

______________ 
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Kultur och livsmiljöavdelningen 
Karin Gustafsson, Enhetschef Förening och anläggning 
0171-538 88 
karin.gustafsson@habo.se 

 

Taxor och avgifter inom Kultur- och livsmiljö  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till nya taxor och 
avgifter inom Kultur- och Livsmiljös verksamhetsområde. Taxor och 
avgifter ska gälla från och med 1 januari 2017. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslutade taxor och avgifter 
KF 2008-12-15, dnr 2008/23.  
 

Sammanfattning  
Taxor och avgifter för användningen av kommunens olika lokaler har inte 
justeras sedan 2010. En justering av taxor och avgifter behöver göras. Vid 
en jämförelse med intilliggande kommuner är utdebiteringen låg. En 
justering av framför allt taxorna för användningen av idrottslokaler och 
planer kommer att medföra en ökad tillgänglighet. En höjning av taxorna 
syftar till att stävja en överkonsumtion, det ska löna sig att boka av de tider 
som man inte har för avsikt att använda. De nya taxorna och avgifterna 
träder i kraft den 1 januari 2017. 

Justeringarna omfattar även taxor och avgifter inom 
biblioteksverksamheten. Nya tjänster och produkter har tillkommit.   
 
Ärendet 
Taxor och avgifter för användningen av kommunens olika lokaler har inte 
justeras sedan 2010. En justering av taxor och avgifter behöver göras. Vid 
en jämförelse med intilliggande kommuner är utdebiteringen låg. En 
justering av framför allt taxorna för användningen av idrottslokaler och 
planer. En höjning av taxorna syftar bland annat till att stävja en 
överkonsumtion, det ska löna sig att boka av de tider som man inte har för 
avsikt att använda. Kostnaden för lokaler ökar och intäkterna behöver följa 
kostandsutvecklingen. 

Nolltaxan vid lokalbokning upphör. En större skillnad görs mellan 
bidragsberättigade föreningar verksamma inom kommunen och övriga 
hyresgäster.  

Inom bibliotek har en rad nya tjänster och produkter tillkommit och dessa 
har nu prissatts. En ökad intäkt möjliggör att arbeta med den prioriterade 
målgruppen barn och unga. 

 De nya taxorna och avgifterna träder i kraft den 1 januari 2017. 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2016-04-26 KS 2016/00282 nr 67194 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Justeringarna kommer att innebära ökade kostnader för användarna av 
lokalerna.  En ökad intäkt möjliggör att arbeta med den prioriterade 
målgruppen barn och unga. 

Uppföljning 
Uppföljning görs inom ordinarie budgetuppföljning 

Beslutsunderlag 
– Taxor och avgifter, Dnr  
– Prioriteringsordning vid fördelning av tider i kommunala anläggningar, 

Dnr 
__________ 

Beslut skickas till 
Kulturchef  

 



 

  1(10) 
 Datum Vår beteckning 
 2016-04-29 2016/00282, nr 67363 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kultur och Livsmiljö 
 
 

Taxor och avgifter  

 

      

POSTADRESS 
746 80 BÅLSTA 
BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON VÄXEL 
0171-525 00 
TELEFAX 
0171-563 33 

ORG.NR 
212000-0241 

HEMSIDA 
www.habo.se 

E-POST 
kommun@habo.se 

 

 

Kommunstyrelseförvaltningens taxor och avgifter Kultur och livsmiljö 2016-04-22 

        

  
Nu gällande 
taxor och avgif-
ter 

Förslag på ny taxor/avgifter för 
2017-01-01 

  

        

Bidragsberättigade föreningar i Håbo Kommun       

        
Standardtaxa per lokal om ingen annan anges, per timme 50 90   

Simhallen banhyra, per timme 50 50   

Omklädningsrum separat, per timme 25 30   
Knarrbacken; barn och ungdomsläger (2 dygn) för matsal och 
logihus, helg fred-sön 1000 

Finns ej för uthyrning längre   

Knarrbacken matsal festlokal, per tillfälle 1000 Finns ej för uthyrning längre   
Medborgarhuset Rotundan festlokal, per tillfälle 1200 Finns ej för uthyrning längre   
Sporthall, per hall och natt 1000 1000   

http://www.habo.se/


2 
 

 

        

Simhall       
        
Simskola barn 300 400   
Vuxen från 16 år 40 40   
Vuxen10-klipp 300 300   
Vuxenårskort 800 800   
Vuxen simhall + rehab 60 60   
Kombiårskort simhall + rehab från 16 år 1450 1450   
Barn 0-5 år 0 0   
Barn 6-15 år 25 25   
Barn 10-klipp 200 200   
Barn årskort 550 550   
Barn simhall + rehab 45 45   
Pensionär simhall + rehab 25 25 endast fredagar kl. 10-12 

Familjeterminskort 880 900 januari-juni alternativt augusti-
december 

Familjeårskort 1650 1700   

Babysim termin 300 400 januari-maj alternativt augusti-
december 0-3 år inkl. en förälder 

Simskola barn ej boende i Håbo 700 1000   
Simskola vuxen 500 600   
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Privat rehab/vuxen person 40 40 ledsagare/medföljare gratis 
Rehabkort 10-klipp 300 300   
Rehab årskort 800 800   
        
Kalas simhall       
Barnkalas 2 timme inkl en personal 880 1100 bara lördagar och söndagar 
        
Rehab       
Rehabföretag per timme max 30 personer 550 1000   
Rehabförening per timme max 30 personer 550 550   
        
Rehab privat/företag        
Två timmar max 30 personer 1600 1800   
Tre timmar max 30 personer 2250 2400   
Fyra timmar max 30 personer 2800 2900   
Efter fyra timmar max 30 personer per timme 700 800   
        
        
Mötesplatser       
        

Fridegårdscenen 260 platser       
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Bidragsberättigade föreningar inom Håbo kommun, per 

timme 50 90 
  

Bidragsberättigade föreningar inom Håbo kommun vid ar-
rangemang med entréavgift, per tillfälle och max fyra tim-
mar/dygn 50 2000 / 3500 

  

Övriga förhyrare inom Håbo kommun, per tillfälle och max fyra 
timmar/dygn 800 3000 / 7000 

  

Övriga förhyrare inom Håbo kommun vid arrangemang med 
entréavgift, per tillfälle max fyra timmar/dygn 800 5000 / 9000 

  

Externa förhyrare, per tillfälle max fyra timmar/dygn 800 3000 / 5500   

Externa förhyrare vid arrangemang med entréavgift, per tillfälle 
max fyra timmar/dygn 800 6000 / 8000 

  

        
Fridegård övriga lokaler       
Foajén  200 300   
Lars Hård, 50 platser 200 700   
Cafe Fridegård, endast lokal, ej tillgång till kök/servering 200 1200   

Teknik       

Hyra av teknik- Ljud och Ljus, per tillfälle 2000 2500   
Hyra av tekniker, per timme 350 400   
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Vid hyra under längre tidsperiod exempelvis vid repetions-
period eller återkommande kurs finns möjlighet till paketlös-
ningar.     

  

        
        
Bio Borgen       
Bidragsberättigade föreningar inom Håbo kommun, per timme 50 90   

Bidragsberättigade föreningar inom Håbo kommun vid ar-
rangemang med entréavgift, per tillfälle och max fyra tim-
mar/dygn 50 500 / 1200 

  

Övriga förhyrare inom Håbo kommun, per tillfälle och max fyra 
timmar/dygn 800 2400/4000 

  

Övriga förhyrare inom Håbo kommun vid arrangemang med 
entréavgift, per tillfälle max fyra timmar/dygn 800 3000/5000 

  

Externa förhyrare, per tillfälle max fyra timmar/dygn 800 3000/5500   
Externa förhyrare vid arrangemang med entréavgift, per tillfälle 
max fyra timmar/dygn 800 3500/6000 

  

        

Vid hyra under längre tidsperiod exempelvis vid repetions-
period eller återkommande kurs finns möjlighet till paketlös-
ningar.     

  

        
Hyra av teknik för bidragsberättigade föreningar, per tillfälle 350 500   
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Hyra av teknik för övriga, per tillfälle 350 1000   
Hyra av tekniker, per timme 0 400   
        
Gröna Dalen Hjärtat 400 Finns ej för uthyrning längre   
Knarrbacken 200 Finns ej för uthyrning längre   
Granåsenstugan 150 150   
Medborgarhuset Rotundan per timme/dygn 400 400/1200   
Medborgarhuset B-salen och cellen per timme/dygn 200 / 800 90/800   
        
        
Festlokaler       
Knarrbacken kök 700 Finns ej för uthyrning längre   
Knarrbacken stuga 700 Finns ej för uthyrning längre   
Medborgarhuset Rotundan, per tillfälle och dygn 1200 Finns ej för uthyrning längre   
        
Sportanläggningar större       
Ishallen, per timme 750 750   
Ishallen ekonomiarrangemang, per timme 3500 3500   
Simhallen, per bana och timme 78 80   
Gransäter, per timme 400 400   
Fridegård, per timme 400 400   
Futurum sporthall, per timme 400 400   
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Västerängen, per timme 400 400   
        
Sportanläggningar mindre       
Skokloster, per timme 300 300   
Räddningstjänsten, per timme 200 200   
Futurum gymnastiksal, per timme 150 150   
Rungården, per timme 100 150   
Omklädningsrum separat, per timme 50 50   
Övernattning lägerverksamhet, per hall och natt 1000 Finns ej för uthyrning längre   
        
Gräsplaner       
Gröna dalen, per timme 400 400   
Björkvallen, per timme 400 400   
Fridegård A B, per timme 200 200   
Futurum, per timme 150 150   
        
Konstgräsplanen       
11-manna 750 750   
5-manna 300 300   
        
Grusplaner       
Futurum, per timme 150 150   
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Fridegård, per timme 150 150   
Gransäter, per timme 150 150   
Ekonomiarrangemang ex. tivoli, Cirkus, per dag 2000 3000   
        
Lokalvård       
Förbeställd lokalvård, per timme och vardag/helg 0 350/650   
Lokalvård som tilläggsdebiteras, per timme och vardag/helg 0 650/1000   
        
Kort och nycklar       
Förlust av nyckel 150 500   
Förlust av larm- och passerkort 150 300   
        

        

HÅBO BIBLIOTEK       

        

Förseningsavgifter       

Per exemplar och kalenderdag 5 kr/volym/vecka 5 kr/volym/vecka   

Snabblån, DVD och fjärrlån 5 kr/volym/vecka 5 kr/volym/vecka   
Ej uthämtat fjärrlån  5 kr/volym/dag 25 kr/volym/dag   
Högsta förseningsavgift per återlämningstillfälle 100 100   
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Ersättning för förkomna/skadade medier       
Vuxenbok/ljudbok, per exemplar 250 300   
Barnbok 100 300   
Tidskrift  100 50   
Fjärrlån  500 500   
DVD 500 500   
CD-Rom och CD-skiva 250 250   
I vissa fall ersätts mediet med återanskaffningsvärdet         
        

Övriga avgifter       
Ersätta förlorat lånekort vuxna 20 kr, 10 20   
Ersätta förlorat lånekort barn 10 kr 10 10   
Utskrift, per sida 2 per ark 2   
Färgkopior/utskrifter A4, per sida   4   
Färgkopior/utskrifter A3, per sida   8   
Kopior/utskrifter A4, per sida 2 per ark 2   
Kopior/utskrifter A3, per sida 4 per ark 4   
Inscanning, per inscanning   5   
Plastkasse  2 2   
Tygkasse  25 25   
Administrativ avgift vid fakturering 50 50   
Fjärrlån, per volym 20 20   
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Inkasso 180 180   

        
 



 
Kommunstyrelsen 
Avdelning Kultur & Livsmiljö 
Enhet Förening & Anläggning 

  1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2016-05-02 2016/00282 nr 67362 

 

 
 

 

Prioriteringsordning vid fördelning av tider i kom-
munägda anläggningar 

Prioritering vid fördelning av tider 
Tidsfördelning sker utifrån följande åldersgrupper: 
0-15 år mån-fre tider fram till kl. 20.00 
16 år och uppåt mån-fre kl. kl. 20.00–22.30 
Övriga förhyrare inom Håbo kommun 
Övriga förhyrare 
 

Definition av idrotter 
 Inomhusidrott: Idrott med huvudsaklig säsong förlagd inomhus 

och i ishall. 
 Utomhusidrott: Idrott med huvudsaklig säsong förlagd utomhus. 
 
Hänsyn tas till föreningars speciella verksamhet och den specifika idrottens 
möjligheter. 
 
Prioritering inomhusanläggningar och ishall: 
1. Föreningar med inomhusidrott. 
2. Föreningar med utomhusidrott. 
3. Övriga förhyrare inom Håbo kommun 
4. Övriga förhyrare 
 
Prioritering utomhusanläggningar: 
1. Föreningar med utomhusidrott. 
2. Föreningar med inomhusidrott. 
3. Övriga förhyrare inom Håbo kommun 
4. Övriga förhyrare 
 
För lördagar och söndagar tilldelas tävlings- och matchtider oavsett ålders-
indelning. 
 

 Tid tilldelas lag eller grupp i sanktionerade tävlingar och serie 
system (regional eller riks).  

 Tilldelning av lokaler sker efter verksamhetens behov. 
 Räddningstjänstens gymnastikskal skall vid fördelning av tider 

prioritera vuxenmotion. 
 
Bokning av arrangemang skall göras i samband med ansökan om schema-
lagda tider. 
 
OBS! För att anordna tränings-, tävlings- och uppvisningsmatcher i kamp-
sporter krävs ett särskilt tillstånd, som söks hos Länsstyrelsen i Örebro län.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 
 Sammanträdes-

datum 
 

 2016-05-11  

Kultur- och livsmiljöutskottet 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 21 Dnr 2016/00281  

Nya bestämmelser för föreningsbidrag 

Kultur- och livsmiljöutskottets förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till nya bestämmelser 
för föreningsbidrag. Bestämmelserna ska gälla från och med 1 januari 2017. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva bestämmelserna för kommu-
nala föreningsbidrag KF 2008-12-15, dnr 2008/23.  

Sammanfattning  
Det nu gällande regelverket för föreningsbidrag har funnits sedan 2008 (KF 
2008-12-15, dnr 2008/23) och är i stort behov av uppdatering. Föreningsli-
vet ser annorlunda ut nu och förändringar sker ständigt. Bidragsbestämmel-
serna har en tydlig satsning på barn och ungdomar, särskilt åldersgruppen 
13-19 år samt att aktivet och utveckling ska uppmuntras. Beräkningskoeffi-
cienten förändras, vilket medför att värdet på varje aktivitetstillfälle ökar i 
värde.  

______________ 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-04-26 KS 2016/00281 nr 67217 

 
Kultur och livsmiljöavdelningen 
Karin Gustafsson, Enhetschef Förening och anläggning 
0171-538 88 
karin.gustafsson@habo.se 

 

Nya bestämmelser för föreningsbidrag 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till nya bestämmelser 
för föreningsbidrag. Bestämmelserna ska gälla från och med 1 januari 
2017. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva bestämmelserna för 
kommunala föreningsbidrag KF 2008-12-15, dnr 2008/23.   
 

Sammanfattning 
Det nu gällande regelverket för föreningsbidrag har funnits sedan 2008 (KF 
2008-12-15, dnr 2008/23) och är i stort behov av uppdatering. 
Föreningslivet ser annorlunda ut nu och förändringar sker ständigt. 
Bidragsbestämmelserna har en tydlig satsning på barn och ungdomar, 
särskilt åldersgruppen 13-19 år samt att aktivet och utveckling ska 
uppmuntras. Beräkningskoefficienten förändras, vilket medför att värdet på 
varje aktivitetstillfälle ökar i värde.     
 
Ärendet 
Nuvarande regelverk för kommunala föreningsbidrag har varit oförändrat 
sedan det antogs 2008. Regelverket är krångligt och bitvis otydligt.  
Föreningslivet har förändrats och många nya föreningar ställs utanför 
möjligheten att söka kommunala bidrag då man inte uppfyller kraven i det 
nuvarande regelverket.  

Mängden bidrag har minskats, men i gengäld införs ett nytt bidrag, projekt- 
och utvecklingsbidrag. Ändamålet med projekt – och utvecklingsbidraget är 
att ge föreningar möjlighet att söka bidrag för publik verksamhet som 
kommer kommuninnevånarna till godo men även för utvecklingsprojekt 
inom den egna föreningen. 

Tjänstemannaförslaget innebär att åldergruppen 7-25 år omfattas av 
möjligheten att söka kommunalt aktivitetsbidrag. Åldersgruppen 3-6 år tas 
bort och åldersgruppen 13-19 år kommer att särskilt prioriteras. Forskning 
inom ämnesområdet, ung och hälsa, belyser tydligt sambandet mellan 
positiva hälsoeffekter och föreningsengagemang.  

Pensionärs- och handikappföreningar kommer även fortsättningsvis att ha 
möjlighet att söka bidrag utifrån redovisat antal medlemmar. Detta kommer 
att ses över inför budget 2018. 

 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2016-04-26 KS 2016/00281 nr 67217 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Ny beräkningsgrund av aktivitetsbidraget medför att fler ges möjlighet att ta 
del av avsatta medel inom ram.  

Uppföljning 
Uppföljning görs vid ordinarie budgetuppföljning  

Beslutsunderlag 
– Bidragsregler för föreningar i Håbo kommun, daterad 2016-04-29  
__________ 

Beslut skickas till 
Kulturchef  

 



 
Kommunstyrelsen 
Avdelning Kultur & Livsmiljö 
Enhet Förening & Anläggning 

 REGEL 1(11) 
 Datum Vår beteckning 
 2016-04-29 

 
 

2016/00281, dok nr. 67364 

 

 
 

 

Bidragsregler med bilagor för föreningar i Håbo kommun, antagna av kom-
munfullmäktige 2016-06-13, att gälla från den 1 januari 2017. 
Alla bidrag utbetalas inom ramen för kommunfullmäktige och ansvarig 
nämnds beviljade medel. Ansvarig nämnd har tolkningsföreträde avseende 
regler och riktlinjer för föreningsbidragen och justerar detaljbestämmelser 
efterhand. 
 
1. Innehåll 
 
2. Varför kommunen ger stöd till det lokala föreningslivet 

Hur kommunen kan ge stöd till det lokala föreningslivet 
 
3. Definitioner 
3.1. Förening 
3.2. Registrerad förening 
3.3. Bidragsberättigad förening 
3.4. Medlem 
3.5. Krets eller samarbetsorgan som söker bidrag 
3.6. Medlemsmatrikel 
3.7. Närvaroförteckning 
3.8. Sammankomst 
3.9. Ny förening 
3.10. Ej bidragsberättigad förening 
3.11. Bidragsgrundande år 
3.12. Bidragsår 
3.13. För sent inkommen ansökan 
3.14. Granskning 
3.15. Utbetalning av bidrag 
3.16. Basprisbelopp 
3.17. Felaktigt inlämnade uppgifter 
3.18. Återbetalning av bidrag och avstängning 
 
4. Detaljbestämmelser bidrag 
4.1. Aktivitetbidrag 
4.2. Lokal- och driftbidrag 
4.3. Projekt- och utvecklingsbidrag 
4.4. Bidrag till pensionärsförening 
4.5. Bidrag till handikappsförening 
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2. Varför kommunen ger stöd till det lokala föreningslivet 
En enlig politik i Håbo kommun har med Vision 2030 visat sin långsiktiga 
viljeriktning att skapa ett samhälle där människan är i centrum och där vårt 
naturlandskap är tillgängligt för alla. I hållbara Håbo finns det goda livet 
med möjligheter till utbildning, kultur, sjönära miljöer och ett rikt kulturarv. 
 
Närheten skapar möten och mångfald mellan människor. Mångfald skapar 
innovation och framgång. Ett rikt föreningsliv med de många ideellt arbe-
tande föreningsledarna, har en särskild roll i utvecklingen av kommunen och 
dess utbud av positiva och utvecklande aktiviteter.  Aktiviteter som möjlig-
gör att mötas över generationsgränserna och skapar ett gränslöst utövande i 
alla dess former. 
 
Ett levande och välkomnande föreningsliv bidrar till att stärka demokrati 
och mångfald. Medverkan förebygger och skapar god hälsa. Barn och ung-
domar är en viktig målgrupp i och för Håbo kommun. 
 
Övergripande är att alla barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förut-
sättningar för personlig utveckling och lärande, bland annat genom delak-
tighet och inflytande. 
Barn och unga ska kunna utvecklas till aktiva, kreativa, trygga och ansvars-
kännande individer och medborgare. 
 
Hur kommunen kan ge stöd till det lokala föreningslivet 
Håbo kommuns stöd till det ideella föreningslivet sker på många olika sätt. 
 
Ett ekonomiskt bidrag som söks enligt detta regelverk, är avsett att vara ett 
stöd till den lokala föreningen/organisationen som bedriver verksamhet för 
Håbo kommuns invånare. Bidraget kan vara riktat för ett specifikt ändamål, 
exempelvis via ett avtal som reglerar ersättning för arbetsinsats. 
 
Stöd ges även i form av tillgång av kommunen ägda och inhyrda lokaler till 
subventionerade hyror. 
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3. Definitioner 
 
3.1 Förening 
Skatteverkets definition av en förening: "En förening är en sammanslutning 
av fysiska och/eller juridiska personer som tillsammans verkar för ett ge-
mensamt ändamål. De vanligast förekommande typerna av föreningar är de 
ideella- och ekonomiska föreningarna. Det finns även andra föreningar som 
är grundade på särskilda lagar, förordningar eller föreskrifter. En förening 
kan vara en juridisk person om den har styrelse, stadgar och medlemmar. 
För vissa föreningar som exempelvis de ekonomiska föreningarna, krävs 
även en registrering hos Bolagsverket." 
Håbo kommun följer denna definition. 
 
3.2 Registrerad förening 
För att bli en registrerad förening, krets- eller samarbetsorgan1 (allt benämnt 
föreningen i det följande) ska föreningen; 
 vara ideell uppbyggd och/eller att dess verksamhet är ideell, samt fun-

gerar enligt demokratiska principer 
 ha stadgar som antagits på föreningens årsmöte där det framgå att den 

som instämmer i föreningens mål har rätt att bli medlem i föreningen 
och delta i verksamheten 

 ha en demokratiskt vald styrelse och ekonomisk förvaltning 
 föra en medlemsmatrikel 
 årligen ha årsmöte där verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport och 

revisionsberättelse behandlas och godkänns 
 
Bedrivs barn och ungdomsverksamhet, ska det ske i en drogfri miljö och där 
deltagarna kan utöva inflytande över verksamheten. 
 
3.3 Bidragsberättigad förening 
För att bli en bidragsberättigad förening ska, utöver kraven för registrering, 
föreningen även; 
 bedrivit ideell verksamhet under minst sex (6) månader efter registre-

ring 
 har ett organisationsnummer från Skatteverket 
 har ett bank/plusgiro eller bankkonto i föreningens namn 
 vara ansluten till riks- eller distriktsorganisation där sådan finns. Före-

ning som till huvuddelen bedriver barn- och ungdomsverksamhet, men 
inte tillhör en godkänd riksorganisation, kan efter prövning av beslu-
tande nämnd, godkännas som stödberättigad förening 

                                                           
1 Med krets- och samarbetsorgan avses en sammanslutning av flera stödberättigade före-
ningar. Undantag kan göras för i kommunen aktiva studieförbund, kyrkor samt föreningar 
av arten Anonyma Alkoholister. 
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 har sin huvudsakliga verksamhet i Håbo kommun och att flertalet med-
lemmar är bosatta i Håbo kommun2. 

 har minst fem (5) bidragsberättigade medlemmar, definieras i pkt 3.4. 
 medge kommunen och deras revisorer rätt att ta del av föreningens rä-

kenskapshandlingar, protokoll, revisioner, verksamhetsplaner, årsrap-
porter, närvarokort och övriga handlingar 

 förvara vid ansökan åberopade handlingar i minst fyra (4) år efter bi-
dragsårets utgång 

 
Föreningen skickar årligen in, tillsammans med sin bidragsansökan: 
 senaste justerat årsmötesprotokoll med aktiv styrelses kontaktuppgifter 
 verksamhetsberättelse 
 revisionsberättelse 
 fastställd resultat- och balansräkning 
 aktuellt medlemsantal uppdelat på grupperingen: 

 0 (frivilligt att lägga in sitt personnummer) 
 7-12 
 13-19 
 20-25 
 26-65 
 65< 

 
3.4 Krets eller samarbetsorgan som söker bidrag 
Söks bidrag av krets- eller samarbetsorgan kan inte enskild förening, som 
ingår i sammanslutningen, ansöka om samma bidrag. 
 
3.5 Medlem 
Medlem är en person som är formellt anslutna till en förening och betalat 
medlemsavgift. Medlemskapet innebär både rättigheter och skyldigheter 
gentemot föreningen. Betalande medlem har rösträtt på årsmötet och är val-
bar till förtroendeuppdrag inom föreningen. 
 
Med bidragsgrundande medlem menas matrikelförd medlem i åldern 7< år. 
 
Hit räknas inte person som betalat entré till dans, bingo, inköpt fiskekort el-
ler liknande, där medlemskapet behövs som legalisering av verksamhet eller 
rättighet. 
 

                                                           
2 Undantag kan göras där föreningens publika verksamhet särskilt kommer kommuninvå-
narna till godo. 
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3.6 Medlemsmatrikel 
En medlemsmatrikel är en lista över dem som är medlemmar i föreningen, 
samt notering om vilka som betalat medlemsavgift. Listan bör även inne-
hålla namn, födelsedata (uppdelning se pkt 3.3), kön3 och kontaktuppgifter 
som adress och telefonnummer. 
 
3.7 Närvaroförteckning 
Närvaroförteckning vid regelbundna sammankomster ska innehålla; 
 verksamhetens art 
 deltagare med åldersuppgift 
 datum och klockslag 
 ansvarig ledare som närvarar under hela sammankomsten 
 
3.8 Sammankomst 
I denna handling är sammankomst det samma som regelbundna aktivitets-
tillfällen. 
Kommersiella arrangemang med entré, exempelvis dans, bingo, basarer och 
dylikt räknas inte som sammankomst. 
 
3.9 Ny förening 
För en nybildad förening eller en förening som första gången ansöker om 
bidrag, ska föreningen utöver bidragsansökan, även bifoga: 
 föreningens stadgar 
 protokoll från föreningens bildande 
 registrering som visar att föreningen tillhör godkänd riksorganisation 
 organisationsnummer från Skatteverket 
 bank/plusgiro eller bankkonto i föreningens namn 
 förteckning över medlemmar som betalt medlemsavgift 
 föreningens kontaktuppgifter 
 föreningens fastställda policydokument 
 

                                                           
3 Punkten refererar till ett aktivt jämställdhetsarbete. Ger möjlighet att öppna upp för fler 
kön. 
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3.10 Ej bidragsberättigad förening 
Bidrag kan inte sökas av följande föreningsformer: 
 ekonomiska föreningar 
 intresseorganisationer såsom fackliga organisationer, politiska före-

ningar, företagarföreningar, fastighetsägarföreningar, hyresgästföre-
ningar eller motsvarande 

 stödorganisationer såsom supporterklubbar och insamlings-
organisationer 

 hem- och skolaföreningar 
 militära organisationer 
 skolidrottsföreningar 
 religiösa samfund 
 enskilda fritids- eller kulturutövare4 
 
3.11 Bidragsgrundande år 
Bidragsgrundande år är samma sak som föregående verksamhetsår. Bidrag 
betalas alltid ut i efterskott. Detta gäller för det lokala aktivitetsstödet, d.v.s. 
Aktivitetbidrag samt Lokal- och driftbidrag. 
 
3.12 Bidragsår 
Bidragsår är det år under vilket bidragets storlek fastställs och utbetalas. 
 
3.13 För sent inkommen ansökan 
Bidragsansökan som kommer in för sent, hanteras enligt följande: 
 sju (7) veckodagar för sent inkommen ansökan medför avdrag på bevil-

jat stöd med 30 % 
 14 veckodagar för sent inkommen ansökan medför avdrag på beviljat 

stöd med 50 % 
 ansökan som kommer in mer än 15 veckodagar för sent behandlas inte. 
 
3.14 Granskning 
Ansvarig förvaltning äger rätt att granska de handlingar som ligger till grund 
för bidragsansökan. Föreningen är skyldig att förvara dessa handlingar i 
minst fyra (4) år efter bidragsårets utgång. 
 
Om ansökan behöver kompletteras, innan beslut kan tas, ska förening efter 
uppmaning, sända in begärda handlingar senast inom 10 dagar. Därefter för-
faller föreningens möjlighet att få bidraget. 
 

                                                           
4 Beslutande nämnd kan göra undantag om verksamheten särskilt kommer kommuninvå-
nare/na till godo. Exempelvis lägerbidrag till enskild individ, kulturella och kreativa nä-
ringar och privata initiativ, i andra former än föreningsliv. 
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3.15 Utbetalning av bidrag 
Beviljat bidrag betalas ut till bank/plusgiro eller bankkonto registrerat i för-
eningens namn, senast 30 dagar efter beslut. 
 
Utbetalning görs inte till förening som står i skuld till Håbo kommun utan 
att en skriftlig överenskommelse har gjorts för hur skulden ska regleras. 
 
3.16 Basprisbelopp 
När prisbasbelopp nämns som grund för ett bidrags storlek, används av 
Skatteverket fastställt belopp, för bidragsgrundande år. 
För mer information om prisbasbelopp, se www.skatteverket.se. 
 
3.17 Felaktigt inlämnade uppgifter 
Uppgifterna som lämnas in ska vara sanningsenliga och korrekta. Grova fel-
aktigheter i uppgifterna kommer att granskas vidare och lämnas över till an-
nan berörd myndighet. 
 
3.18 Återbetalning av bidrag och avstängning 
Beslutande nämnd har rätt att kräva återbetalning av utbetalat stöd och 
stänga av förening från vidare föreningsstöd om det använts i strid mot gäl-
lande bestämmelser, eller för annat ändamål än som uppgivits i ansökan.
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Detaljbestämmelser bidrag 
 
4.1 Aktivitetbidrag 

Ändamål 
Aktivitetsbidraget är till för att stimulera och genomföra aktiviteter för: 
 barn och ungdomar mellan 7-25 år 
 
Villkor 
 Barn och ungdomsförening/organisation ska ha minst fem (5) medlem-

mar i åldern 7-25 år. Deltagare får räknas en gång/dag och idrott och 
om minst tre (3) deltagare. D.v.s. samma bestämmelser som för statligt 
lokalt aktivitetsstöd, se www.rf.se. 

 För att få bidrag ska föreningen/organisationen genomföra minst fem 
(5) aktiviteter/termin. 

 Med aktivitet menas ledarledd verksamhet som planerats och beslutats 
av föreningens/organisationens styrelse, medlemsmöte eller liknande. 

 Bidragsberättigad aktivitet ska noteras på deltagarlista (3.6) där följande 
uppgifter ska framgå: 
 datum och klockslag 
 ansvarig ledare som närvarar under hela sammankomsten 
 verksamhetens art 
 deltagarens namn och födelsedatum 

En sammanställning av deltagarlistor/närvarokort görs på bidragsansökan 
som sedan skickas in tillsammans med övriga handlingar (3.3). 
 
Aktivitetsbidrag kan inte sökas för: 
 deltagare i avgiftsbelagd studiecirkelverksamhet, vilka får bidrag i an-

nan ordning 
 kommersiella arrangemang med entré, ex. dans, bingo, basarer (3.4 och 

3.7) 
 entrébelagda tävlingar, arrangemang eller sammankomst anordnad av 

lokalt samarbetsorgan, distrikts- eller riksorganisation eller samman-
komst för vilken föreningen har fått annat bidrag. 

Bidraget 
Bidrag lämnas per sammankomst. Med sammankomst menas ledarledd 
verksamhet, där antalet deltagare i aktiviteter per år, divideras med siffran 
fem (5) som utgör beräkningsgrund. 
 
Åldersgruppen 13-19 år särredovisas för att erhålla fastställt bidragsbelopp 
med 100 %. Övriga grupper erhåller 75 % av fastställt bidragsbelopp. 
 
Ansökan 
Ansökan ska vara inkommen kommunen senast 1 mars. 
Ansökningsblankett finns på kommunens hemsida, www.habo.se/bidrag. 
 

http://www.rf.se/
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4.2 Lokal- och driftbidrag 
Ändamål 
Bidraget är avsett som ett ekonomiskt stöd till föreningar som äger eller hyr 
lokal, mark eller anläggning av privat fastighetsägare. Bidrag kan även läm-
nas till förening som har drift/skötsel av en kommunal anläggning. 

Villkor 
 Föreningen äger eller har kontrakt på lokal, mark eller anläggning. 
 Nyttjas stadigvarande. 
 Hyresbidrag från annan bidragsgivare ska redovisas i ansökan. 
 Bidrag lämnas endast för lokaler, mark eller anläggning inom Håbo 

kommun. Till ansökan bifogas styrkta kopior av verifikationer, utställda 
på föreningen, som rör föregående kalenderårs kostnader för exempelvis: 
 hyra/arrende 
 el och värme 
 sotning 
 soptömning 
 vatten och avlopp 
 försäkring 
 miljöavgifter 
 räntor 
 underhåll som är godkänt av ägare innan arbetsinsats skett. 

Bidraget 

Maxbelopp för detta bidrag är 2,5 prisbasbelopp. 

Föreningar vars verksamhet, till mer än 50 %, bedrivs för barn och ungdo-
mar i ålder 7-25 år, kan beviljas 100 % av ansökt belopp. 

Övriga föreningar kan beviljas 20 % av ansökt belopp. 
Ansökan 
Ansökan ska vara inkommen kommunen senast 1 mars. 
Ansökningsblankett finns på kommunens hemsida, www.habo.se/bidrag.  
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4.3 Projekt- och utvecklingsbidrag 
Ändamål 
Projekt för publik verksamhet som kommer kommuninvånare/na till godo, 
exempelvis med följande inriktning; kultur – arrangemang – utbildning – 
lägerbidrag. 

Utvecklingsbidrag kan sökas för att starta upp ny verksamhet/er, särskild 
riktad verksamhet inom föreningen, en verksamhet som sikt kan komma att 
övergå i ordinarie verksamhet.  

Bidraget avser tidsbegränsade projekt/arrangemang. Ett projekt kan pågå i 
upp till ett år, med möjlighet till årsvis förlängning i ytterligare två år. 

Syftet är att ta vara på aktiviteter som även kan ske utanför det traditionella 
föreningslivet och på ett obyråkratiskt sätt stödja dessa. 
Villkor 
På ansökan beskrivs innehåll och syfte, samt en kostnadskalkyl. Kalkylen 
ska redovisa beräknade utgifter och intäkter, möjligheter till egen eller ex-
tern finansiering. Rör det sig om ett projekt bifogas projektplan. 

Senast 90 dagar efter genomfört projekt/ arrangemang sänds redovisning in 
till kommunen. Rör det sig om ett projekt som sträcker sig över ett år delre-
dovisas det i samband med förnyad ansökan. 

Är sökande inte en ideell förening kan ansökan prövas utifrån villkoren pkt 
3.2 och 3.3. 
För sökande under 18 år krävs målsmans samtycke. (3.9 - not. 4) 

Bidraget 
Stöd och storlek kan variera. Maxbelopp som kan erhållas är ½ av ett pris-
basbelopp. 

Utbetalning sker i samband med beslutet. 

Ansökan 
Ansökan kan ske två gånger per år 1 mars och 1 september. 
Ansökan och redovisning sker på blankett som laddas ner från kommunens 
hemsida, www.habo.se/bidrag. 

http://www.habo.se/bidrag
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4.4 Bidrag till pensionärsförening  
Ändamål 
Bidraget är avsett att stimulera föreningsverksamhet. 

Villkor 
Som pensionär räknas förtids-, sjuk- och ålderspensionärer. 

Vid ansökningstillfället ska uppgifter enligt pkt 3.3 bifogas, där det bland 
annat framgår antalet medlemmar i föreningen samt i vilken ålderskategori. 
 
Bidraget 
Bidrag beräknas med ett grundbelopp per medlem/år. 

Ansökan 
Ansökan ska vara inkommen kommunen senast 1 mars. 
Ansökningsblankett finns på kommunens hemsida, www.habo.se/bidrag.  
 

 

4.5 Bidrag till handikappsförening 
Ändamål 
Bidraget är avsett att stimulera föreningsverksamhet. 

Villkor 
Medlem är som person som är formellt anslutna till en förening och 
betalat medlemsavgift (pkt 3.5) 

Vid ansökningstillfället ska uppgifter enligt pkt 3.3 bifogas, där det bland 
annat framgår antalet medlemmar i föreningen samt i vilken ålderskategori. 
 
Bidraget 
Bidrag beräknas med ett grundbelopp per medlem/år. 

Ansökan 
Ansökan ska vara inkommen kommunen senast 1 mars. 
Ansökningsblankett finns på kommunens hemsida, www.habo.se/bidrag.  
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§ 19 Dnr 2013/00052  

Medborgarförslag: Skatepark i Skokloster 

Tekniska utskottets beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget genom den 

plana, asfalterade yta som anläggs i Skokloster.  

Sammanfattning  
Förslagsställaren föreslår att en skatepark ska inrättas i Skokloster. I första 
hand en park helt i betong, men alternativt kan en plan betong- eller asfalt-
yta fungera. Gatu- och parkenheten konstaterade att en skatepark i betong 
såväl som en slät betongyta är för kostsamt att anlägga. Efter kontakter med 
bygg- och miljöförvaltningen och exploateringsenheten samt med Slotts-
skogens samfällighet och förslagsställaren själv, har gatu- och parkenheten 
låtit asfaltera den plana yta som kvarstod sedan paviljongerna för Slotts-
backens förskola tagits bort. Skateboardåkarna har kunnat provåka ytan och 
frakta dit sina redskap. Ytterligare ett lager asfalt behöver läggas på innan 
ytan blir tillräckligt slät för att fungera ordentligt. Detta kommer göras un-
der 2016. Medborgarförslaget bifalls därmed.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2013-04-08 
Tjänsteskrivelse, 2016-03-30 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Tekniska avdelningen 
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Medborgarförslag: Skatepark i Skokloster 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget genom den 
plana asfalterade yta som anläggs i Skokloster.  
 

Sammanfattning 
Medborgarförslaget föreslår att en skatepark ska inrättas i Skokloster. I 
första hand en park helt i betong, men alternativt kan en plan betong- eller 
asfaltyta fungera. Gatu- och parkenheten konstaterade att en skatepark i 
betong såväl som en slät betongyta är för kostsamt att anlägga. Efter 
kontakter med bygg- och miljöförvaltningen och exploateringsenheten samt 
med Slottsskogens samfällighet och förslagsställaren själv har gatu- och 
parkenheten låtit asfaltera den plana yta som kvarstod sedan paviljongerna 
för Slottsbackens förskola tagits bort. Skateboardåkarna har kunnat provåka 
ytan och frakta dit sina redskap. Ytterligare ett lager asfalt behöver läggas 
på innan ytan blir tillräckligt slät för att fungera ordentligt. Detta kommer 
göras under 2016. Medborgarförslaget bifalls därmed.   
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag inkom till kommunen i april 2013 Förslagsställaren 
menar att en skatepark behövs i Skokloster. Detta då skateboardåkarna vid 
tillfället för förslaget lånade en av tennisplanerna till sin verksamhet. I första 
hand skulle skateparken vara i betong, men alternativt skulle även en plan 
betong- eller asfaltsyta fungera. Där skulle skateboardåkarna kunna ställa de 
redskap som de använde på tennisplanerna. 

Kommunfullmäktige överlämnade förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i maj 2013 att 
överlämna förslaget till miljö- och tekniknämnden för beredning. I 
november 2013 föreslog förvaltningen att medborgarförslaget skulle avslås 
då anläggandet av en skatepark var för kostsamt. Nämnden beslutade dock 
att återremittera ärendet till miljö- och teknikförvaltningen för vidare 
utredning. När miljö- och tekniknämnden lades ned vid årsskiftet 2014/15 
övergick förslaget till kommunstyrelsens förvaltning.  

Gatu- och parkenheten konstaterade att en skatepark helt i betong såväl som 
en plan betongyta vore för dyrt att ordna, varför en slät asfalterad yta är det 
enda kvarvarande alternativet. 

Sedan medborgarförslaget lades fram har de paviljonger som tidigare 
utgjorde Skogsbackens förskola avvecklats och tagits bort. Där 
paviljongerna stod kvarstod en hårdgjord yta som skulle kunna användas till 
den föreslagna asfaltytan. Därefter har gatu- och parkenheten haft muntliga 
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kontakter med såväl Slottsskogens samfällighet som med bygg- och 
miljöförvaltningen och exploateringsenheten. Ingen av dessa har haft något 
att invända mot att ytan skulle asfalteras och användas till detta ändamål. 
Likaså har en dialog förts med förslagsställaren, som också varit nöjd med 
idén.  

Som ett resultat av ovan nämnda kontakter har gatu- och parkenheten sedan 
ordnat med asfalteringen av marken och skateboardåkarna har också kunnat 
prova ytan, vilken visade sig vara lite för ojämn. Gatu- och parkenheten 
kommer därför att lägga ytterligare ett lager på den under våren/sommaren 
2016. Därefter kan skateparken betraktas som färdigställd.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Asfalteringen av ytan har kunnat genomföras inom befintliga budgetramar.  

Uppföljning 
Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 
– Medborgarförslaget  
__________ 

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen  

 



Personuppgifter skyddade (PuL)

Personuppgifter skyddade (PuL)
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§ 20 Dnr 2009/00083  

Medborgarförslag - om förbättringar vid Aronsborgs 
båtplats 

Tekniska utskottets beslut 
1. Kommunfullmäktige bifaller delvis medborgarförslaget, med hänvisning 

till förvaltningens bedömning. 

2. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att genom samverkan med 
Plan- och utvecklingsavdelningen samt Håbo Båtsällskap (HBS) åstad-
komma en bra och fungerande gästhamn vid Aronsborgsviken i Bålsta, 
detta oaktat Detaljplaneprogram för Gröna Dalen. 

Sammanfattning  
I medborgarförslaget föreslås anläggandet av en gästbrygga eller gästhamn i 
anslutning till Håbo Båtklubb i Aronsborg, en orienteringstavla i samma 
område samt farthinder längs vägen från Aronsborgsrondellen fram till båt-
klubben.  

Förvaltningen bedömer att en gästhamn eller gästbrygga behövs, men att 
detta behöver utredas vidare och hanteras inom det pågående planeringsar-
betet för Gröna Dalen. Förvaltningen instämmer vidare i behovet av en ori-
enteringstavla i området, vilket bör kunna uppföras innan planeringsarbetet 
för Gröna Dalen är klart. Dock bör inte farthinder anläggas på ovan nämnda 
vägsträcka, då detta skulle försämra framkomligheten för räddningstjänsten.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2009-07-07 
Tjänsteskrivelse, 2016-03-30 
Kommunstyrelsens beslut, 2014-06-11 § 96, ”Förtydligande av uppdrag – 
Detaljplaneprogram för Gröna Dalen, Bålsta, Håbo kommun” 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande föreslår att en punkt2 läggs till beslutet: 

 Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att genom samverkan med 
Plan- och utvecklingsavdelningen samt Håbo Båtsällskap (HBS) åstad-
komma en bra och fungerande gästhamn vid Aronsborgsviken i Bålsta, detta 
oaktat Detaljplaneprogram för Gröna Dalen 
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Beslutsgång 
Det nya förslaget ställs mot förvaltningens förslag, det nya förslaget antas.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Gatu- och parkenheten – för åtgärd 
Plan- och utvecklingsavdelningen – för åtgärd 
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Medborgarförslag - om förbättringar vid Aronsborgs båtplats 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige bifaller delvis medborgarförslaget, med hänvisning 
till förvaltningens bedömning.   
 

Sammanfattning 
I medborgarförslaget föreslås anläggandet av en gästbrygga eller gästhamn i 
anslutning till Håbo Båtklubb i Aronsborg, en orienteringstavla i samma 
område samt farthinder längs vägen från Aronsborgsrondellen fram till 
båtklubben.  

Förvaltningen bedömer att en gästhamn eller gästbrygga behövs, men att 
detta behöver utredas vidare och hanteras inom det pågående 
planeringsarbetet för Gröna Dalen. Förvaltningen instämmer vidare i 
behovet av en orienteringstavla i området, vilket bör kunna uppföras innan 
planeringsarbetet för Gröna Dalen är klart. Dock bör inte farthinder 
anläggas på ovan nämnda vägsträcka, då detta skulle försämra 
framkomligheten för räddningstjänsten.   
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag inkom till kommunen 2009. Av förslaget framgår (1) 
att en gästbrygga eller gästhamn behövs i anslutning till Håbo Båtklubb i 
Aronsborg för att kunna ta emot gäster som kommer sjövägen. Likaså 
menar förslagsställaren (2) att det behövs en orienteringstavla för besökare 
som kommer sjövägen, samt (3)  att farthinder anläggs längs vägen från 
Aronsborgsrondellen fram till båtklubben.  

Fullmäktige överlämnade förslaget till miljö-och tekniknämnden för 
beredning. Nämnden föreslog att förslaget skulle bifallas, då kommunen i 
samarbete med Svenska Sjöhus tagit fram förslag för bland annat en 
gästhamn. Kommunstyrelsen återremitterade dock ärendet till miljö- och 
tekniknämnden för förnyat ställningstagande, då samarbetet med Svenska 
Sjöhus var vilande. Ärendet hade dock återremitterats på felaktiga grunder, 
då mark- och exploateringsingenjören tillhörde kommunstyrelsen, varför det 
ytterligare en gång remitterades till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens 
förvaltning ställde sig positiv till förslaget men ansåg att förutsättningarna 
bör utredas närmare i det pågående planeringsarbetet för Gröna Dalen. 
Kommunstyrelsen beslutade dock att medborgarförslaget skulle 
återremitteras med motiveringen att förvaltningens svar skulle förtydligas.  
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Förvaltningens bedömning 
Kommunstyrelsens förvaltning och bygg- och miljöförvaltningen ställer sig 
även fortsättningsvis positiva till delar av förslaget. Förslagets tre delar 
behandlas här var för sig.  

1. Gästbrygga/gästhamn 
Bygg- och miljöförvaltningen, plan- och utvecklingsavdelningen, instämmer 
i behovet av en gästbrygga eller gästhamn. Befintlig brygga vid Håbo 
båtklubb utgör ingen gästbrygga i egentlig mening, utan är en brygga vars 
syfte i första hand är att användas för sjösättning och upptagning av båtar 
och båtarna får stanna där i maximalt 24 timmar. Därmed vore kommunen 
betjänt av en bättre möjlighet att ta emot gästande båtar.  

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2014 att utöka gränsen för 
detaljplaneprogrammet för Gröna Dalen till att även omfatta 
Aronsborgsviken. Syftet med detta var att öppna upp befintliga barriärer och 
skapa utrymme för bostäder, livsmiljöer och småkaliga verksamheter längs 
med Aronsborgsviken. Vidare var avsikten bland annat en modernisering av 
den befintliga marinan, vilket skulle skapa fler båtplatser för 
kommuninvånarna och göra Håbo mer attraktivt för besökare.  

Tanken med kommunstyrelsens beslut ligger således helt i linje med 
medborgarförslagets delförslag om en gästbrygga. Att anlägga en 
gästbrygga eller gästhamn innan detaljplaneprogrammet för Gröna Dalen är 
genomarbetat är dock inte lämpligt utan gästbryggan/gästhamnen måste bli 
en del av helheten i planarbetet, där de optimala förutsättningarna och 
lokaliseringarna kan utredas. Denna del av förslaget kan därmed bifallas 
genom att den behandlas i planarbetet för Gröna Dalen.  

2. Orienteringstavla 
Kommunstyrelsens förvaltning instämmer med förslagsställaren i behovet 
av en orienteringstavla för besökare i området. Gatu- och parkenheten 
föreslår att en sådan ska sättas upp utan att avvakta detaljplanearbetet för 
Gröna Dalen. Detta då det är av vikt att besökare i området snabbt får lättare 
att orientera sig.  En lämplig placering för tavlan är i anslutning till 
parkeringen vid sjösättningsrampen. Denna del av förslaget kan därmed 
bifallas.  

3. Farthinder 
Det tredje delförslaget i medborgarförslaget är att anlägga farthinder på 
vägen från Aronsborgsrondellen fram till båtklubben. Gatu- och 
parkenheten bedömer att denna typ av farthinder inte ska uppföras. Att 
anlägga farthinder på vägen från rondellen till båtklubben skulle försämra 
framkomligheten för räddningstjänsten och är därför inte att rekommendera. 
Denna del av medborgarförslaget bör därför avslås.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Uppförandet av en orienteringstavla kan göras inom befintlig budgetram.  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 
 Datum Vår beteckning 
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Uppföljning 
Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 
– Medborgarförslaget  
– Kommunstyrelsens beslut, 2014-06-11 § 96, ”Förtydligande av uppdrag 

– Detaljplaneprogram för Gröna Dalen, Bålsta, Håbo kommun” 
__________ 

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 
Gatu- och parkenheten – för åtgärd 
Plan- och utvecklingsavdelningen – för åtgärd 

 



Personuppgifter skyddade (PuL)



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 
 Sammanträdes-

datum 
 

 2016-05-10  

Tekniska utskottet 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 21 Dnr 2015/00229  

Medborgarförslag angående belysning längs gång-
/cykelväg mellan norra och södra Eneby 

Tekniska utskottets beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till förvaltningens svar 
är medborgarförslaget därmed besvarat  

Sammanfattning  
Förslagsställaren föreslår en utbyggnad av gångvägsbelysningen mellan 
Norra och Södra Eneby. Gatu- och parkenheten instämmer i behovet av be-
lysning på den föreslagna sträckan. Det finns i dagsläget inte medel för att 
genomföra förslaget utan det får tas i beaktande i arbetet med 2018 års bud-
get. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2015-09-04 
Tjänsteskrivelse, 2016-04-20 

__________ 

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 
Tekniska avdelningen 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-04-20 KS 2015/00229 nr 67064 

 
Gatu- och parkenheten 
Ulla Lindroth Andersson,  
0171-525 63 
ulla.lindroth@habo.se 

 

Medborgarförslag angående belysning längs gång-/cykelväg 
mellan norra och södra Eneby 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förvaltningens förslag till 
svar på medborgarförslaget. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget därmed anses 
besvarat.  
 

Sammanfattning 
Medborgarförslaget föreslår en utbyggnad av gångvägsbelysningen mellan 
Norra och Södra Eneby. Gatu- och parkenheten instämmer i behovet av 
belysning på den föreslagna sträckan. Det finns i dagsläget inte medel för att 
genomföra förslaget utan det får tas i beaktande i arbetet med 2018 års 
budget  
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att gång- 
och cykelvägen mellan Norra och Södra Eneby, parallellt med Kärravägen 
och vidare ner mellan Åkerby och Södra Eneby, förses med belysning. 
Förslagsställaren har bilagt en kartbild för att tydliggöra sträckningen. 

Sträckan saknar idag helt belysning och är svår att trafikera när det är mörkt 
och upplevs som otrygg av många kommuninvånare. Den används också i 
stor utsträckning av barn på väg till och från skolan. Det är sannolikt att 
barn i ännu större utsträckning skulle kunna gå eller cykla till och från 
skolan om sträckan försågs med belysning. Även vuxna skulle uppleva en 
större trygghet under sina promenader.  

Gatu- och parkenheten har med den aktuella sträckan i sin planering av 
framtida investeringar men det har hittills saknats medel för genomförande. 
En utbyggnad av belysningen på sträckan beräknas kosta ca 1,1 mkr. Det 
finns under perioden 2016-2017 inte medel för föreslagen investering. Det 
är istället något som får tas i beaktande i arbetet med 2018 års budget. Till 
detta kommer en utökad driftbudget på 2000 kr/år. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Medborgarförslaget måste finansieras inom investeringsbudget och genom 
tillskott i driftbudget och får tas i beaktande i arbetet med 2018 års budget. 

Uppföljning 
Frågan tas upp i arbetet med budget för 2018. 
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Beslutsunderlag 
– Medborgarförslag 2015-09-04 
__________ 

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 
Tekniska avdelningen  

 



Personuppgifter skyddade (PuL)



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 
 Sammanträdes-

datum 
 

 2016-05-10  

Tekniska utskottet 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 22 Dnr 2015/00168  

Medborgarförslag angående cykelväg/gångväg mellan 
Bålsta och Hjälstaviken 

Tekniska utskottets beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till förvaltningens svar 

är medborgarförslaget därmed besvarat. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att verka 
för att cykelvägen ska lyftas in i den regionala länstransportplanen. 
 

Sammanfattning  
Det har inkommit ett medborgarförslag med önskemål om att anlägga en 
cykelväg/gångväg mellan Bålsta och Hjälstaviken alternativt bredda befint-
lig väg. Förslagsställaren menar att många gärna skulle välja att cykla till 
naturreservatet i Hjälstaviken i stället för att ta bilen om möjligheten fanns. 
Det påstås att det är alltför farligt att ta cykeln dit eftersom den aktuella väg-
sträckan saknar vägren på långa sträckor och hastigheten är hög. En separat 
cykelväg/gångväg skulle värna både miljön och trafiksäkerheten. 

Tekniska avdelningen föreslår att kommunen inom ramen för det regionala 
samarbetet tar upp medborgarförslaget men anser att det är cykelvägen över 
Ekolsunds banvall som bör prioriteras i första hand.    

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2015-05-12  
Tjänsteskrivelse, 2016-04-20 

Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Tekniska avdelningen 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande föreslår att beslutet ändras som följer: 

1. .Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till förvaltningens svar 
är medborgarförslaget därmed besvarat. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsens förvalt-
ning att verka för att cykelvägen ska lyftas in i den regionala länstrans-
portplanen.   

.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  
 2016-05-10  

Tekniska utskottet 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

 

Beslutsgång 
Det nya förslaget ställs mot förvaltningens förslag, det nya förslaget antas.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Tekniska avdelningen 
 
 
 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-04-20 KS 2015/00168 nr 67065 

 
Gatu- och parkenheten 
Ulla Lindroth Andersson,  
0171-525 63 
ulla.lindroth@habo.se 

 

Medborgarförslag angående cykelväg/gångväg mellan Bålsta 
och Hjälstaviken 

Förslag till beslut  

1. Komunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsens 
förvaltning att verka för att cykelvägen ska lyftas in i den regionala 
länstransportplanen.  
 

Sammanfattning 
Det har inkommit ett medborgarförslag med önskemål om att anlägga en 
cykelväg/gångväg mellan Bålsta och Hjälstaviken alternativt bredda 
befintlig väg. Förslagsställaren menar att många gärna skulle välja att cykla 
till naturreservatet i Hjälstaviken i stället för att ta bilen om möjligheten 
fanns. Det påstås att det är alltför farligt att ta cykeln dit eftersom den 
aktuella vägsträckan saknar vägren på långa sträckor och hastigheten är hög. 
En separat cykelväg/gångväg skulle värna både miljön och trafiksäkerheten. 

Tekniska avdelningen föreslår att kommunen inom ramen för det regionala 
samarbetet tar upp medborgarförslaget men anser att det är cykelvägen över 
Ekolsunds banvall som bör prioriteras i första hand.    
 
Ärendet 
Medborgarförslaget avser utbyggnad av en cykelväg/gångväg utmed gamla 
Enköpingsvägen, väg 545 och väg 263, mellan Bålsta och Hjälstavikens 
naturreservat. Tekniska avdelningens bedömning är att förslaget skulle 
innebära en avsevärd förbättring av trafiksäkerheten. Trafikverket är 
väghållare av/för väg 545 och väg 263 därför kan Håbo kommun inte 
genomföra en utbyggnad av cykelväg/gångväg på den aktuella sträckan. 
Tekniska avdelningen föreslår därför att cykelvägen ska tas upp i den 
regionala länstransportplanen.  

Det har tidigare inkommit ett förslag om att utveckla Ekolsunds banvall till 
en cykelväg/gångväg. Tekniska avdelningen besvarade detta förslag i 
oktober 2015 (ärende KS 2014/00175 nr 63093). I beredningen av detta 
ärende, som gjordes tillsammans med Enköpings kommun, konstaterades att 
banvallen är en viktig länk i det regionala cykelvägnätet och att denna 
cykelväg skulle prioriteras in i den regionala länstransportplanen. Tekniska 
avdelningens bedömning är att en gång- och cykelväg över banvalllen i 
Ekolsund är den länk som borde prioriteras vid ett val mellan de båda 
förslagen.  
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I den regionala cykelplanen för Uppsala län från 2010 behandlas de 
cykelvägspengar som är kopplade till länstransportplanen när det gäller 
investeringar i nya cykelvägar. I cykelplanen finns en urvalsprocess för 
prioritering av cykelvägsobjekt. De parametrar som tas upp i 
urvalsprocessen är: genomförbarhet, behov, målgrupp, efterfrågan och 
betydelsen för ett sammanhållet cykelvägnät. När det gäller genomförbarhet 
handlar det främst om den beräknade kostnaden, vilken beräknas bli hög då 
sträckan är lång. Behovet är svårt att uppskatta då det inte finns några 
undersökningar gjorda för att mäta detta. Målgruppen kan vara stor och 
skiftande, det kan handla om fritidsaktiviteter och turism och det kan handla 
om ren arbetspendling. Ser man till betydelsen för ett sammanhållet 
cykelvägnät så kan det vara en första länk i en cykelförbindelse mellan 
Bålsta och Enköping. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inga ekonomiska konsekvenser 

Uppföljning 
Ingen uppföljning 

Beslutsunderlag 
– Medborgarförslag 2015-05-12  
__________ 

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Tekniska avdelningen  

 



Personuppgifter skyddade (PuL)



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 
 Sammanträdes-

datum 
 

 2016-05-10  

Tekniska utskottet 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 23 Dnr 2016/00114  

Medborgarförslag: Utökning och förbättring av parke-
ringar Granåsen 

Tekniska utskottets beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ut-

reda om parkeringarna vid Granåsen kan och behöver utökas liksom om 
belysning kan byggas. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att frågan ska tas i beaktande vid arbetet 
med 2018 års budget, om utredningen visar att parkeringarna vid Gran-
åsen kan och behöver utökas.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget därmed anses be-
svarat. 
.  

Sammanfattning  
Förslagsställaren föreslår att parkeringarna vid Granåsen ska utökas samt att 
belysning vid parkeringarna ska byggas för att parkeringarna ska räcka till 
för antalet besökare på vintersäsongerna. Kommunstyrelsens förvaltning, 
gatu- och parkenheten, instämmer i behovet av att förbättra parkeringarna 
och arbetar redan med att organisera om befintliga parkeringar, vilket kom-
mer vara färdigt till vintern 2016/2017.  

Om parkeringarna, trots kommunens nuvarande arbete, behöver utökas 
måste det utredas om det kan göras. Detta med tanke på att Granåsen är ett 
naturreservat. Likaså måste det utredas om belysning kan byggas. Om par-
keringarna kan och behöver byggas ut enligt förslagets önskemål innebär 
detta kostnader som måste tas i beaktande vid arbetet med 2018 års budget.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2016-02-19 
Tjänsteskrivelse, 2016-04-18   

______________ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Gatu- och parkenheten 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  
 2016-05-10  

Tekniska utskottet 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

 
 
 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-04-18 KS 2016/00114 nr 67022 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Nämndsekreterare/administratör 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Medborgarförslag: Utökning och förbättring av parkeringar 
Granåsen 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
utreda om parkeringarna vid Granåsen kan och behöver utökas liksom 
om belysning kan byggas. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att frågan ska tas i beaktande vid arbetet 
med 2018 års budget, om utredningen visar att parkeringarna vid 
Granåsen kan och behöver utökas. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget därmed anses 
besvarat.    
 

Sammanfattning 
Medborgarförslaget föreslår att parkeringarna vid Granåsen ska utökas samt 
att belysning vid parkeringarna ska byggas för att parkeringarna ska räcka 
till för antalet besökare på vintersäsongerna. Kommunstyrelsens förvaltning, 
gatu- och parkenheten, instämmer i behovet av att förbättra parkeringarna 
och arbetar redan med att organisera om befintliga parkeringar, vilket 
kommer vara färdigt till vintern 2016/2017.  

Om parkeringarna, trots kommunens nuvarande arbete, behöver utökas 
måste det utredas om det kan göras. Detta med tanke på att Granåsen är ett 
naturreservat. Likaså måste det utredas om belysning kan byggas. Om 
parkeringarna kan och behöver byggas ut enligt förslagets önskemål innebär 
detta kostnader som måste tas i beaktande vid arbetet med 2018 års budget.   
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit, med förslag om utökning och 
förbättringar av parkeringarna vid Granåsen. Detta då antalet besökare till 
Granåsens konstsnöspår såväl som till teknikbacken ökar samtidigt som 
nuvarande parkeringar ofta är fullbelagda under vintersäsongen. Dessutom 
är parkeringarna, enligt förslagsställaren, dåligt upplysta och bristfälligt 
organiserande, vilket medför att många besökare parkerar på gator och i 
terräng.  

Kommunstyrelsens förvaltning, gatu- och parkenheten, instämmer i behovet 
av att strukturera upp parkeringarna vid Granåsen. Redan nu håller gatu- och 
parkenheten på att se över organisationen hos parkeringsplatserna. Detta 
medför att parkeringsplatserna vid Granåsen kommer att vara bättre 
organiserade redan inför nästa säsong, det vill säga inför vintern 2016/2017, 
vilket sannolikt kommer förbättra situationen.  
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När det gäller förslagets andra delar – att utöka parkeringarna och förbättra 
belysningen – finns dock en del frågor som behöver tas i beaktande. För det 
första är det viktigt att utreda om parkeringarna fortfarande behöver utökas 
efter det arbete som kommunen redan gör för att förbättra organisationen av 
befintliga parkeringar. Likaså är Granåsen ett naturreservat. Det innebär att 
det är nödvändigt att utreda om det ens är möjligt att utöka parkeringarna 
och bygga belysning, då båda insatserna skulle innebär påverkan på 
naturreservatet.  

Dessutom är ett eventuellt utökande av parkeringen och byggande av 
belysning kostnadskrävande. Det finns för närvarande inte medel för en 
sådan investering. Detta är istället något som får tas i beaktande i arbetet 
med 2018 års budget, om utredningen visar att behovet finns och att det är 
möjligt att utöka parkeringarna enligt medborgarförslagets önskemål.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Utredningen av möjligheterna att utöka parkeringarna och bygga belysning 
kan göras inom befintlig budgetram. Om utredningen visar att det är möjligt 
att genomföra förändringarna får detta tas i beaktande vid arbetet med 2018 
års budget.  

Uppföljning 
Frågan tas upp i arbetet med budget för 2018. 

Beslutsunderlag 
– Medborgarförslaget   
__________ 

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 
Gatu- och parkenheten   

 



Personuppgifter skyddade (PuL)

Personuppgifter skyddade (PuL)



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 
 Sammanträdes-

datum 
 

 2016-05-10  

Tekniska utskottet 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 24 Dnr 2015/00332  

Medborgarförslag: Gång/cykelväg efter Råbyleden  

Tekniska utskottets beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att en gång/cykelväg längs Råbyleden ska 

byggas men att det inte kan ske förrän gatu- och parkenheten har fått me-
del tilldelade för detta ändamål. Frågan ska tas i beaktande i kommande 
års budgetarbete. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget därmed anses be-
svarat.  

Sammanfattning  
Förslagsställaren föreslår en gång/cykelväg längs Råbyleden för att förbättra 
säkerheten för gång- och cykeltrafikanter. Kommunstyrelsens förvaltning, 
gatu- och parkenheten, instämmer i behovet av en gång/cykelväg på sträck-
an. Dock finns i dagsläget inte medel för att bygga en sådan väg. Därför be-
höver frågan ses över i kommande års budgetarbete.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2014-07-01 
Tjänsteskrivelse, 2016-04-18 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Gatu- och parkenheten 
 
 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-04-18 KS 2015/00332 nr 67036 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Nämndsekreterare/administratör 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Medborgarförslag: Gång/cykelväg efter Råbyleden  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att en gång/cykelväg längs Råbyleden ska 
byggas men att det inte kan ske förrän gatu- och parkenheten har fått 
medel tilldelade för detta ändamål. Frågan ska tas i beaktande i 
kommande års budgetarbete.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget därmed anses 
besvarat.  
 

Sammanfattning 
Medborgarförslaget föreslår en gång/cykelväg längs Råbyleden för att 
förbättra säkerheten för gång- och cykeltrafikanter. Kommunstyrelsens 
förvaltning, gatu- och parkenheten, instämmer i behovet av en 
gång/cykelväg på sträckan. Dock finns i dagsläget inte medel för att bygga 
en sådan väg. Därför behöver frågan ses över i kommande års budgetarbete.   
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit, med förslag om en gång/cykelväg 
längsmed Råbyleden, från kyrkan till Råbydal/Hagvikens busshållplats. 
Detta eftersom vägsträckan idag inte ens har en vägren och därmed är 
osäker för gång-och cykeltrafikanter.  

Gatu- och parkenheten vid kommunstyrelsens förvaltning instämmer i 
behovet av en cykelväg på föreslagen sträcka längs Råbyleden. Det är 
viktigt för trafiksäkerheten och sträckan skulle också utgöra en viktig del i 
kommunens cykelnät.  

Det är dock ett flertal saker som måste utredas innan en väg kan byggas. 
Exempelvis behöver markägoförhållandena längs sträckan ses över. Likaså 
är en gång/cykelväg förenad med stora kostnader. Grova beräkningar visar 
att projektering och byggande av vägen kan kosta omkring 10 900 000 
kronor. Därtill kommer kostnader för drift och underhåll på omkring 
165 000 kronor per år.  

I dagsläget finns inte medel för att bygga en gång/cykelväg längs Råbyleden 
enligt medborgarförslagets önskemål.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inte aktuellt i dagsläget. För att möjliggöra byggnation måste medel tilldelas 
gatu- och parkenheten för detta ändamål.  

Uppföljning 
Frågan tas upp i samband med arbetet med budget för 2018.  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2016-04-18 KS 2015/00332 nr 67036 

 

 

Beslutsunderlag 
– Medborgarförslaget  
__________ 

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 
Gatu- och parkenheten  

 



Förslaget: 
Jag önskar en gång/cykelväg längs med Råbyleden, från kyrkan till Råbydal/Hagvikens buss-
hållplats. -Varför? Under dagtid och kvällstid är det många unga personer som är och rider i 
stallet som ligger bakom kyrkan, när dessa personer tar sig hem så är det gåendes eller via cy-
kel på Råbyleden som inte ens har en vägren, jag har själv vid ett flertal tillfällen varit nära att 
köra på personer som vistats på denna vägsträcka. Ska man ta sig från Råbydal till kyrkan el-
ler stallet så finns det inget säkert sätt att göra detta, Antingen går man på en 30 cm bred 
vägren på Råbyleden till kyrkan/stallet, Eller också får man ta promenadvägen ända bort till 
Viby, där det finns ett övergångsställe och sedan gå tillbaka bort till Aronsborgsrondellen för 
att komma över på nästa närmaste övergångsställe, när man sedan har tillryggalagt denna 
långa sträcka så kommer man fram till Nordform på Kalmarleden 40,där tar gång/cykelvägen 
slut......här kommer nästa promenad på en vältrafikerad stor väg, där det passerar mängder 
med lastbilar och bussar. Personlig fråga till mig själv -skulle jag skicka mina barn till kyrkan 
eller stallet? svar nej Så varför kan man inte projektera för en ny säker gång/cykelväg till 
Råbydal från kyrkan. 

Personuppgifter skyddade (PuL)



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 
 Sammanträdes-

datum 
 

 2016-05-10  

Tekniska utskottet 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 25 Dnr 2015/00336  

Medborgarförslag: Skylt/informationstavla vid järn-
vägsparken  

Tekniska utskottets beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget genom att en 

informationsskylt/informationstavla ska uppföras i Järnvägsparken.  

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit, med förslag om att en skylt ska sättas 
upp längs promenadslingan runt dammen i den nu restaurerade järnvägspar-
ken. Skylten ska, enligt förslaget, berätta med ord och bild om parkens 
historia och om vad som finns i parken efter restaurationen.  

Gatu- och parkenheten anser att medborgarförslaget är ett bra förslag. Tan-
ken från början var att motsvarande informationsskylt/informationstavla 
skulle tagits fram redan i samband med restaureringen. Dock fanns vid till-
fället för restaureringen varken personella eller ekonomiska resurser för att 
också ta fram en informationstavla. Informationstavlan bör mot ovanstående 
bakgrund tas fram så snart som möjligt och i samarbete med Styret Gamla 
Bålstabor, som deltagit i framtagandet av andra liknande skyltar i kommu-
nen. Dock ryms inte informationstavlan inom 2016 års budgetram, men bör 
kunna tas fram under 2017.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2015-06-01  
Tjänsteskrivelse, 2016-04-18 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Gatu- och parkenheten 
 
 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-04-18 KS 2015/00336 nr 67034 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Nämndsekreterare/administratör 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Medborgarförslag: Skylt/informationstavla vid järnvägsparken  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget genom att 
en informationsskylt/informationstavla ska uppföras i järnvägsparken 
under 2017.    
 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit, med förslag om att en skylt ska sättas 
upp längs promenadslingan runt dammen i den nu restaurerade 
järnvägsparken. Skylten ska, enligt förslaget, berätta med ord och bild om 
parkens historia och om vad som finns i parken efter restaurationen.  

Gatu- och parkenheten anser att medborgarförslaget är ett bra förslag. 
Tanken från början var att motsvarande informationsskylt/informationstavla 
skulle tagits fram redan i samband med restaureringen. Dock fanns vid 
tillfället för restaureringen varken personella eller ekonomiska resurser för 
att också ta fram en informationstavla. Informationstavlan bör mot 
ovanstående bakgrund tas fram så snart som möjligt och i samarbete med 
Styret Gamla Bålstabor, som deltagit i framtagandet av andra liknande 
skyltar i kommunen. Dock ryms inte informationstavlan inom 2016 års 
budgetram, men bör kunna tas fram under 2017.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Informationstavlan kan finansieras inom 2017 års budgetram.  

Uppföljning 
Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 
– Medborgarförslaget  
__________ 

Beslut skickas till 
Förslagsställaren – för kännedom 
Gatu- och parkenheten – för åtgärd   

 



6. Tid: 2015-06-01, kl. 12.23.  
 

 
 

 
  

Förslaget: 
Den nyligen återinvigda järnvägsparken har en lång historia och blir i år 120 år gammal. Jag 
vill föreslå att en skylt motsvarande de som finns efter Stockholmsvägen, Enköpingsvägen 
och mittemot Övergrans kyrka sätts upp någonstans utefter promenadslingan runt dammen. 
Skylten bör berätta med ord och bilder om den forna parken innan tromben och efter tromben 
men också vad som gjorts nu och vilka växter, träd etc som finns där. Den ursprungliga logo-
typen tycker jag skall finnas med på denna tavla. 
 

Personuppgifter 
skyddade (PuL)



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 
 Sammanträdes-

datum 
 

 2016-05-10  

Tekniska utskottet 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 26 Dnr 2016/00284  

Investeringsmedel för ny gång-/ och cykelväg till 
Frösundavik 

Tekniska utskottets beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att under 2016 tilldela Tekniska avdelningen 

investeringsmedel för att möjliggöra anläggning en ny gång- och cykel-
väg till Frösundavik innevarande år.  

Sammanfattning  
I Frösundavik, där en ny cirkulationsplats har byggts, saknas det en cirka 
200 meter lång koppling mellan befintligt gång- och cykelvägnät och 
Frösundaviks nya gång- och cykelvägnät. Eftersom denna länk i gång- och 
cykelvägnätet inte kunde rymmas inom projektet Frösundavik så har Gatu- 
och parkenheten planerat och äskat investeringsmedel för att projektera 
2016 och bygga denna gång- och cykelväg under 2017.  

Nu finns önskemål om att tidigarelägga anläggandet av denna gång- och cy-
kelvägslänk. Bland annat vill skolan att gång- och cykelvägen helst står klar 
till hösten. I annat fall kan skolan komma att få höga kostnader för skol-
skjuts. Även Småa är mycket angelägna om att gång- och cykelvägen står 
klar 2016.  

Tekniska avdelningen föreslår att kommunstyrelsen, genom ekonomienhet-
en, tidigarelägger upplåning av investeringsmedel i syfte att möjliggöra an-
läggning av en ny gång- och cykelväg så att den kan stå klar 2016.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2016-04-25 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Tekniska avdelningen 
 
 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-04-25 KS 2016/00284 nr 67132 

 
Gatu- och parkenheten 
Ulla Lindroth Andersson,  
0171-525 63 
ulla.lindroth@habo.se 

 

Investeringsmedel för ny gång-/ och cykelväg till Frösundavik 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att under 2016 tilldela Tekniska avdelningen 
investeringsmedel för att möjliggöra anläggning en ny gång- och 
cykelväg till Frösundavik innevarande år.   
 

Sammanfattning 
I Frösundavik, där en ny cirkulationsplats har byggts, saknas det en cirka 
200 meter lång koppling mellan befintligt gång- och cykelvägnät och 
Frösundaviks nya gång- och cykelvägnät. Eftersom denna länk i gång- och 
cykelvägnätet inte kunde rymmas inom projektet Frösundavik så har Gatu- 
och parkenheten planerat och äskat investeringsmedel för att projektera 
2016 och bygga denna gång- och cykelväg under 2017.  

Nu finns önskemål om att tidigarelägga anläggandet av denna gång- och 
cykelvägslänk. Bland annat vill skolan att gång- och cykelvägen helst står 
klar till hösten. I annat fall kan skolan komma att få höga kostnader för 
skolskjuts. Även Småa är mycket angelägna om att gång- och cykelvägen 
står klar 2016.  

Tekniska avdelningen föreslår att kommunstyrelsen, genom 
ekonomienheten, tidigarelägger upplåning av investeringsmedel i syfte att 
möjliggöra anläggning av en ny gång- och cykelväg så att den kan stå klar 
2016.   
 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget att tidigarelägga byggandet av ny gång- och cykelväg till 
Frösundavik får konsekvensen att Håbo kommun behöver tidigarelägga 
upplåningen av medel för ändamålet.   

Uppföljning 
Ingen uppföljning. 

__________ 

Beslut skickas till 
Tekniska avdelningen 
Ekonomienheten  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 
 Sammanträdes-

datum 
 

 2016-05-10  

Tekniska utskottet 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 27 Dnr 2016/00268  

Förordnande av parkeringsvakter för Håbo kommun 

Tekniska utskottets beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att förordna, i tjänsteskrivelsen namngivna 

personer, för kommunal parkeringsövervakning i Håbo kommun. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att i delegationsordning införa en paragraf 
som ger gatu- och parkchefen rätt att för kommunens räkning tillförordna 
kommunala parkeringsvakter 

3. Kommunstyrelsen beslutar att paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning  
Håbo kommun har beslutat att parkeringsövervakning på allmän platsmark 
och på parkeringsplatser på av kommunen ägd tomtmark ska utföras av ex-
ternt företag (KS 2015-11-23 § 208). Parkeringsövervakningen har upp-
handlats och en extern leverantör har antagits, APCOA parking Sverige AB. 
Enligt lag om kommunal parkeringsövervakning (SFS 1987:24) ska parke-
ringsvakter förordnas av kommunen. Har kommunen egna parkeringsvakter 
anses beslut om anställning som ett förordnande. Anlitas externa parke-
ringsvakter krävs särskilt beslut om förordnande av dessa. 

För att undvika långdragen handläggning föreslås att gatu- och parkchefen 
får rättigheter genom delegationsordningen att förordna kommunala parke-
ringsvakter.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2016-04-21 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Gatu- och parkenheten 
 
 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-04-21 KS 2016/00268 nr 67077 

 
Gatu- och parkenheten 
Ulla Lindroth Andersson,  
0171-525 63 
ulla.lindroth@habo.se 

 

Förordnande av parkeringsvakter för Håbo kommun 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att förordna i tjänsteskrivelsen namngivna 
personer för kommunal parkeringsövervakning i Håbo kommun. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att i delegationsordning införa en paragraf 
som ger gatu- och parkchefen rätt att för kommunens räkning tillförordna 
kommunala parkeringsvakter. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att paragrafen justeras omedelbart. 
 

Sammanfattning 
Håbo kommun har beslutat att parkeringsövervakning på allmän platsmark 
och på parkeringsplatser på av kommunen ägd tomtmark ska utföras av 
externt företag (KS 2015-11-23 § 208). Parkeringsövervakningen har 
upphandlats och en extern leverantör har antagits, APCOA Parking Sverige 
AB. Enligt lag om kommunal parkeringsövervakning (SFS 1987:24) ska 
parkeringsvakter förordnas av kommunen. Har kommunen egna 
parkeringsvakter anses beslut om anställning som ett förordnande. Anlitas 
externa parkeringsvakter krävs särskilt beslut om förordnande av dessa. 

För att undvika långdragen handläggning föreslås att gatu- och parkchefen 
får rättigheter genom delegationsordningen att förordna kommunala 
parkeringsvakter. 
 
Ärendet 
APCOA parking Sverige AB har inlämnat namn och personnummer för sex 
parkeringsvakter, vilka kommer att tjänstgöra inom Håbo kommun enligt 
med gatu- och parkeneheten överenskommet övervakningsschema. Dessa 
personer är: 
 

     
   

   
    

   
    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 
Ingen uppföljning. 

Personuppgift
er skyddade 

(PuL)



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2016-04-21 KS 2016/00268 nr 67077 

 

Beslut skickas till 
Gatu- och parkenheten 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 
 Sammanträdes-

datum 
 

 2016-05-10  

Tekniska utskottet 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 28 Dnr 2016/00291  

Lokal trafikföreskrift, hastighetsbegränsning inom bo-
stadsområdet Viby Äng 

Tekniska utskottets beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala trafikföreskrift 

om begränsad hastighet, 30 kilometer i timmen inom området Viby äng 
(0305 2016-00023).  

Sammanfattning  
Viby Äng är ett område under exploatering. Sedan den förra lokala trafikfö-
reskriften antogs har ett nytt område tillkommit för vilket det saknas lokal 
trafikföreskrift. Detta område bör införlivas i tidigare område.  

Gatu- och parkenheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo 
kommuns lokala trafikföreskrift om begränsad hastighet till 30 kilometer i 
timmen inom området Viby äng (0305 2016-00023) samt upphäva Håbo 
kommuns gällande föreskrift om begränsad hastighet inom området Viby 
äng (0305 2010-00079).  

Beslutsunderlag 
Förslag på ny lokal trafikföreskrift, LTF 0305 2016-00023 
Gällande lokal trafikföreskrift, LTF 0305 2010-00079  
Tjänsteskrivelse, 2016-04-25 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Gatu- och parkenheten 
 
 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-04-25 KS 2016/00291 nr 67139 

 
Gatu- och parkenheten 
Ulla Lindroth Andersson,  
0171-525 63 
ulla.lindroth@habo.se 

 

Lokal trafikföreskrift, hastighetsbegränsning inom 
bostadsområdet Viby Äng 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala 
trafikföreskifter om begränsad hastighet, 30 km/tim, inom området Viby 
äng (0305 2016-00023).  
 

Sammanfattning 
Gatu- och parkenheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo 
kommuns lokala trafikföreskifter om begränsad hastighet till 30 kilometer i 
timmen inom området Viby äng (0305 2016-00023) och upphäva Håbo 
kommuns föreskifter om begränsad hastighet inom området Viby äng (0305 
2010-00079).  
 
Ärendet 
Viby Äng är ett område under exploatering. Sedan den förra lokala 
trafikföreskriften antogs så har ett nytt område tillkommit för vilket det 
saknas lokal trafikföreskrift. Detta område bör införlivas i tidigare område. 
Hastigheten inom hela bostadsområdet begränsas till 30 kilometer i timmen. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inga ekonomiska konsekvenser 

Uppföljning 
Ingen uppföljning 

Beslutsunderlag 
– LTF 0305 2016-00023 
– LTF 0305 2010-00079  
__________ 

Beslut skickas till 
Gatu- och parkenheten  

 



 

 

 

 

0305 2010-00079

 

Håbo kommuns föreskrifter om begränsad hastighet inom området Viby
äng;

 

beslutade den 4 maj 2010.

 

Håbo kommun föreskriver med stöd av 3 kap. 17 § andra stycket trafikförordningen

(1998:1276) följande.

 

På markerade sträckor på Blåklintsvägen, Prästkragevägen och Vallmovägen enligt

kartbild får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2010 då 0305-2009-21, 0305-2009-23 och

0305-2009-22 skall upphöra att gälla.

 

På Håbo kommuns vägnar.

Tillståndsnämnden

Åsa Bruun



 

 

 

 

0305 2016-00023

 

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om begränsad hastighet inom

området Viby Äng;

 

beslutade den <beslutsdatum>.

 

Håbo kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 15 och 3 § första

stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

 

På markerade sträckor på Blåklintsvägen, Klövervägen, Lupinvägen,

Prästkragevägen, Vallmovägen och Viby äng enligt kartbild får fordon inte föras med

högre hastighet än 30 kilometer i timmen.

Denna författning träder i kraft den <ikraftträdandedatum> då 0305 2010-00079 om

begränsad hastighet inom området Viby äng skall upphöra att gälla.

 

På Håbo kommuns vägnar.

Kommunstyrelsen

Sophie Hellmin



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 
 Sammanträdes-

datum 
 

 2016-05-10  

Tekniska utskottet 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 29 Dnr 2016/00290  

Lokal trafikföreskrift, utökning av tättbebyggt område i 
Bålsta 

Tekniska utskottets beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala trafikföreskrift 

om tättbebyggt område i Bålsta (0305 2016-00016). 

Sammanfattning  
På grund av nybyggnation måste området för tättbebyggt område i Bålsta, 
utvidgas.  

Gatu- och parkenheten förslår att kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo 
kommuns lokala trafikföreskrift om tättbebyggt område i Bålsta (0305 
2016-00016) samt upphäva Håbo kommuns lokala trafikföreskrift om tätt-
bebyggt område i Bålsta (0305 2010-00033) 

Beslutsunderlag 
Förslag lokal trafikföreskrift, LTF 0305 2016-00016 
Gällande lokal trafikföreskrift, LTF 0305 2010-00033  
Tjänsteskrivelse, 2016-04-25 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Gatu- och parkenheten 
 
 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-04-25 KS 2016/00290 nr 67141 

 
Gatu- och parkenheten 
Ulla Lindroth Andersson,  
0171-525 63 
ulla.lindroth@habo.se 

 

Lokal trafikföreskrift, utökning av tättbebyggt område i Bålsta 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala 
trafikföreskifter om tättbebyggt område i Bålsta (0305 2016-00016).  
 

Sammanfattning 
Gatu- och parkenheten förslår att kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo 
kommuns lokala trafikföreskifter om tättbebyggt område i Bålsta (0305 
2016-00016) och upphäva Håbo kommuns lokala trafikföreskifter om 
tättbebyggt område i Bålsta (0305 2010-00033)  
 
Ärendet 
På grund av nybyggnation måste området för tättbebyggt område utvidgas.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 
Ingen uppföljning. 

Beslutsunderlag 
– LTF 0305 2016-00016 
– LTF 0305 2010-00033  
__________ 

Beslut skickas till 
Gatu- och parkenheten  

 





 

 

 

 

0305 2016-00016

 

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område i Bålsta;

 

beslutade den <beslutsdatum>.

 

Håbo kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 3 och 3 § första

stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

 

Markerat område enligt kartbild ska vara tättbebyggt område.

Denna författning träder i kraft den <ikraftträdandedatum> då 0305 2010-00033 om

tättbebyggt område i Bålsta skall upphöra att gälla.

 

På Håbo kommuns vägnar.

Kommunstyrelsen

Sophie Hellmin



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 
 Sammanträdes-

datum 
 

 2016-05-10  

Tekniska utskottet 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 30 Dnr 2016/00289  

Lokal trafikföreskrift, hastighetsavvikelse på Kalmarle-
den, utanför Futurumskolan 

Tekniska utskottets beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala trafikföreskrift 

om hastighetsavvikelse på 30 kilometer i timmen på Kalmarleden, utan-
för Futurumskolan., (0305 2016-00027).  

Sammanfattning  
Hastighetsavvikelsen på 30 kilometer i timmen måndag – fredag klockan 
07.30-16.30, är idag undantaget sommarlovet mellan den 16 :e juni och 14:e 
augusti. Efter önskemål från skolan och synpunkter från föräldrarna m att 
skolan även har verksamheter öppna under sommarlovet föreslår tekniska 
avdelningen att hastighetsavvikelsen ska gälla året om måndag – fredag, 
klockan 07.30 – 16.30.  

Gatu- och parkenheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo 
kommuns lokala trafikföreskrift om hastighetsavvikelse till 30 kilometer i 
timmen på Kalmarleden, utanför Futurumskolan (0305 2016-00027) samt 
upphäva Håbo kommuns gällande lokala trafikföreskrift om hastighet på 
Kalmarleden, utanför Futurumskolan (0305 2010-00129). 

Beslutsunderlag 
Förslag till ny lokal trafikföreskrift, LTF 0305 2016-00027 
Gällande lokal trafikföreskrift, LTF 0305 2010 00129  
Tjänsteskrivelse, 2016-04-25 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Gatu- och parkenheten 
 
 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-04-25 KS 2016/00289 nr 67147 

 
Gatu- och parkenheten 
Ulla Lindroth Andersson,  
0171-525 63 
ulla.lindroth@habo.se 

 

Lokal trafikföreskrift, hastighetsbegränsning på Kalmarleden, 
utanför Futurumskolan 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala trafikföreskift 
om hastighetsavvikelse till 30 km i timmen på Kalmarleden (0305 2016-
00027).  
 

Sammanfattning 
Gatu- och parkenheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo 
kommuns lokala trafikföreskift om hastighetsavvikelse till 30 km  timmen 
på Kalmarleden (0305 2016-00027) och upphäva Håbo kommuns gällande 
lokala trafikföreskift om hastighet på Kalmarleden (0305 2010-00129).  
 
Ärendet 
Hastighetsavvikelsen på 30 kilometer i timmen måndag - fredag  klockan 
07.30-16.30 är idag undantaget sommarlovet mellan den 16:e juni – 14:e 
augusti. Efter önskemål från skolan och synpunkter från föräldrarna om att 
skolan även har verksamheter öppna under sommarlovet föreslår Tekniska 
avdelningen att hastighetsavvikelsen ska gälla året om måndag - fredag  
klockan 07.30-16.30. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 
Ingen uppföljning. 

Beslutsunderlag 
– LTF 0305 2016-00027 
– LTF 0305 2010 00129  
__________ 

Beslut skickas till 
Gatu-och parkenheten  

 



 

 

 

 

0305 2010-00129

 

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet på Kalmarleden;

 

beslutade den 1 juni 2010.

 

Håbo kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § första

stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

 

Med avvikelse från 3 kap. 17 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) får

fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen på markerade sträckor

på Kalmarleden enligt kartbild.

 

Förbudet gäller måndag - fredag klockan 07.30 - 16.30 under tiden 15:e augusti - 15:e

juni.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2010 då 2003-15 skall upphöra att gälla.

 

På Håbo kommuns vägnar.

Tillståndsnämnden

Åsa Bruun



 

 

 

 

0305 2016-00027

 

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet på Kalmarleden;

 

beslutade den <beslutsdatum>.

 

Håbo kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § första

stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

 

Med avvikelse från 3 kap. 17 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) får

fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen på markerade sträckor

på Kalmarleden enligt kartbild.

 

Förbudet gäller måndag - fredag klockan 07.30 - 16.30.

Dessa föreskrifter träder i kraft den <ikraftträdandedatum> då 0305 2010-00129 om

hastighet på Kalmarleden skall upphöra att gälla.

 

På Håbo kommuns vägnar.

Kommunstyrelsen

Sophie Hellmin



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 
 Sammanträdes-

datum 
 

 2016-05-10  

Tekniska utskottet 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 31 Dnr 2016/00288  

Lokal trafikföreskrift, hastighetsavvikelse på Kalmarle-
den, utanför Vibyskolan 

Tekniska utskottets beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala trafikföreskrift 

om hastighetsavvikelse på 30 kilometer i timmen på Kalmarleden, utan-
för Vibyskolan (0305 2016-00026).  

Sammanfattning  
Hastighetsavvikelsen på 30 kilometer i timmen måndag – fredag klockan 
07.30-16.30, är idag undantaget sommarlovet mellan den 16 :e juni och 14:e 
augusti. Efter önskemål från skolan och synpunkter från föräldrarna m att 
skolan även har verksamheter öppna under sommarlovet föreslår tekniska 
avdelningen att hastighetsavvikelsen ska gälla året om måndag – fredag, 
klockan 07.30 – 16.30.  

Gatu- och parkenheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo 
kommuns lokala trafikföreskrift om hastighetsavvikelse på 30 kilometer i 
timmen på Kalmarleden, utanför Vibyskolan (0305 2016-00026) samt upp-
häva Håbo kommuns lokala trafikföreskrift om hastighetsavvikelse på Kal-
marleden, utanför Vibyskolan, (0305 2010-00130). 

Beslutsunderlag 
Förslag till lokal trafikföreskrift, LTF 0305 2016-00026 
Gällande lokal trafikföreskrift, LTF 0305 2010-00130  
Tjänsteskrivelse, 2016-04-25 
 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Gatu- och parkenheten 
 
 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-04-25 KS 2016/00288 nr 67151 

 
Gatu- och parkenheten 
Ulla Lindroth Andersson,  
0171-525 63 
ulla.lindroth@habo.se 

 

Lokal trafikföreskrift, hastighetsavvikelse på Kalmarleden, 
utanför Vibyskolan 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala 
trafikföreskrift om hastighetsavvikelse på 30 kilometer i timmen på 
Kalmarleden (0305 2016-00026).  
 

Sammanfattning 
Gatu- och parkenheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo 
kommuns lokala trafikföreskifter om hastighetsavvikelse på 30 kilometer i 
timmen på Kalmarleden (0305 2016-00026) och upphäva Håbo kommuns 
lokala trafikföreskifter om hastighetsavvikelse på Kalmarleden  
(0305 2010-00130)  
 
Ärendet 
Hastighetsavvikelsen på 30 kilometer i timmen måndag - fredag  klockan 
07.30-16.30 är idag undantaget sommarlovet mellan den 16:e juni – 14:e 
augusti. Efter önskemål från skolan och synpunkter från föräldrarna om att 
skolan har verksamheter öppna under sommarlovet föreslår Tekniska 
avdelningen att hastighetsavvikelsen ska gälla året om måndag - fredag  
klockan 07.30-16.30. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 
Ingen uppföljning. 

Beslutsunderlag 
– LTF 0305 2016-00026 
– LTF 0305 2010-00130  
__________ 

Beslut skickas till 
Gatu- och parkenheten  

 



 

 

 

 

0305 2010-00129

 

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet på Kalmarleden;

 

beslutade den 1 juni 2010.

 

Håbo kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § första

stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

 

Med avvikelse från 3 kap. 17 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) får

fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen på markerade sträckor

på Kalmarleden enligt kartbild.

 

Förbudet gäller måndag - fredag klockan 07.30 - 16.30 under tiden 15:e augusti - 15:e

juni.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2010 då 2003-15 skall upphöra att gälla.

 

På Håbo kommuns vägnar.

Tillståndsnämnden

Åsa Bruun



 

 

 

 

0305 2016-00026

 

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet på Kalmarleden;

 

beslutade den <beslutsdatum>.

 

Håbo kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § första

stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

 

Med avvikelse från 3 kap. 17 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) får

fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen på markerade sträckor

på Kalmarleden enligt kartbild.

 

Förbudet gäller måndag - fredag klockan 07.30 - 16.30.

Dessa föreskrifter träder i kraft den <ikraftträdandedatum> då 0305 2010-00130 om

hastighet på Kalmarleden skall upphöra att gälla.

 

På Håbo kommuns vägnar.

Kommunstyrelsen

Sophie Hellmin



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 
 Sammanträdes-

datum 
 

 2016-05-10  

Tekniska utskottet 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 32 Dnr 2016/00287  

Lokal trafikföreskrift, hastighetsavvikelse på Enkö-
pingsvägen vid Gransäterskolan 

Tekniska utskottets beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala trafikföreskrif-

ter om hastighetsavvikelse på 30 kilometer i timmen på Enköpingsvägen 
vid Gransäterskolan (0305 2016-00028).  

Sammanfattning  
Hastighetsavvikelsen på 30 kilometer i timmen måndag – fredag klockan 
07.30-16.30, är idag undantaget sommarlovet mellan den 16 :e juni och 14:e 
augusti. Efter önskemål från skolan och synpunkter från föräldrarna m att 
skolan även har verksamheter öppna under sommarlovet föreslår tekniska 
avdelningen att hastighetsavvikelsen ska gälla året om måndag – fredag, 
klockan 07.30 – 16.30.  

Gatu- och parkenheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta Håbo 
kommuns lokala trafikföreskrift om hastighetsavvikelse på 30 kilometer i 
timmen på Enköpingsvägen vid Gransäterskolan (0305 2016-00028) samt 
upphäva Håbo kommuns lokala trafikföreskrift om hastighet på Enköpings-
vägen vid Gransäterskolan, (0305 2010-00131).  

Beslutsunderlag 
Förslag ny lokal trafikföreskrift, LTF 0305 2016-00028 
Gällande lokal trafikföreskrift, LTF 0305 2010-00131  
Tjänsteskrivelse, 2016-04-25 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Gatu- och parkenheten 
 
 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-04-25 KS 2016/00287 nr 67152 

 
Gatu- och parkenheten 
Ulla Lindroth Andersson,  
0171-525 63 
ulla.lindroth@habo.se 

 

Lokal trafikföreskrift, hastighetsavvikelse på Enköpingsvägen 
vid Gransäterskolan 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala 
trafikföreskrifter om hastighetsavvikelse på 30 kilometer i timmen på 
Enköpingsvägen (0305 2016-00028).  
 

Sammanfattning 
Gatu- och parkenheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta Håbo 
kommuns lokala trafikföreskifter om hastighetsavvikelse på 30 kilometer i 
timmen på Enköpingsvägen (0305 2016-00028) och upphäva Håbo 
kommuns lokala trafikföreskifter om hastighet på Enköpingsvägen  
(0305 2010-00131).  
 
Ärendet 
Hastighetsavvikelsen på 30 kilometer i timmen måndag – fredag,  klockan 
07.30-16.30 är idag undantaget sommarlovet mellan den 16:e juni – 14:e 
augusti. Efter önskemål från skolan och synpunkter från föräldrarna om att 
skolan har verksamheter öppna under sommarlovet föreslår Tekniska 
avdelningen att hastighetsavvikelsen ska gälla året om måndag – fredag, 
klockan 07.30-16.30. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 
Ingen uppföljning. 

Beslutsunderlag 
– LTF 0305 2016-00028 
– LTF 0305 2010-00131  
__________ 

Beslut skickas till 
Gatu- och parkenheten 

 



 

 

 

 

0305 2010-00131

 

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet på

Enköpingsvägen;

 

beslutade den 1 juni 2010.

 

Håbo kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § första

stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

 

Med avvikelse från 3 kap. 17 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) får

fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen på markerade sträckor

på Enköpingsvägen enligt kartbild.

 

Förbudet gäller måndag - fredag klockan 07.30 - 16.30 under tiden 15:e augusti - 15:e

juni.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2010.

 

På Håbo kommuns vägnar.

Tillståndsnämnden

Åsa Bruun



 

 

 

 

0305 2016-00028

 

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet på

Enköpingsvägen;

 

beslutade den <beslutsdatum>.

 

Håbo kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § första

stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

 

Med avvikelse från 3 kap. 17 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) får

fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen på markerade sträckor

på Enköpingsvägen enligt kartbild.

 

Förbudet gäller måndag - fredag klockan 07.30 - 16.30.

Dessa föreskrifter träder i kraft den <ikraftträdandedatum> då 0305 2010-00131 om

hastighet på Enköpingsvägen skall upphöra att gälla.

 

På Håbo kommuns vägnar.

Kommunstyrelsen

Sophie Hellmin



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 
 Sammanträdes-

datum 
 

 2016-05-10  

Tekniska utskottet 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 33 Dnr 2016/00286  

Lokal trafikföreskrift, cirkulationsplats på Kraftleden 

Tekniska utskottets beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala trafikföreskrif-

ter om cirkulationsplats på Kraftleden.  

Sammanfattning  
I samband med påbörjandet av Björnbro industriområde, Logistik Bålsta, 
byggdes en cirkulationsplats i korsningen Kraftleden, Björnängsvägen och 
Baldersvägen. Någon lokal trafikföreskrift har inte tagits i samband med att 
cirkulationsplatsen stod färdig.  

Gatu- och parkenheten förslår att kommunstyrelsen antar Håbo kommuns 
lokala trafikföreskrift om cirkulationsplats på Kraftleden, 
(0305 2016-00024).  

Beslutsunderlag 
Förslag till lokal trafikföreskrift, LTF 0305 2016-00024  
Tjänsteskrivelse, 2016-04-25 

__________ 

Beslutet skickas till: 
Gatu- och parkenheten 
 
 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-04-25 KS 2016/00286 nr 67153 

 
Gatu- och parkenheten 
Ulla Lindroth Andersson,  
0171-525 63 
ulla.lindroth@habo.se 

 

Lokal trafikföreskrift, cirkulationsplats på Kraftleden 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala 
trafikföreskrifter om cirkulationsplats på Kraftleden.  
 

Sammanfattning 
Gatu- och parkenheten förslår att kommunstyrelsen antar Håbo kommuns 
lokala trafikföreskifter om cirkulationsplats på Kraftleden (0305 2016-
00024).  
 
Ärendet 
I samband med påbörjandet av Björnbro industriområde, Logistik Bålsta, så 
byggdes en cirkulationsplats i korsningen Kraftleden, Björnängsvägen och 
Baldersvägen. Någon lokal trafikföreskrift har inte tagits i samband med att 
cirkulationsplatsen stod färdig. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 
Ingen uppföljning. 

Beslutsunderlag 
– LTF 0305 2016-00024  
__________ 

Beslut skickas till 
Gatu- och parkenheten 

 



 

 

 

 

0305 2016-00024

 

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om cirkulationsplats på

Kraftleden;

 

beslutade den <beslutsdatum>.

 

Håbo kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 4 och 3 § första

stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

 

Platsen där Kraftleden möter Björnängsvägen och Baldersvägen ska vara

cirkulationsplats.

Denna författning träder i kraft den <ikraftträdandedatum>.

 

På Håbo kommuns vägnar.

Kommunstyrelsen

Sophie Hellmin



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 
 Sammanträdes-

datum 
 

 2016-05-10  

Tekniska utskottet 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 34 Dnr 2016/00285  

Lokal trafikföreskrift, förbud att stanna och parkera på 
vändplats Centrumvägen 

Tekniska utskottets beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala trafikföreskrift 

om förbud att stanna och parkera på vändplats på Centrumvägen (0305 
2016-00019). Förbudet gäller ej buss i linjetrafik..  

Sammanfattning  
För att Mjuka linjen (linje 304) på ett säkert sätt ska kunna trafikera håll-
platsen i vändplatsen vid Centrumvägen krävs ett förbud om att stanna och 
parkera så att vändplatsen kan hållas fri från bilar. 

Gatu- och parkenheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo 
kommuns lokala trafikföreskrift om förbud att stanna och parkera på vänd-
plats på Centrumvägen (0305 2016-00019) samt upphäva Håbo kommuns 
gällande lokala trafikföreskrift om förbud att stanna och parkera på Cent-
rumvägen (0305 2010-00343). Enligt överenskommelse gäller att taxi får 
stanna för att hämta eller släppa av passagerare med färdtjänsttillstånd i an-
slutning till handikapparkering.  

Beslutsunderlag 
Förslag till lokal trafikföreskrift, LTF 0305 2016-00019 
Gällande lokal trafikföreskrift, LTF 0305 2010-00343  
Tjänsteskrivelse, 2016-04-25 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Gatu- och parkenheten 
 
 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-04-25 KS 2016/00285 nr 67155 

 
Gatu- och parkenheten 
Ulla Lindroth Andersson,  
0171-525 63 
ulla.lindroth@habo.se 

 

Lokal trafikföreskrift, förbud att stanna och parkera på 
vändplats Centrumvägen 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala 
trafikföreskrift om förbud att stanna och parkera på vändplats på 
Centrumvägen (0305 2016-00019).  
 

Sammanfattning 
Gatu- och parkenheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo 
kommuns lokala trafikföreskift om förbud att stanna och parkera på 
vändplats på Centrumvägen (0305 2016-00019) och upphäva Håbo 
kommuns lokala trafikföreskift om förbud att stanna och parkera på 
Centrumvägen (0305 2010-00343).  
 
Ärendet 
För att Mjuka linjen (linje 304) på ett säkert sätt ska kunna trafikera 
hållplatsen i vändplatsen vid Centrumvägen krävs ett förbud om att stanna 
och parkera så att vändplatsen kan hållas fri från bilar. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 
Ingen uppföljning. 

Beslutsunderlag 
– LTF 0305 2016-00019 
– LTF 0305 2010-00343  
__________ 

Beslut skickas till 
Gatu- och parkenheten 

 





 

 

 

 

0305 2016-00019

 

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att stanna och

parkera på vändplats på Centrumvägen;

 

beslutade den <beslutsdatum>.

 

Håbo kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 17 och 3 §

första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

 

Inom markerad vändplats på Centrumvägen enligt kartbild får fordon inte stannas

eller parkeras.

 

Förbudet gäller inte fordon i linjetrafik.

Denna författning träder i kraft den <ikraftträdandedatum> då 0305 2010-00343 om

förbud att stanna och parkera på Centrumvägen skall upphöra att gälla.

 

På Håbo kommuns vägnar.

Kommunstyrelsen

Sophie Hellmin
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